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O consumo de milho destinado como componente de rações para os animais, na atualidade, é
estimado por volta de 75% do total da produção, e o restante para consumo humano e
aplicações nos processos industriais. O alto nível de inclusão de grãos de milho nas dietas tem
como principal função atender as exigências de energia pelos animais. No entanto, a presença
de contaminantes, como insetos e fungos, pode alterar a composição química dos mesmos e
reduzir os ganhos energéticos, além de ocasionar intoxicações nos animais, afetando os
índices zootécnicos, consequentemente a produção e a competitividade dos produtores. O
objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade física e sanitária dos grãos de milho produzidos em
primeira safra provenientes de uma região produtora no estado de Minas Gerais. Os grãos de
milho provenientes de cultivo em primeira safra 2014/2015, nos municípios de Unaí, Paracatu e
Patos de Minas foram coletados de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e
Qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de
acordo com a Instrução Normativa N.º 60, de 22/12/2011. Foram coletadas 34 amostras de
grãos após a colheita e também em armazéns, sendo caracterizados quanto ao teor de água
dos grãos, massa específica aparente, percentual de grãos ardidos, quebrados, matérias
estranhas, impurezas e carunchados, em conformidade com a Instrução Normativa N° 60, de
22/12/2011 e Regra de Análise de Sementes (RAS). Avaliou-se ainda os teores de fumonisinas
totais e zearalenona (ppb) nas amostras de milho. O teor de água médio entre as amostras foi
de 15%, com variação entre 13,5 e 17%, enquanto a massa específica aparente média foi de
-3
788,99 kg m . Em relação ao percentual de grãos avariados observou-se percentual de ardidos
médio de 1,6%, com variação entre 0,3 e 6,4%. O percentual médio de infestação foi de 0,4%
com variação entre 0 e 2,5%, enquanto o percentual médio de quebrados, impurezas e
matérias estranhas foi de 22,2%, com grande variação entre 0,5 a 51,5%, quando somados os
percentuais de quebrados, impurezas e matérias estranhas. O percentual médio de
fumonisinas totais foram de 1255 ppb, com variação de 500 a 1750 ppb, enquanto o teor médio
de zearalona foi de 63,45 ppb, com amplitude de 5,9 a 150,0 ppb. Os teores de fumonisinas
totais e zearalenonas foram correlacionados com os valores de grãos ardidos, sem correlação
significativa entre estas variáveis, indicando que o percentual de grãos ardidos não é um bom
indicador de índices de contaminação por micotoxinas em grãos de milho. O conteúdo de água
médio dos grãos está acima do recomendado para armazenagem por longo prazo. Os
principais fatores que afetaram a qualidade física e sanitária dos grãos de milho foram as
presenças de teores elevados de fumonisinas e alto percentual médio de grãos quebrados,
impurezas e matérias estranhas.
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