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Micotoxinas 

qSintetizadas por fungos

qSintetizadas pelas plantas, como resultado da
infecção causada por fungos

Micotoxicoses

(Hegarty, 1982) 

Fungos de campo, saprofitas

Fungos de armazenamento: termotolerantes, xerotolerantes



Principais toxinas
Toxina Fungos Substrato Efeitos biológicos

Esporidesminas Pithomyces chartarum Pastagens, solo Eczema facial, lesões hepatotóxicas, 
fotossensibilização

Alcalóides do 
ergot Claviceps purpurea Pastagens, centeio, 

cevada

Ergotismo, dores musculares, edema e prurido 
dos membros, gangrena, necrose, convulsões e 
aborto

Fumonisina F. verticillioides Milho Leucoencefalomalácia, edema pulmonar, lesões 
hepáticas e renais

Aflatoxinas Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus

Milho, amendoim, 
rações animais

Lesões hepáticas diversas, hemorragias, 
inapetência, prostração

Zearalenona

Fusarium graminearum
F. oxysporuns
F. moniliforme
F. tricinctum

Milho, rações 
animais

Estrogenismo, prolapso vaginal e retal, edema 
vulvar, aumento das glândulas mamárias, aborto

Deoxinivalenol F. graminearum Cereais Dermatite de contato, epitelionecrose (cavidade 
oral, esôfago e estômago), hemorragia retal

Ocratoxinas Aspergillus alutaceus
Penicillium viridicatum

Milho, trigo, aveia, 
cevada, café

Inflitração gordurosa do fígado com degeneração 
hialina das células e necrose focal
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Brachiaria decumbens
qFotossensibilização hepatógena

qFungo saprófitaà Pithomyces chartarum (Fagliari, 2003)

Período mais quente e úmido

Decomposição da forragem senescente

Acúmulo de esporodesmina



Fotossensibilização hepatógena

Clorofila Filoeritrina + bile

Danos

Esporos de fungos Acúmulo de cristais em 
torno dos ductos biliares 

Filoeritrina
Corrente sanguínea
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Medidas de controle
qManejo de pasto à altura

Minimizar o acúmulo de forragem em decomposição

qDiversificação de espécies forrageiras

qVedação de pastos mais baixos à alta
proporção de forragem verde (Diferimento)



Festuca
qAcremonium coenophialum (Fungo endofítico,

Festuca)

Ergot
Alcalóideà Ergovalina

- “Fescue foot” (doença nos cascos, gangrena)
- Toxicose
- Necrose da gordura

o Inibição da secreção de prolactina pela glândula pituitária



Azevém anual
qClaviceps purpurea

o Vasoconstrição
o Reduz suprimento de sangue para as extremidades

o Efeitos neurológicos
- Descamação das orelhas, rabo e cascos

- Hiperexcitabilidade
- Falta de coordenação motora
- Convulsões

Alcalóide Ergot

oAbortos



Medidas de controle

qUso de nematicida

Casos de alta ocorrência da doença



Azevém e Paspalum
qIngestão de solo contaminado

qErgot produzido por Claviceps paspalis
associado a Penicillium

Penicillium
Aspergillus

Produz sintomas neurotóxicos



Medidas de controle
qAdoção de pastejo mais alto

- Reduz ingestão de solo

qFornecimento de soluções com fungicidas

- Estímulo de enzimas do fígado para
detoxificação da micotoxina

Efeitos residuais do fungicida



Paspalum

Fonte:http://rock-cafe.info/posts/paspalum-dilatatum-70617370616c756d.html

q Paspalum dilatatum

- Biótipo Virasoro: resistente a Claviceps paspali
(Costa et al., 2003)

Conhecido por Capim melador



Micotoxicoses
qPastagens cultivadas

qPastagens nativas

Estratégias de manejo para o 
controle de fungos saprófitas

Grande diversidade de plantas
Melhoramento genético

Suplementação
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Fatores que afetam o crescimento de 
fungos

qDanos a planta no campo
qDanos físicos às espigas (milho)
qAtraso na colheita
qEnchimento lento dos silos
qVedação inadequada
qLona de má qualidade e danificadas
qDanos a cobertura dos silos
qTaxa de desabastecimento lenta

(Whitlow e Hagler, 2005; Teller et al., 2012)



Micotoxinas em forragens conservadas

Antes da colheita

Fonte: Maruzanete Pereira de Melo

Fonte: Maruzanete Pereira de Melo



(Jouany et al., 2009)



Pré ensilagem – Origem no campo
Fusarium
Tricotecenos (Desoxinivalenol - DON) 

Fumonisina
Zearalenona
Aspergillus flavus
Aflatoxinas

Encontrada exclusivamente no milho



Fusarium
qFungos de campo

Proliferação durante o crescimento e 
maturação da planta

Condições favoráveis
Alta umidade (> 70%)
Temperatura: Dias quentes e noites frias

(Cast, 2003)



qNão toleram pH baixo e meios anaeróbicos

Algumas toxinas são estáveis e não são 
produzidas na ensilagem 

Fusarium

Contaminação no momento da colheita

(Binder, 2007; Boudra e Morgavi, 2008; Driehuis et al., 2008b; Cheli et al., 2013; Uegaki et al., 2013) 



F. proliferatum
F. verticillioides

Fumonisina B1

Condições favoráveis
- Períodos quentes e secos seguido por

condições úmidas

- Danos causados por insetos
(Marasas, 1996; Whitlow e Hagler, 2005)

F. verticillioides
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Desoxinivalenol - DON
- Fusarium graminearum
- F. nivale
- F. culmorum 

- F. poae
- F. roseum
- F. tricinctum

Condições favoráveis

Períodos frios e úmidos seguido por período

curto seco (Diekman e Green, 1992)

Toxina à condições de umidade + dias quentes e

noites frias (De Wolf et al., 2005)



Ruminantes

Resistentes a DON

Desoxinivalenol - DON

DON

De-epoxi DON

Não tóxico



Zearalenona
qMetabólito estrogênico
- Fusarium graminearum
- F. roseum

F. graminearum
- Milho de alta umidade
- Feno
- Ração peletizada

- F. culmorum
- F. crookwellense

(Cast, 2003; Kosicki et al., 2016)

+ DON: Milho, cevada e 
sorgo



Ruminantes

qAltos níveis de ingestão de ZEA excedem a capacidade
dos microrganismos ruminais em detoxificar

Zearalenona

Protozoários
ZEA

Hidroxil
α-zearalenol

β-zearalenol

(Kennedy et al., 1998) 



Micotoxinas em forragens conservadas

Durante o armazenamento

Após a ensilagem

Fonte: Arquivo pessoal Fonte: Arquivo pessoal



Pós ensilagem



Pós ensilagem



Pós ensilagem



Fonte: Coan Consultoria

`35% PERDAS

Pós ensilagem



Fonte: Coan Consultoria

Microrganismos 
Aeróbios 

(fungos/leveduras



Penicillium roqueforti

Penicillium paneum

Aspergillus fumigatus

Pós ensilagem



Penicillium

Crescimento em silagens

Atividade de água: 0,79 a 0,83 aw

Baixa concentração de oxigênio: 1%

Baixo pH: 3,0 – 6,0

qFungos de armazenamento

Podem crescer em plantas sob condições muito 

úmidas no campo

(Christensen et al., 1977)



Aspergillus
qFungos de armazenamento

Geralmente não infectam as culturas antes 
da colheita             

Aspergillus flavus
Produzem aflatoxinas no campo
Altas temperaturas: > 32�C
Alta umidade: > 80%
Períodos de seca

(De Wolf et al., 2005; Storm et al., 2008; Tsitsigiannis et al., 2012) 



Formas naturais de aflatoxinas

B1

G1

Aflatoxinas
Dihidroderivados

B2

G2

qNaturalmente presentes em ingredientes para
ração

Ampla gama de temperatura e umidade

Predomínio: regiões subtropicais

(Dutton, 1988; Tulayakul et al., 2005; Cheli et al., 2013)



Principal toxina

Mais potente carcinogênico natural

Concentração em silagens

Aflatoxinas
Aflatoxina B1

(AFB1)

(Squire, 1981; Richard et al., 2009; Keller et al., 2013; Schmidt et al., 2015; Kosicki et al., 2016)



Ocratoxinas
qMetabólitos secundários

- Penicillium verrucosum
- Aspergillus ochraceus

- Aspergillus niger
- Aspergillus carnonarius

(Yiannikouris e Jouany, 2002; Frisvad et al., 2004; Frisvad e Samson, 2004; Keller et al. 2013)

Ocratoxina A
(OTA)

Substância carcinogênica imunotóxica
Inibe o metabolismo da glicose

Mais tóxica



Prevenção da contaminação
Controle pré-colheita contra micotoxinas

Práticas agronômicas apropriadas

- Híbridos resistentes à infecção fúngica

- Uso de fungicidas – fumonisina e aflatoxina

- Manejo de resíduos da forragem não colhida

- Uso de irrigação / evitar estresse hídrico

- Rotação de culturas
(Edwards, 2004; Whitlow e Hagler, 2005)



Fase de colheita

- Tempo gasto na colheita
- Altura de corte – Esporos de Fusarium do solo

Prevenção da contaminação

(Jouany, 2007; Munkvold, 2014



Fase de ensilagem

- Teor de MS e maturidade recomendados
- Alta taxa de abastecimentos dos silos
- Compactação
- Vedação

Prevenção da contaminação

(Jouany, 2007)

Evita entrada de 
oxigênio



Uso de inoculantes

Lactobacillus buchneri

Prevenção da contaminação



Aplicação de cepas atoxigênicas

Bio-agente
4 cepas – Aspergillus flavus

Redução da concentração de aflatoxina
80%

Prevenção da contaminação

(Bandyopadhyay et al., 2016)



Desabastecimento dos silos

Prevenção da contaminação

(McDonald et al., 1991; Driehuis et al., 2018)

Condição aeróbica 

Aumento de pH

Crescimento de fungos e 
leveduras



Estratégias de detoxificação
Diluição
Diluir a silagem contaminada com outros ingredientes
da ração

Vantagens Desvantagens
Reduzir ingestão de 

micotoxinas Não ocorre detoxificação

Redução da taxa de retirada 
de silagem do silo

(Whitlow e Hagler, 2005)
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Micotoxinas em forragens conservadas

Antes da colheita

Fonte: Maruzanete Pereira de Melo

Fonte: Maruzanete Pereira de Melo



Armazenamento
Item Nº de respostas % de respostas
Tipo de galpão para armazenamento
Comum 25 83,3
Dois lados 3 10,0
Silo 1 3,33
Sem galpão 1 3,33
Limpeza do galpão
Sim 17 56,7
Não 13 43,3
Fungo aparente em TMR
Sim 12 40,0
Não 18 60,0
Uso de adsorvente de micotoxina
Sim 1 3,33
Não 29 96,7

(Custódio, 2018)
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(Custódio, 2018)



Risk Equivalent Quantities (REQ)
Low 0-50 μg/kg

Medium 51-100 μg/kg
High >101 μg/kg

% de amostras de ração total

(Custódio, 2018)



(Custódio, 2018)
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Desativação de toxinas por microrganismos
ruminais

Prevenção da contaminação

Tricotecenos

Protozoários 
Bactérias

α-zearalenol
β-zearalenol

HT-2
AFB1 não foi degradada pelos 

microrganismos ruminais

10 µg /mL AFB1 à inibição do crescimento de 
bactérias ruminais



Argilas minerais

- Variação da composição
- Acúmulo no esterco

(Bursian et al., 1992; Phillips et al., 2002; Cast, 2003)



β-glucana

Estimula respostas imunológicas

Melhora desempenho animal 

Adsorventes à base de levedura

(Keller et al., 2015)



(Bursian et al., 1992; Phillips et al., 2002; Cast, 2003)



Carvão ativado

Menos eficaz na ligação com aflatoxina

Adequado para ligação com ZEA e/ou DON

(Edrington et al., 1996, 1997; Doëll et al., 2004; Bueno et al., 2005; Sabater-Vilar et al., 2007)



Polivinil pirrolidona

Polímero sintético solúvel em água

Ligação com AFB1 e ZEA

Menos eficaz em ligação com DON

(Friend et al., 1984; Alegakis et al.; 1999)



Desintoxicação por enzimas exógenas naturais 
e recombinantes

Uso de microrganismos vivos como biocatalisadores
celulares

- Alto custo
- Eficácia limitada em ambientes com alta

concentração de micotoxina

(Loi et al., 2017)
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Prioridades de futuras pesquisas
qEstudo da ecologia de microrganismos específicos

qAmeaças sobre a segurança alimentar humana e
animal

qContaminação de alimentos por múltiplas micotoxinas

qAvaliação de métodos de controle
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