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ALIMENTOS SEGUROS E MICOTOXINAS EM TRIGO  
  

Um dos desafios da Cadeia Produtiva do Trigo é garantir a produção de alimentos 

seguros, isentos de contaminantes biológicos, físicos e químicos quando do consumo 

humano ou animal. E dentre estes, se destacam as micotoxinas, que afetam a saúde, 

mesmo após a industrialização dos alimentos. A Deoxinivalenol (DON), produzida pelo 

fungo Fusarium graminearum, é a micotoxina de maior relevância no trigo em grão e 

derivados, em virtude de sua ocorrência comum nas principais regiões produtoras 

deste cereal no mundo, incluindo o Brasil. Nesse contexto, limites máximos de 

tolerância de micotoxinas vêm sendo estabelecidos e regulados por legislação em 

normativas internacionais, visando garantir a segurança dos alimentos 

comercializados.  

No Brasil, em 18 de fevereiro de 2011, foi publicada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) a Resolução - RDC Nº 7, denominada ‘Regulamento 

Técnico sobre limites máximos tolerados (LMT) para micotoxinas em alimentos’. Para 

o trigo e seus derivados, foram estabelecidos LMT’s para as seguintes micotoxinas: 

aflatoxinas, ocratoxina A, deoxinivalenol, e zearalenona.  A legislação sobre 

micotoxinas foi complementada pela RDC Nº 59, de 26 de dezembro de 2013 e pela 

RDC Nº 138, de 08 de fevereiro de 2017, com níveis progressivamente mais 

restritivos. Atualmente, o limite máximo permitido de DON em trigo não processado é 

de 3000 ppb, no trigo moído é 1000 ppb, na farinha é de 750 ppb e nos produtos 

destinados à alimentação infantil é de 200 ppb.  

As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos, que ocorrem naturalmente e são 

produzidas por fungos que se proliferam em produtos agrícolas, tanto durante seu 

crescimento no campo, quanto na armazenagem, bem como em alimentos 

processados e nas rações para animais. A sua ingestão pode causar prejuízos à 

saúde de humanos e animais, ocasionando a rejeição de alimentos, interferindo em 

sistemas hormonais, bem como afetando a imunidade geral e, assim, favorecendo o 

desenvolvimento de doenças crônicas.   

  

Existe pouco ou nenhum controle sobre as condições que favorecem o 

desenvolvimento de fungos de campo como o F. graminearum, que infectam a cultura 

durante os estádios finais de desenvolvimento das plantas. Algumas estratégias de 

controle podem ser utilizadas na tentativa de minimizar a ocorrência dos fungos de 

campo que produzem micotoxinas, tais como: emprego de cultivares moderadamente 
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resistentes; escalonamento de semeadura; monitoramento de doenças, empregando, 

por exemplo, o SisAlert (http://sisalert.com.br), desenvolvido pela Embrapa Trigo e 

parceiros; e aplicação de fungicida de forma preventiva, baseada nas condições 

climáticas. Até o presente momento não existe estratégia de controle completamente 

efetiva na prevenção e controle dos fungos micotoxigênicos de campo.   

Duas outras categorias de fungos micotoxigênicos podem ser encontradas em 

matérias-primas e alimentos: os fungos intermediários, que invadem os grãos antes 

da colheita e continuam a se desenvolver durante o armazenamento; e os fungos de 

armazenamento propriamente ditos.  

Outras estratégias de controle também podem ser utilizadas com a finalidade de 

reduzir a  

contaminação de lotes comerciais, dentre as quais são citadas: regulagem de 

máquinas usadas na colheita, na pré-limpeza e na limpeza, objetivando descartar o 

máximo de grãos leves (que são os mais contaminados); redução da umidade de 

grãos (secagem até 12% de umidade); realização de aeração e transilagem, sempre 

que necessário; monitoramento e controle de insetos-praga; e análise dos níveis de 

micotoxinas, objetivando segregar lotes contaminados e diluir a contaminação dos 

lotes comerciais para níveis mínimos.  

Existem métodos descritos na literatura científica que podem ser empregados para a 

redução e/ou eliminação de micotoxinas em matérias-primas e alimentos, dentre os 

quais são citados: polimento e retirada da casca de cereais (moagem); emprego de 

produtos químicos como a amônia, ozônio, ácido ascórbico e zinco; uso de 

microorganismos que degradam as toxinas; e uso de argilas com potencial 

adsorvente. Alguns destes métodos não são empregados em larga escala em função 

de fatores que influenciam sua eficiência, das alterações que provocam em 

características do alimento (organolépticas, funcionais e nutricionais) e do custo de 

sua implementação. De forma geral, as estratégias para minimizar os níveis de 

contaminação de alimentos, por micotoxinas, devem ser estudadas em contexto e 

condições locais, uma vez que sua eficiência depende de fatores como: a condição 

inicial do grão (homogeneidade de tamanho e de teor de umidade); a regulagem da 

colhedora e de equipamentos de limpeza e de classificação; a suscetibilidade da 

cultivar; e o tipo, o momento e a extensão da contaminação do grão.   

  

A avaliação de estratégias pré e pós-colheita para minimizar a contaminação do trigo 

e derivados, por micotoxinas, visando a contribuir para a produção de alimentos 

seguros, é categorizada como altamente prioritária dentre as ações de pesquisa, 

http://sisalert.com.br/
http://sisalert.com.br/
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desenvolvimento e transferência de tecnologias desenvolvidas na Embrapa Trigo, 

estando senpre no foco quando da definição dos trabalhos a serem conduzidos.  

Neste contexto, a Embrapa Trigo, bem como outras Unidades da Embrapa, vêm 

desenvolvendo uma série de projetos de pesquisa, desenvolvimento e transferência 

de tecnologia com objetivo de reduzir e/ou controlar a presença de contaminantes em 

matérias-primas e produtos derivados. Paralelamente, para conhecer a realidade 

brasileira com relação à presença de micotoxinas em trigo produzido no País, foram 

elaborados dois projetos para o monitoramento da safra do ponto de vista tecnológico 

e sanitário, incluindo a avaliação de micotoxinas e de  resíduos de agrotóxicos. Dentre 

as iniciativas recentes, destacam-se projetos de desenvolvimento de métodos rápidos 

e não destrutivos de detecção e quantificação, baseados em espectroscopia por 

infravermelho próximo (NIRS) - e NIRS associado a imagens hiperspectrais - na 

avaliação de indicadores de qualidade e contaminantes em grãos, o que permite a 

segregação de lotes e a comercialização de alimentos seguros e com qualidade. Outro 

projeto desenvolvido pela Embrapa, juntamente com a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), teve por objetivo diagnosticar as perdas quantitativas e 

qualitativas no armazenamento de trigo, incluindo atividades de pesquisa em 

condições de unidades armazenadoras comerciais, permitindo assim a pronta 

aplicação das boas práticas de manejo no armazenamento. Paralelamente, para 

conhecer a realidade brasileira do ponto de vista tecnológico e sanitário, projetos vêm 

sendo conduzidos visando ao monitoramento da safra nacional em distintos anos, 

incluindo a avaliação de micotoxinas e de resíduos de agrotóxicos em trigo e 

derivados.  

É prioridade na Embrapa, também, a seleção de material genético mais resistente à 

doença giberela, prevenindo a contaminação do trigo na fase de produção, pelo que 

vem sendo possível o lançamento de cultivares moderadamente resistentes ao F. 

graminearum, adaptadas a distintas regiões de cultivo e com adequada aptidão 

tecnológica. Neste sentido, a EmbrapaTrigo mantém parcerias com oranizações 

nacionais e renomadas instituições internacionais, buscando o adequado manejo e 

entendimento da giberela no trigo, citando-se o desenvolvimento de projetos como 

‘Uso de previsão do risco de doença, tecnologias NGS e HIGS para explorar e 

controlar a giberela em lavouras de trigo’ e ‘Explorando variabilidade natural e induzida 

visando resistência à giberela e à brusone em trigo’ com o Rothamsted Research 

Institute e o John Innes Centre, no Reino Unido, respectivamente.  

  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Considerando que:   

• O trigo é a principal fonte de nutrientes para a população mundial. No Brasil, o 

consumo de trigo é diário e, em 2013, foi de 56,3 kg/habitante/ano. Deste, o 

consumo de  pães é de 33,5; de biscoitos, de 6,3 e, de massas alimentícias, 

6,0 kg/habitante/ano, e demais produtos de trigo e seus derivados não 

apresentam estimativa oficial de consumo per capita, mas, estes são 

empregados em grande número de preparações domésticas e industriais, 

sendo, portanto, consumidos em diferentes escalas no País;  

A presença de micotoxinas e de resíduos de agrotóxicos são imperceptíveis, 

visualmente, no produto final, somente sendo detectadas em testes de 

laboratório;   

• O consumo de alimentos contaminados com resíduos de agrotóxicos e/ou 

micotoxinas e outros contaminantes acima da ingestão diária aceitável (IDA) 

podem acarretar enfermidades, em especial doenças crônicas não 

transmissíveis e, portanto, é um sério problema de saúde pública;  

• O uso de Boas Práticas de produção, de armazenamento e de processamento 

de trigo são determinantes para a redução de micotoxinas e de resíduos de 

agrotóxicos; e  

• O aspecto sanitário do trigo, exigência relativamente recente, é ainda pouco 

conhecido por muitos integrantes do complexo agroindustrial tritícola.   

Sugere-se:  

1. A realização de ampla campanha de esclarecimento junto a representantes de 

diferentes segmentos do complexo agroindustrial tritícola sobre a produção, o 

armazenamento e o processamento da matéria-prima trigo, de forma 

adequada, do ponto de vista de segurança dos alimentos;  

2. O estabelecimento de agenda de compromisso de diferentes segmentos do 

complexo agroindustrial tritícola no sentido de estabelecer e implementar ações 

que objetivem a produção de alimentos seguros à base de trigo; e  

3. Realizar avaliação sistemática (monitoramento) de micotoxinas, assim como de 

resíduos de agrotóxicos, no trigo e na farinha de trigo produzidos ou 

internalizados no Brasil, bem como, nas principais categorias de derivados 

(pães, massas e biscoitos) comercializados no País.  

  

  

Em conclusão:  
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Para que seja possível atender às exigências da legislação e garantir a 

comercialização de alimentos à base de trigo seguros e com qualidade, há 

necessidade de ações integradas de manejo, de controle e de monitoramento em 

todas as fases desde a produção do trigo da lavoura até a destinação final do produto 

processado – o consumo pela população.   

  

Ao nos despedirmos, reiteramos nosso comprometimento com a qualidade do trigo 

produzido e comercializado no País, contribuindo para minimizar o risco de 

contaminação e atender a legislação vigente (atual e futura), garantindo a 

competitividade e sustentabilidade da Cadeia Produtiva do Trigo no Brasil.  

  

Atenciosamente,  

  

  

EQUIPE TÉCNICA DA EMBRAPA TRIGO  

  

Passo Fundo, 18 de novembro de 2019.  

  


