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Por outro lado, as aristas do trigo não foram suficientes
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campo, pois, como disse o meteorologista Paulo Etchichury, “anHoje ele abre uma janela no computador”.
Mas se o clima já afetou a produção, resta
saber como anda o mercado e os limites da
legislação para a contaminação com micotoxinas. Longe de qualquer polêmica, a
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também soluções e “tempo bom” para as
culturas de inverno.
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ÉPOCA DE
SEMEADURA

AFETA TANTO A INCIDÊNCIA DE BRUSONE QUANTO
A PRODUÇÃO DE GRÃOS DE TRIGO
Maurício Antônio de Oliveira Coelho¹, Gisele Abigail Montan Torres2, Paulo Roberto Cecon3 e Flávio Martins Santana2

Em algumas regiões de clima
tropical, a cultura do trigo vem ganhando espaço na entressafra da
cultura de verão. Este avanço da
cultura para regiões mais quentes
pode ser bem representado por
Minas Gerais: dados do IBGE mostram que a área plantada passou
de 21,5 mil hectares em 2012 para
55,0 mil hectares em 2014. Neste
mesmo período, a produção aumentou de 80,7 mil toneladas em
2012 para 175,9 mil toneladas em
2014. Além da importância amplamente reconhecida da cultura no
sistema de produção agrícola das
propriedades rurais, onde é altamente vantajosa, quer seja para
formação de palhada e cobertura
do solo ou para baixar fontes de
inóculo de algumas doenças fúngicas, a cultura do trigo vem atraindo

a atenção dos produtores mineiros
também pelos bons preços pagos
pela indústria nos últimos anos.
Diante deste cenário positivo,
a brusone do trigo aparece como
um grande obstáculo que tem
preocupado triticultores mineiros,
principalmente aqueles localizados
nas regiões de clima tropical no estado (Noroeste de Minas, Triângulo
e Alto Paranaíba, Região Central do
Estado). A brusone é também uma
grande preocupação de triticultores do Norte e Noroeste do Paraná,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Bahia.
A partir de 2012, diversos trabalhos sobre brusone estão sendo
conduzidos na EPAMIG em Patos
de Minas em parceria com a EMBRAPA Trigo, tendo como fontes
financiadoras a FAPEMIG (Projeto

CAG-APQ-03687-10) e a EMBRAPA
(Projeto 02.11.08.004.00.00). Resultados mostram que a incidência
de brusone é muito alta quando a
semeadura é realizada em fevereiro
e março, e cai significativamente
quando as semeaduras são realizadas em maio. Os trabalhos também
mostram que alguns genótipos
testados reagem de maneira diferenciada em relação à incidência
de brusone.
Em agosto de 2014, durante a 8ª
Reunião da Comissão Brasileira de
Pesquisa de Trigo e Triticale, em Canela/RS, apresentamos um trabalho conduzido em Patos de Minas
com o objetivo de avaliar a incidência de brusone em duas épocas de
semeadura e em 14 genótipos de
trigo. Este trabalho foi eleito destaque na Comissão de Fitopatologia

¹Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG Patos de Minas, Bolsista da FAPEMIG, Rodovia MGT 354, km 163, Caixa Postal 135, CEP 38700-970, Patos de Minas, MG, Brasil.
Embrapa Trigo, Rodovia BR 285, km 294, Caixa Postal 3081, CEP 99001-970, Passo Fundo, RS. Brasil.
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Universidade Federal de Viçosa, Avenida P. H. Rolfs s/n, Centro, CEP 36570-000, Viçosa, MG, Brasil.
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do evento. Nos experimentos, as
semeaduras foram realizadas em
04 de março e 17 de maio de 2013,
e os genótipos testados foram 10
linhagens oriundas do CIMMYT e
quatro cultivares. Além da incidência de brusone nas duas épocas,

nós avaliamos a produtividade de
grãos e o peso do hectolitro das
cultivares linhagens testadas.
Os resultados mostraram que
a incidência de brusone foi muito superior quando a semeadura
foi realizada em março, em todos

os genótipos avaliados. Na semeadura realizada em março, a incidência de brusone foi sempre
superior a 60%, enquanto na semeadura em maio ficou abaixo de
20%, chegando a 8% na linhagem
EP064026 (Figura 1).
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Figura 1. Incidência de brusone em função de duas épocas de semeadura, avaliados em 14 genótipos de trigo. Patos de Minas-MG, 2013.

Outra interessante observação nestes experimentos está relacionada com o peso do hectolitro. Na semeadura realizada mais cedo, em
março, o peso do hectolitro foi inferior em todos
os genótipos avaliados. Estatisticamente, de 14
genótipos avaliados apenas dois genótipos (EP
064026 e EP066055) não apresentaram diferença
significativa do peso do hectolitro nas épocas de
semeadura diferenciadas (Figura 2).
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Figura 2. Peso do Hectolítro em função de duas épocas de semeadura, avaliado em 14 genótipos de trigo. Patos de Minas-MG, 2013.

Ainda, com esses experimentos
conseguimos mostrar o impacto
da brusone sobre a produtividade
de grãos (Tabela 3). Na semeadura realizada em março (com maior
incidência de brusone), a produtividade máxima obtida foi de 26,3
sacas (60 kg) por hectare com a linhagem EP063044, e a mínima de
12,6 sacas por hectare com a cultivar MGS1-Aliança. E na semeadura
de maio (que teve menor incidência de brusone), a produtividade
foi substancialmente superior, em
todos os genótipos avaliados. A
produtividade máxima alcançada
nesta época foi de 87,4 sacas por
hectare com a linhagem EP066066
e a mínima de 56,9 sacas por hectare com a cultivar CD 108.
Mauricio Coelho - Pesquisador da EPAMIG
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Figura 3. Produtividade de grãos em função de duas épocas de semeadura, avaliado em 14 genótipos de trigo. Patos de Minas-MG, 2013.

A literatura relata que as condições adequadas para o desenvolvimento da brusone são: chuvas,
temperaturas entre 24 e 28 ºC, dias
nublados e alta umidade relativa
do ar. Os experimentos nas duas
épocas de semeadura foram executados com a presença da irrigação. De acordo com dados de médias de temperaturas máximas e
mínimas mensais do período (obtidas no Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, em 2013), observamos que os ciclos dos genótipos
de trigo avaliados ocorreram nas
duas épocas de semeadura com
médias de temperaturas máximas
mensais acima de 26 ºC. Já, ao

analisarmos as médias de temperaturas mínimas, verificamos que,
na semeadura de maio, mínimas
mensais estiveram entre 14,4 e 12,6
ºC, enquanto que na semeadura de
março, as mínimas estiveram entre
18,8 e 14,4 ºC. De acordo com esses
dados, temperaturas médias mínimas abaixo de 14 ºC podem contribuir para redução da incidência da
brusone em trigo.
Observando apenas a semeadura realizada em março, onde
ocorreu alta incidência de brusone, os genótipos avaliados foram
classificados em quatro grupos de
incidência (Figura 4). Os genótipos
com menores valores de incidência

foram as cultivares MGS-Brilhante e
BRS-264 e as linhagens EP063030,
EP066055, EP063044 e EP064026
com incidências inferiores a 66%.
No outro extremo desta classificação, alguns genótipos superaram
84,7% de incidência da doença
(EP063053, CD108 e EP066066).
Nesta época com alta incidência
de brusone (semeadura em março), classificando os genótipos por
ordem crescente de incidência
conforme apresentado na Figura
1, observa-se uma tendência linear de os genótipos apresentarem
queda tanto da produtividade
quanto do PH com o aumento da
incidência.
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Figura 4. Tendência linear de queda na produtividade e no peso do hectolitro em função do aumento da incidência de brusone em 14 genótipos
de trigo, na semeadura realizada em 04/03.2013. Patos de Minas-MG.

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos concluímos: a) nas condições ambientais desta região,
a incidência de brusone afeta significativamente o peso
do hectolitro e o rendimento de grãos do trigo irrigado
quando a semeadura é realizada em março; b) nestas
condições ambientais, ocorreu uma reação diferencial de
genótipos em relação à incidência de brusone.
As principais conclusões deste trabalho foram:
· Nas condições ambientais desta região, a incidência de
brusone afeta significativamente o peso do hectolitro e o rendimento de grãos de trigo irrigado quando a semeadura é realizada em março;
· Nestas condições ambientais, ocorreu uma reação diferencial de genótipos em relação à incidência de brusone.
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Tecnologia de Informação:
ferramenta auxilia a prever risco
de doenças em plantas
O uso de Tecnologia de Informação na produção agropecuária
vem crescendo muito nos últimos
anos. Primeiro foi o computador,
depois o GPS, o celular, até sistemas mais complexos que permitem utilizar previsões de tempo e
clima para avaliar o risco de doenças em plantas. No trigo, a base de
previsões de epidemias é a plataforma SISALERT, projeto que reúne
diferentes áreas de pesquisa para
evitar prejuízos na produção.
Segundo o coordenador do
projeto, José Maurício Fernandes,
o SISALERT (Sistema de Previsão
de Risco de Epidemias de Doenças de Plantas) é uma plataforma
que coleta dados meteorológicos,
processa as informações para simulação de riscos de epidemias e

10
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distribui o alerta aos usuários. “As ventivas ou mitigadoras no ataque
doenças de plantas são dependen- de doenças”, diz Fernandes.
tes do clima. O sistema permite
acompanhar as condições do tempo para prever os momentos de
Os sistemas de premaior risco e orientar a aplicação
visão tem se destacado
racional de produtos químicos”,
explica o pesquisador. Através do
como alternativa para
sistema, informações como tem- otimizar o uso de produperatura, umidade e duração do
tos químicos, uma vez
período de molhamento foliar são
que auxiliam a tomada
coletadas por mais de 400 estações
meteorológicas da rede do INPE/
de decisão, indicando
INMET (Instituto Nacional de Meperíodos favoráveis ao
teorologia) e processadas em modesenvolvimento de
delos computacionais que alertam
doenças e o melhor mopara as situações de risco. “Combinando fatores ambientais e econômento para a aplicação
micos, o sistema serve de auxílio
de fungicidas.
ao produtor na tomada de decisão,
orientando quanto a medidas pre-

“

”
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Equipamentos permitem avaliar condições do tempo e clima nas previsões

O modelo que simula o crescimento e o desenvolvimento do
trigo foi originalmente desenvolvido na Universidade de Guelph,
no Canadá, e para ser validado nas
condições da cultura do trigo no
Sul do Brasil contou com o trabalho de cooperação do professor
Tony Hunt. A plataforma computacional para coletar e armazenar
dados, rodar os modelos epidemilógicos, desenhar mapas de risco
e emitir mensagens de alerta na
cultura do trigo foi desenvolvida
pelo grupo de pesquisa em Modelagem e Simulação (Mosaico)
da Universidade de Passo Fundo,
com a colaboração da Universidade Federal de Pelotas. A coordenação da Embrapa Trigo baseou-se num projeto interinstitucional,

com a participação de outros
centros de pesquisa da Embrapa,
Universidades, institutos estaduais
e associação de produtores. O caráter multidisciplinar, contou com
pesquisadores de diferentes áreas,
como fitopatologia, manejo de
plantas, pós-colheita, economia,
ecologia, transferência de tecnologia, meteorologia e ciência da
computação.

Maçã
A maçã foi a primeira experiência de uso do SISALERT, em 2003,
cuja cadeia produtiva já contava
com estações próprias para coleta de dados meteorológicos. Na
maçã, o sistema é utilizado para
previsão de cinco doenças, trazendo bons resultados na “sarna

da macieira”, principal fator de
desvalorização das frutas: “Com o
alerta foram realizados seis tratamentos e nos pomares sem acompanhamento chegou-se a 14 aplicações, em um dos experimentos
conduzidos. Prova que o sistema
permitiu o controle com um menor número de pulverizações, reduzindo gastos e danos ao meio
ambiente”, conta a pesquisadora
do Centro de Pesquisa Pró-Terra,
Rosa Sanhueza.

Trigo
No controle de doenças no trigo, o SISALERT está em uso há sete
anos. A giberela, um dos maiores
problemas dos cereais no Sul do
Brasil, é causada por um fungo que,
além de resultar em danos diretos

PESQUISA
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SERÁ QUE É POSSÍVEL SABER QUANDO
O CLIMA VAI AFETAR A PRODUÇÃO?
O Sistema de Previsão de Risco de Epidemias de Doenças de Plantas
(SISALERT) é uma plataforma que coleta dados meteorológicos,
processa as informações para simulação de riscos de epidemias e
distribui o alerta aos usuários.

O serviço é gratuito e está disponível no site: www.sisalert.com.br
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e

na formação dos grãos ainda pode
deixar contaminantes conhecidos
como micotoxinas, substâncias
tóxicas aos homens e animais. O
sistema disponibiliza ao usuário
o momento de maior risco para
entrada da doença. O único dado
que o usuário precisa informar ao
sistema é a data do espigamento,
ou seja, o dia em que surgiram as
primeiras espigas na lavoura. Rapidamente o SISALERT informa a
condição de risco para a giberela em baixo, moderado ou alto.
“Como não existe aplicação curativa, precisar o momento de aplicação preventiva é determinante
para a produtividade dos cereais
de inverno”, lembra José Maurício
Fernandes. O mesmo processo
é desencadeado para o risco de
brusone, doença que ataca o trigo, principalmente no Brasil Central, e compromete o rendimento
da cultura.

Uva
(colaboração Marcelino Ribeiro,
jornalista Embrapa Semiárido)
A ameaça da ocorrência de míldio e oídio, duas das doenças que
mais preocupam os produtores de
uva no vale do rio São Francisco,
não precisa ser respondida com
aplicações sistemáticas de fungicidas, seguindo um calendário de
aplicações semanais. Com acesso à internet e alguns cliques no
computador, o produtor vai estar à frente da plataforma digital
SISALERT e consultar o risco de
ocorrência dos fungos responsáveis por causar estas doenças. Em
testes realizados durante diferen-

“

José Maurício Fernandes
Pesquisador da Embrapa Trigo

A giberela é uma das doenças que causam

maior impacto no trigo nas principais regiões
produtoras no mundo. O problema é que os

grãos giberelados podem estar contaminados

com micotoxinas, que se instalam no fígado de
homens e animais, e não podem ser eliminadas
nem mesmo pela transformação dos grãos na
indústria. O alerta à giberela via Sisalert levou

”

quatro anos para ser desenvolvido.
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tes períodos da poda da videira,
os pesquisadores da Embrapa e
da Universidade de Passo Fundo
registraram percentagens de controle que variaram de 75 a 94%.
“Obtivemos também reduções
entre 26 a 37,5% no número de
pulverizações utilizando o SISALERT, quando comparado com o
número de aplicações realizadas
pelos produtores para conter o
fungo nos seus parreirais”, revela
a pesquisadora Francislene Angelotti, da Embrapa Semiárido. O sistema ainda passa por ajustes, mas
já está em fase final de validação e
em breve estará disponível na região de Pernambuco.

Soja
A ferramenta também está em
estudo para auxiliar na tomada de
decisão para o combate a ferrugem asiática da soja: “Plataformas
tecnológicas para a previsão da
ferrugem asiática da soja têm sido
desenvolvidas nos Estados Unidos.
A base é um complexo sistema de
multicamadas que geram mapas
de ocorrência e de risco da doença,
avaliando a dispersão e prevendo a
chegada do fungo em determinadas regiões. No Brasil, o trabalho
começa agora, combinando modelos de simulação com o Consórcio Anti-Ferrugem, coordenado
pela Embrapa Soja, que monitora
a evolução da doença em todo o
país”, conclui Fernandes.

O acesso ao SISALERT é gratuito, efetuado através do site http://sisalert.com.br.
Por enquanto, é possível acessar informações sobre o risco de doenças no trigo e na maçã.
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Claudia De Mori

Mercado

Internacional

A

produção mundial de trigo na safra 2014/2015 é
estimada em 719,9 milhões, quantidade 0,72% maior
que a projeção no ciclo anterior
(714,7 milhões de t), segundo o
Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA). O aumento de área de plantio (0,26%) e a
obtenção de bons rendimentos
nos países da União Europeia e
da região do Mar Morto permitiram a obtenção de um novo recorde de produção mundial. No
entanto, em algumas regiões em
função de condições climáticas,
o perfil de qualidade do produto
ficou aquém do observado em
2013, o que resulta um ajuste de
oferta e demanda para trigos de
maior qualidade e pode repercutir
nos preços deste tipo de produto
no primeiro semestre de 2015. As
estimativas indicam aumento de
2,4% no consumo global em relação ao ano anterior, estimado em
711,2 milhões de t, observando-se
maior incremento na demanda
para alimentação animal (7,4%).
Reduções de área de plantio
foram observadas no Canadá,
no Cazaquistão e na Ucrânia, enquanto Argentina, Austrália, Brasil,

União Europeia, Índia, Paquistão,
Rússia e Estados Unidos registraram aumento de área em relação
ao ciclo anterior. Os registros indicam aumento de produção na
União Europeia, na Rússia, na China, na Índia, na Ucrânia na Argentina, no Brasil e no Paquistão. Por
outro lado, reduções de produção
em relação ao ciclo anterior foram
registradas na Austrália (menor
área e condições de seca reduziram o potencial de rendimento),
no Cazaquistão (redução de área
e intenso frio atrapalharam a colheita) e no Canadá (menor área
semeada). A projeção é de retração do comércio internacional
em relação ao ano anterior, com
reduções de importação em países como a China, o Egito, a Coréia
do Sul, o Paquistão, Líbia e Argélia, totalizando 155,0 milhões de t
(21,5% da produção total).
Aumentos de produção na Polônia, na Romênia, na Republica
Tcheca, na Alemanha, na Espanha
e na Lituânia, resultaram em uma
safra recorde de 155,4 milhões de
t na União Europeia (EU-27), embora chuvas excessivas no final da
primavera prejudicaram a qualidade do produto. Com uma postura

mais agressiva de mercado pela
alta produção, aliada às vantagens
de frete, a UE-27 passou a ocupar
o lugar dos Estados Unidos, de
maior exportador mundial.
Nos EUA, embora houve aumento de área semeada (2,3%),
problemas climáticos resultaram
menores rendimentos do trigo
de inverno nas planícies do sul
resultando menor produção (55,1
milhões de t, ↓5,1% em relação
ao ano anterior). A participação
norteamericana nas exportações
também teve queda de 21,3%
em relação ao ciclo anterior, sendo estimada em 25,2 milhões de
t (45,7% da produção obtida). De
julho a outubro de 2014, o preço médio recebido pelos produtores norte-americanos foi de
US$219,41/t, bem abaixo dos US$
252,94/t recebido no mesmo período em 2013.
Na América do Sul, o ciclo do
cultivo foi marcado pelo excesso
hídrico e por altas temperaturas
no final do ciclo em diversas regiões, o que resultou em menores rendimentos e problemas de
qualidade. O continente teve um
acréscimo de 1,2 milhões de ha e
3,7 milhões de t em relação a safra
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anterior. A exportação é estimada
em 9,6 milhões de t, um saldo de
6,0 milhões de t acima da ciclo
anterior, mas abaixo da média de
13,7 milhões de t no período de
2010-2012.
Na Argentina, a área de plantio
foi de 4,36 milhões de ha (↑16,5%),
no entanto, perdas de área por
inundações na região de Buenos
Aires, granizo em Córdoba, maior
ocorrência de doenças e forte calor e novos eventos de excesso
de água em outubro, resultaram
perda de área (↓3,7%) e reduziram
as expectativas de rendimento e
produção argentina. Com aproximadamente, 20% da colheita
realizada (em 20/11), rendimento
médio esperado de 2.857 kg/ha
totalizará uma produção de 12,0

milhões de t. No início de novembro, o governo argentino anunciou uma quota exportável de
1,5 milhões de t para a nova safra.
Estima-se um saldo exportável de
6,0 milhões de t.
A produção recorde no hemisfério norte e o recuo de compras no
mercado internacional pelo fortalecimento do dólar exerceram pressão negativa nos preços a partir de
maio, como se observa na Figura 1,
chegando a US$174,17/t FOB em
25/09. A partir de outubro, notícias
de menor participação da Rússia no
mercado exportador pelo aquecimento da demanda interna, confirmação de redução de produções
no Canadá e na Austrália, de problemas climáticos no Paraguai e Brasil,
redução das estimativas de estoque

final, aquecimento de compras de
oportunidade, novas tensões entre Rússia e Ucrânia e de condições
adversas no plantio de inverno na
Rússia, na Ucrânia e nos EUA provocaram pequena alta nos preços.
Neste cenário de ajuste de demanda
e oferta para trigo de maior qualidade, países com estoques exportáveis
de trigo de panificação em 2015, poderão aproveitar boas oportunidade
comerciais a preços sustentados,
especialmente a partir de março de
2015. No começo de novembro (01
a 25 de novembro), a cotação média
foi de US$ 197,45/t FOB, em Chicago
(SRW), de US$ 216,85/t FOB, em Kansas (HRW) e de US$ 258,00/t FOB, na
Argentina (trigo pan). A média dos
preços pagos ao produtor no PR e
no RS foi de US$202,85/t.

Figura 1. Evolução de preços nominais internacionais, janeiro de 2012 a novembro de 2014.
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Trigo, Brasil (US$/t, média peços pago ao produtor PR e RS)
Fonte: adaptado de CBT , BCR e CEPEA/ESALQ
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O

s dados da CONAB (novembro/2014) apontam
para uma área semeada
de 2,72 milhões de ha (↑22,9%
em relação ao ciclo anterior), com
produção de 7,00 milhões de t
(↑26,7,8% acima do observado em
2013, mas abaixo da projeção, em
setembro, de 7,67 milhões de t em
decorrência de problemas climáticos que afetaram regiões do PR e,
especialmente, SC e RS); necessidade de importação ao redor de 6,0
milhões de t (↓9,7%) e exportação
de 0,55 milhão de t (de trigo para
alimentação animal).
No Paraná, segundo o DERAL/
SEAB (18/11), 3,9% do total de 1,36
milhão de ha semeados na safra foi
perdida na região centro-sul do estado. Baixos volumes de chuva em
maio e junho na região Norte Pioneiro reduziram as estimativas de
rendimento para região, o excesso de chuva em algumas regiões
causaram prejuízos no controle de
doenças e chuvas no final de setembro atingiram especialmente a

região Sudoeste, causando problemas com a colheita. A produção
estimada de 3,86 milhões de toneladas é 5% inferior ao potencial
inicial projetado de 4,09 milhões.
Em 18/11, a produção comercializada somava 27% do total produzido, sendo a cotação nominal do
mês de outubro de R$ 29,10/saca
60 kg, 40% menor que a cotação
do produto em outubro de 2013
(R$48,57/saca 60 kg).
No Rio Grande do Sul, a ocorrência de problemas durante todo o
ciclo de cultivo (excesso de umidade na época de semeadura, erosão
com perda de fertilizante e sementes, geadas, excesso de chuva, falta
de luminosidade, calor excessivo,
granizo, acamamento, ocorrência

de doenças, aumento dos custos
de produção com intensificação
de aplicações de proteção, dentre
outros) prejudicaram intensamente o cultivo de trigo nesta safra,
resultando em baixos rendimento
e afetando a qualidade do produto. Segundo a Emater/RS, as áreas
mais afetadas concentram-se no
Norte e Noroeste do estado, embora todas as regiões tenham sido
afetadas. Com aproximadamente,
80% da área colhida, a estimativa é de rendimentos de 1.576 kg/
ha (quase metade do inicialmente
estimado de 2.735kg/ha) e de produção de 1,82 milhão de t (↓45,7%
menor que 2013 e ↓42,3% menor
que a estimava inicial de 3,15 milhões). No começo de novembro,
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mais de 8 mil comunicações de
solicitação de acesso ao Proagro
haviam sido registradas. Preocupa
também o destino do triguilho e
trigo sem valor comercial em decorrência de problemas de toxinas.
O preço nominal pago ao produtor
em outubro foi de R$ 25,55/ saca
60 kg, 36,2% menor que o preço pago em outubro de 2013 de
R$40,00/saca de 60 kg.
As estimativas de superoferta
mundial e o recuo das cotações no
mercado internacional a partir de
maio influenciaram os preços do
mercado interno (Figura 2). Outros
fatores como a isenção da Tarifa Externa Comum de 10% para países
fora do Mercosul para 1 milhão de
toneladas até 15 de agosto, a valorização do câmbio, as estimativas
de maior produção interna e nos
países vizinhos do Mercosul e os

aspectos de qualidade de produto da nova safra contribuíram para
a queda do preço do produto no
mercado nacional que alcançou
cotações próximas as praticadas
em Kansas e Chicago a partir de
setembro (Figura 1).
Segundo dados do CEPEA/
ESALQ, entre julho a 25 de novembro, a média dos preços foi de R$
574,31/t (US$244,67/t), no PR, e R$
489,96/t (US$ 207,94/t), no RS. No
mercado internacional, a média
neste mesmo período foi de US$
193,45/t FOB, em Chicago (SRW); de
US$ 223,18/t FOB, em Kansas (HRW);
e de US$ 291,20/t FOB, na Argentina
(trigo Pan). De 01 a 25 de novembro,
os preços pagos foram de R$32,75/
saca 60 kg (US$ 213,58/t) e de R$
29,47/saca 60 kg (US$ 192,13/t).
De janeiro a outubro de 2014, as
importações somaram 5.101,2 mil t

de trigo grão (↓14,5% menor em relação ao mesmo período em 2013
e preço médio de US$319,56/t
FOB) e 204,8 mil t de farinha de
trigo (↑16,8% e US$481,60/t FOB).
No trigo grão, as principais origens
foram os Estados Unidos (45,9%
- US$315,34/t FOB) a Argentina
(28,3% - U$343,28/t FOB), e Uruguai (18,8% - US$ 305,23/t FOB).
Já na farinha de trigo, a Argentina
totalizou 77,8% do total importado. Os principais destinos do trigo grão foram os estados de São
Paulo (25,6%), Ceará (11,4%), Pernambuco (10,5%), Bahia (9,4%),
Rio de Janeiro (9,2%), e Rio Grande do Sul (6,1%). No caso da farinha de trigo, os estado de Santa
Catarina (27,6%), Paraná (17,8%),
São Paulo (13,3%) e Minas Gerais
(10,6%) foram os principais destinos do produto.

Figura 2. Evolução de preços nominais diários de trigo recebidos pelos produtos no Paraná e no Rio
Grande do Sul, novembro de 2012 a novembro de 2014.
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Priorização de locais para implantação
ou intensificação da vigilância fitossanitária no Brasil
Campinas-SP | 26 de fevereiro | 2014

Claudio A. Spadotto
Rafael Mingoti
Wilson A. Holler

Pragas quarentenárias podem ser plantas, animais ou microrganismos que
constituem ameaça à economia agrícola de um país ou região. Nos últimos 20
anos, pelo menos 20 pragas exóticas foram detectadas no Brasil. As ações de
medidas de prevenção e de controle emergencial para pragas quarentenárias
tiveram recentemente sua importância evidenciada com a ocorrência e os prejuízos da lagarta Helicoverpa armigera.
Entre as pragas quarentenárias que podem chegar até as lavouras brasileiras
nos próximos anos, dez oferecem maior risco por estarem em países vizinhos
ou com relações comerciais com o Brasil, mesmo que distantes, segundo informações da Andef, Embrapa e Mapa (FREITAS, 2013). São elas:
Pulgão da soja
Necrose letal do milho
Monilíase do cacaueiro
Amarelecimento letal do coqueiro
Striga no milho
Ferrugem do trigo
Mosaico africano da mandioca
Ácaro chileno das fruteiras
Xanthomonas do arroz
Mosca branca “raça Q” no algodão, feijão e hortaliças.

Foto: Fabiano Bastos (Embrapa Cerrados)

Helicoverpa Armigera (uma das pragas
quarentenárias, que causou grande prejuízo
na safra brasileira de 2012/2013).

O trânsito de pessoas, animais e mercadorias costuma ser um dos principais
modos de disseminação de pragas, doenças, plantas infestantes e parasitas.
As correntes de ar na atmosfera também podem trazer organismos que ameaçam nossa agricultura; esse é o caso da striga no milho e da ferrugem do trigo.
Como abordado em outra nota técnica1, a visualização da proximidade das
principais regiões produtoras com as possíveis vias de acesso das pragas
quarentenárias permite uma primeira identificação dos locais prioritários para
a implantação ou intensificação da vigilância fitossanitária. Para aprimorar
essa identificação, nesta nota técnica, elaborou-se o levantamento das localizações dos atuais postos de controle do Sistema de Vigilância Agropecuária
Internacional - VIGIAGRO e o cruzamento com os locais identificados na nota
técnica anterior.
O VIGIAGRO é o órgão da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pelas atividades de
vigilância sanitária, composto por Serviços (SVA) e Unidades de Vigilância
Agropecuária (UVAGRO), localizadas em portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais2.
O cruzamento dos postos de controle do VIGIAGRO com as principais regiões
produtoras de pelo menos uma das culturas (soja, milho, cacau, coco, trigo,
mandioca, uva, kiwi, citros, arroz, algodão, feijão e hortaliças) ameaçadas por
pragas quarentenárias selecionadas e as principais vias de acesso de pragas
quarentenárias no território brasileiro está na Figura.
Pode-se observar que existem regiões do Brasil com grande produção de culturas ameaçadas próximas a interseções de rodovias, ferrovias ou hidrovias
na fronteira com países vizinhos e com ausência de postos de controle do
1 Disponível em: http://www.sgte.embrapa.br/institucional/publicacao/Nota_Tecnica.html
2 http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-MAPA/pagina-inicial/servicos-e-sistemas/servicos/
Transito-internacional
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VIGIAGRO, como na divisa do Mato
Grosso com a Bolívia, destacada com
elipse vermelha na Figura. Em outras
regiões, como a destacada com elipse
azul, há a necessidade do aumento do
número de postos de controle e intensificação das medidas de vigilância fitossanitária, como nas divisas do Mato
Grosso do Sul com o Paraguai e com a
Bolívia. Outra situação é quando ocorre
pelo menos uma das culturas ameaçadas com grande produção, longe da
faixa de fronteira, mas em região com
porto ou aeroporto próximo, sem postos
do VIGIAGRO, como na região oeste da
Bahia e no centro-sul do Pará, destacadas com elipses amarelas.
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Folha de São Paulo, Caderno Mercado, 21 de julho
2013. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2013/07/1314258-pragas-importadas-ameacamlavouras.shtml >. Acesso em: 12 jan. 2014

EM SÍNTESE

A visualização dos postos de
controle do VIGIAGRO com as
principais regiões produtoras
das culturas ameaçadas por pragas quarentenárias, juntamente
com as possíveis vias de acesso
de pragas quarentenárias no território brasileiro, permite a identificação de deficiências na localização dos postos de controle e
possibilita a priorização de locais
para a implantação ou intensificação da vigilância fitossanitária.

Para mais informações, contatar o
primeiro autor.

Figura – Distribuição das regiões com maior produção das culturas agrícolas ameaçadas e
localização das possíveis vias de acesso das principais pragas quarentenárias no Brasil e dos
postos de controle do VIGIAGRO.
Fonte dos dados: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2013); VIGIAGRO (MAPA, 2013); Base
Territorial (IBGE, 2007); Hidrovias, Rodovias, Portos e Aeroportos (DNIT, 2010); Ferrovias (PNLT,
2010).
Mapa elaborado pelos autores, disponível em:
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/98186/1/20140225-MAPA-NotaTecnicaSGTE-04.pdf

Disponível em:
< http://www.sgte.embrapa.br/institucional/publicacao/Nota_Tecnica.html>
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Viveiro
de Giberela
A produção de cereais de inverno está concentra na Região Sul do
país, onde as condições ambientais
frequentemente contam com umidade e calor do espigamento ao final do ciclo de culturas como trigo,
cevada e triticale. Quando estas características do ambiente adverso
encontram as espigas das plantas,
um incômodo visitante aparece
nas lavouras: o fungo Gibberella
zeae, causador da doença conhecida como giberela ou fusariose.
A pesquisa tem desenvolvido
uma série de estratégias para minimizar os impactos desta doença,
mas como avaliar giberela quando
o clima não favorece a presença
do fungo, isto é, quando ocorre clima mais frio e seco na primavera e
afasta os riscos da giberela? Para garantir que os trabalhos continuem,
é instalado o “viveiro de giberela”,
um sistema que simula o ambiente
favorável à doença a campo para
avaliar e selecionar genótipos.
Conhecendo o problema
A giberela ou fusariose é uma
doença fúngica descrita em trigo
na Inglaterra, em 1884, afetando
espigas e grãos. Há décadas é relatada como um dos principais pro-
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blemas em cereais de inverno. Perdas quantitativas e qualitativas são
registradas nos cinco continentes,
em todas as regiões de clima temperado quente, úmido e semi-úmido, onde se cultiva trigo.
Na China e no Japão, existem relatos de até 50% de perdas devidas
à giberela em trigo, enquanto na
Argentina foram estimadas perdas
de 30% na produção. Na Índia, estimam-se perdas no campo de 11 a
20%. Em vários países, como, México, Paraguai, Austrália, entre outros,
também existem relatos de perdas
causadas por giberela em trigo.
Nos Estados Unidos e no Canadá,
perdas de expressão econômica
têm sido registradas em trigo e em
cevada. Apenas em Dakota do Norte, entre 1993 e 1998, estimaram-se
perdas de dois bilhões de dólares.
No Brasil, nos últimos anos, existem
referências de danos em trigo que
variaram de 14% a 60%. As epidemias mais recentes ocorreram em
1997, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007,
2008, 2009 e 2014, favorecidas
pelo fenômeno El Niño associado
a precipitações contínuas (chuvas
em dias consecutivos de, no mínimo, 48 horas) e temperaturas altas
(entre 20 °C e 25 °C). A giberela é

considerada uma das mais severas
doenças nas últimas duas décadas,
assumindo importância constante
nos programas de melhoramento
genético.
Sintomas e diagnóstico
A giberela no Brasil foi diagnosticada na década de 40 e vem
sendo relatada como epidêmica
nos três estados da Região Sul, em
anos de elevada precipitação pluvial. A adoção do Sistema Plantio
Direto tem sido apontada como
uma possível aliada no aumento
da intensidade da doença, uma vez
que esse sistema conservacionista
de solo favorece a reprodução do
patógeno.
Os sintomas característicos em
trigo são espiguetas despigmentadas, de coloração esbranquiçada
ou palha, que contrastam com o
verde normal de espiguetas sadias.
Nas espiguetas afetadas formam-se grãos chochos, enrugados, de
coloração branco-rosada a pardo-clara. Além de reduzir diretamente
o rendimento, os grãos infectados e
seus derivados podem ser tóxicos,
tanto para o ser humano quanto
para animais, em razão da presença
de micotoxinas. Os prejuízos econô-
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micos são frequentemente subestimados, pois, quando a giberela afeta as espigas no início da formação
de grãos eles ficam leves e acabam
eliminados na colheita.
Estratégias de escape
A giberela é uma doença de difícil controle genético, químico, cultural e biológico em nível mundial.
A rotação de culturas tem se
mostrado pouco eficiente, isso
porque nos sistemas de produção
de grãos no Sul do Brasil as opções
de culturas de inverno e de verão,
principalmente milho, são suscetíveis ao patógeno.
No controle químico, os fungicidas atualmente disponíveis têm
eficiência moderada e aumentam
em US$ 30 dólares/ha o custo de
produção. Além disso, o controle químico poderá não ser efetivo
devido ao longo período de suscetibilidade das espigas (a partir
do espigamento até a fase final de
enchimento de grãos), bem como
às dificuldades para aplicação no
momento adequado em função
das condições climáticas ou mesmo em razão de deficiência na deposição de fungicidas nos sítios de
infecção.
Por outro lado, medidas culturais de controle visando ao escape
da doença, como escalonamento
de semeadura (intervalos de 15 dias
ou mais entre semeaduras) e uso
de cultivares com ciclos diferentes
quanto ao espigamento, podem
minimizar os prejuízos por giberela, pelo menos em parte da área semeada. O escape ocorre quando a
fase reprodutiva não coincide com
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as condições ambientes de precipitação pluvial e de temperatura
favorável à doença.
Ações da pesquisa
Entre as estratégias de controle de doenças em plantas, a resistência genética tem sido a medida
economicamente mais viável. Para
giberela não é diferente, existindo
estudos em vários países como
México, Canadá, Estados Unidos,
Japão, China, Inglaterra, Argentina,
Uruguai e Brasil.
No Brasil, a Embrapa Trigo intensificou, a partir de 1997, as pesquisas
para a caracterização de genótipos
do programa de melhoramento de
trigo quanto à resistência genética
à giberela, visando à obtenção de
cultivares menos suscetíveis.
A seleção para resistência à giberela exige precisão nos testes
e devem ser realizadas inúmeras
medições da doença, isso porque
existem vários tipos de resistência
que se expressam de maneira diferente. Mencionam-se pelo menos
cinco tipos de resistência à giberela em trigo: a resistência Tipo I que
é definida como resistência à infecção inicial; Tipo II, resistência à colonização subsequente ao tecido
após a infecção; Tipo III, resistência
expressa no próprio grão; Tipo IV,
resistência ao acúmulo de micotoxinas; e Tipo V, tolerância de rendimento. As pesquisas na Embrapa
Trigo estão concentradas em estudos relacionados aos três primeiros
tipos de resistência e, mais recentemente, também no acúmulo de
micotoxinas.
Para isso, a partir de 1999, foi
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cevada e triticale em condições
de campo, possibilitando avaliar a
reação de resistência de genótipos
mesmo em anos em que as condições climáticas limitem a presença
da giberela no trigo.
O método consiste na semeadura dos genótipos na época final da
recomendação para que o espigamento coincida com temperatura
favorável à giberela. Cada genótipo
é semeado em parcela única de
5,00 m x 0,60 m, constituída de três
linhas espaçadas 0,20 m entre si. O
controle de enfermidades nas folhas é realizado até o emborrachamento. Grãos de trigo com peritécios (frutificações do fungo) G. zeae
são distribuídos na linha externa de
semeadura, a cada duas parcelas,
no início do espigamento. A área
experimental é submetida a molhamento de espigas com formação
Viveiro de Giberela
O viveiro consiste em manter de neblina por 5 min consecutivos,
um ambiente artificial favorável a intervalos de 25 a 30 min, em dias
à incidência da doença no trigo, sem precipitação pluvial. A presendesenvolvida e implementada
uma metodologia de simulação de
condições favoráveis à ocorrência
de epidemia da doença em campo e estabelecido um protocolo
de amostragem e avaliação. Posteriormente, iniciou-se também
a caracterização de genótipos do
programa de melhoramento de
cevada e de triticale. A influência
do escalonamento de semeadura e do ciclo distinto de cultivares
ao espigamento, na intensidade
da doença, também é avaliada. O
protocolo do trabalho conhecido
como “Viveiro de Giberela” foi estabelecido sob a responsabilidade
da pesquisadora Maria Imaculada
Pontes Moreira Lima com a colaboração de outros pesquisadores,
assistentes e analistas.

ça de água livre nas espigas (condição essencial para a ocorrência da
doença) é obtida através de sistema
de irrigação.
Amostras de espigas no estádio
de grão em massa mole, nominadas
de “espigas verdes”, e no ponto de
colheita, identificadas como “espigas secas” são obtidas na sequência
da linha de semeadura. As amostras
de espigas verdes são acondicionadas em sacos de papel e congeladas para posterior quantificação da
incidência e severidade que é obtida em 100 espigas de tamanho uniforme através de escala visual.
Cem espigas secas de tamanho
uniforme são trilhadas, fechando-se
a entrada de ar para a máxima recuperação de grãos com sintomas.
O excesso de palha é retirado em
soprador com controle de ar. Em
amostra de 1.000 grãos ocorre a separação visual determinando-se o
percentual de grãos com sintomas.
O protocolo de simulação de
ambiente para ocorrência de epidemia de giberela permitiu a melhor interação entre as áreas de
melhoramento e fitopatologia da
Embrapa resultando, até 2014, no
lançamento de oito cultivares moderadamente resistentes à giberela
para o Tipo III (grão) como: BRS 177,
BRS 179, BRS Louro, BRS Timbaúva,
BRS Camboim, BRS Umbu e BRS Tarumã e BRS Guamirim.
Devido à inexistência de cultivares com resistência à giberela no
mundo, a integração de um maior
número possível de medidas de
controle ainda é a melhor estratégia para minimizar os prejuízos
pela doença.
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Publicações e novidades
A cada ano, muitos resultados de pesquisa são registrados através de publicações,
áudios e vídeos. Os documentos estão acessíveis no site da Embrapa em https://
www.embrapa.br/publicacoes, tanto para consulta pública em formato online,
quanto para compra de livros e outros produtos.
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ESTRATÉGIAS
PARA MINIMIZAR A
CONTAMINAÇÃO DE
TRIGO POR MICOTOXINAS
MICOTOXINAS EM TRIGO
A contaminação do trigo por
micotoxinas geralmente resulta
da ocorrência da doença fúngica
chamada giberela, causada por espécies de Fusarium graminearum,
também conhecida por Gibberella zeae. A incidência de giberela
ocorre a partir do espigamento no
trigo, sendo favorecida sob condições de chuvas prolongadas, alta
temperatura e umidade. As espécies de Fusarium produzem, princi-

palmente, as micotoxinas deoxinivalenol (DON) e zearalenona (ZEA).
Os sintomas típicos são espiguetas despigmentadas, coloração
esbranquiçada ou cor de palha,
que contrastam com o verde normal de espiguetas sadias e aristas
retorcidas. Em espiguetas atacadas,
quando formados, os grãos são de
tamanhos reduzidos, chochos e
enrugados, por vezes com pigmentação rosada. DON é a principal micotoxina no trigo em nível

Casiane Salete Tibola1

mundial, produzida por diferentes
espécies do complexo de espécies
Fusarium graminearum. Quando
consumida, por meio de alimentos
contaminados, é rapidamente absorvida e distribuída no organismo.
Os efeitos agudos, que ocorrem
imediatamente após o consumo
de grande quantidade de alimentos contaminados, são vômitos e
náuseas. Outros sintomas registrados em animais são: rejeição do
alimento, perda de peso, retarda-

Eng. Agr.ª Dr. Pesquisadora da Embrapa Trigo – Área: segurança dos alimentos e rastreabilidade.
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mento do crescimento e inibição
da síntese proteica. Os efeitos crônicos são mais comuns e ocorrem
quando são consumidas pequenas
doses de micotoxinas, frequentemente, ao longo da vida, comprometendo a imunidade geral dos
consumidores.
DON e ZEA são as micotoxinas
monitoradas mais frequentemen-

te e com concentração média,
usualmente, inferior aos limites
estabelecidos na legislação, porém com ampla variação entre lotes e safras agrícolas. As Figuras 1
e 2 apresentam os níveis de DON
e ZEA, respectivamente, detectados em cinco safras consecutivas (2009 a 2013) em estudos de
monitoramento conduzidos pela

Embrapa Trigo, com amostras comerciais de grãos obtidas na região Sul do Brasil. A micotoxina
DON foi detectada em 74% das
578 amostras analisadas, com média de 956 ppb (Figura 1). A micotoxina ZEA foi detectada em 21%
das 467 amostras analisadas entre
2009-2013, com média de 148
ppb (Figura 2).

2095,78

Deoxinivalenol (ppb)

35000
2000
1500
15000

1070,17
857,09

1000

447,68

308,93

500

Figura 1: Concentração de
deoxinivalenol (DON) em 578
amostras de trigo provenientes

0

da região Sul do Brasil, no período

2009

2010

2011

2012

2013

2009 a 2013.

380,20
400

Deoxinivalenol (ppb)

350
300
250
200
150
100

Figura 2: Concentração de

50

24,30

zearalenona (ZEA) em 467 amostras

1,90

11,20

0,00

2011

2012

2013

0

do Brasil, no período 2009 a 2013.

2009

28

de trigo provenientes da região Sul

2010

PANORAMA

revista_arista ctrl_____.indd 28

31/03/2015 15:48:08

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA
MICOTOXINAS EM TRIGO
Para proteger a saúde humana
e animal dos efeitos tóxicos das
micotoxinas, bem como defender
interesses econômicos, muitos países estabeleceram níveis máximos
permitidos para estes contaminantes. No Brasil, a Resolução n. 7 estabelece o limite máximo tolerável
(LMT) de deoxinivalenol (DON),
zearalenona (ZEA) e ocratoxina A
(OCRA), para trigo destinado à alimentação humana (ANVISA, 2011).

Para produtos
destinados à
alimentação
infantil os níveis são
inferiores e com vigência
imediata, a partir da publicação da legislação (Tabela 1). Em 2013, a ANVISA
prorrogou a validade dos níveis
máximos tolerados de 2012 até
2016. Sendo que, em 2017 os
níveis serão mais restritivos nos
alimentos destinados ao consumo
humano (Tabela 1).

Tabela 1. Níveis máximos tolerados para alimentos a base de trigo, destinados ao consumo humano no Brasil, conforme Resolução n. 7 de 18 de fevereiro de 2011 e atualização
de 2013 (ANVISA, 2011 e 2013).
2011
Micotoxina

Produto

2012

2017

LMT (ppb) LMT (ppb) LMT (ppb)
200

-

-

200

-

-

Trigo em grãos

-

-

3000

Trigo integral e farelo

-

2000

1000

Produtos derivados de trigo: farinha, massa,
crackers, biscoitos e pão

-

1750

750

Trigo integral e farelo

-

400

200

Produtos derivados de trigo: farinha, massa,
crackers, biscoitos e pão

-

200

100

Ocratoxina A

Produtos derivados de cereais

-

10

-

Ocratoxina A

Cereais em grãos

-

-

20

Deoxinivalenol
Zearalenona

Deoxinivalenol

Zearalenona

Alimentação infantil

(-) não determinado.
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AMOSTRAGEM DE TRIGO PARA
ANÁLISE DE MICOTOXINAS
A distribuição heterogênea dos
níveis de micotoxinas em lotes de
cereais é um dos problemas enfrentados durante amostragem.
De maneira geral, não há uma correlação consistente entre os níveis
de grãos danificados por giberela
e a concentração de micotoxinas.
A inconsistência entre a presença
de sintomas de giberela e a concentração de micotoxinas, dificul-

ta a segregação prévia de lotes de
grãos, gerando grande demanda
por análises pelos métodos de detecção direta.
A amostragem de cereais para
análise de micotoxinas deve seguir
as seguintes etapas: várias amostras pequenas (incrementos) são
coletadas aleatoriamente do lote e
somadas para formar amostra coletiva; a amostra coletiva é homogeneizada e reduzida; e a amostra coletiva reduzida é homogeneizada,

retirando-se amostra final ou de
laboratório (MALLMANN & DILKIN,
2007). No Brasil, a amostragem de
trigo é regulamentada pela Instrução normativa nº 38 (BRASIL, 2010),
a qual especifica o número de pontos de amostragem e a quantidade
de amostras que devem ser destinadas as análises laboratoriais.
As principais indicações para a
obtenção de amostras de trigo representativas para análise de micotoxinas, estão sumarizadas abaixo.

Utilizar equipamentos adequados, como sonda ou calador para grãos estacionários; amostrador
mecânico desviador, amostrador tipo “pelicano” ou amostragem automática para grãos em
movimento;
Utilizar padrões e procedimentos de amostragem projetados para coletar amostras de todas as
áreas (pontos) do lote, para obter representatividade na amostra final.
retirar impurezas que possam interferir nos resultados;
Utilizar separador de grãos (quarteador) ou “Y”;
ter o tamanho apropriado para representar todo o lote, sendo de no mínimo 1000 g. Como
recomendação geral, a amostra deve ser obtida de acordo com a fórmula:
Exemplo: para um lote de 100 toneladas, coletar 45 kg de grãos (amostra coletiva).
Ser devidamente identificada e rotulada na embalagem; e
Manusear de modo a manter a representatividade, armazenadas em local fresco e seco,
encaminhadas em sacos de papel de revestimento duplo ou triplo ou sacos de tecido que permitam
trocas gasosas.
MÉTODOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE MICOTOXINAS
Metodologias para análise,
como cromatografia líquida associada à espectrometria de massas
seqüencial (LC-MS/MS), que permitem analisar todas as principais
micotoxinas simultaneamente, são
fundamentais para determinações
precisas e em baixas concentrações. Por outro lado, é primordial a
adoção de métodos rápidos, eco-

30

nômicos e eficientes para analisar
micotoxinas em larga escala. Dentre os métodos rápidos o Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay
(ELISA), teste imunoenzimático que
permite a detecção de anticorpos
específicos para cada micotoxina,
tem sido amplamente empregado.
Alternativamente, o método Infravermelho Próximo (NIRS) associado a imagens hiperspectrais, tem
apresentado resultados promis-

sores para separar lotes com altos
níveis de contaminação. Métodos
quantitativos rápidos podem viabilizar análise de grande volume de
amostras (triagem), de forma econômica, contribuindo para orientar
a logística e a segregação de lotes.
BOAS PRÁTICAS NA PÓSCOLHEITA
Na etapa de pós-colheita, a
deterioração de grãos por fungos
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é favorecida pela alta umidade e
temperatura na massa de grãos, armazenamento prolongado e grãos
danificados. Estas condições favorecem também a proliferação de
insetos-pragas, que além dos danos diretos nos grãos, são vetores
de fungos que podem produzir micotoxinas. A ocratoxina A (OCRA) é
uma das micotoxinas mais comuns
na pós-colheita de trigo.
Os procedimentos de limpeza,
aeração, descascamento superficial (debranning) e moagem influenciam a distribuição de micotoxinas, nas diferentes frações do
trigo. O efeito destas etapas de beneficiamento e de processamento são muito variáveis, entretanto
há uma tendência de minimizar a
concentração de micotoxinas na
farinha branca e concentrar no farelo de trigo. Cheli et al. (2013), revisaram os efeitos de procedimentos
de moagem na distribuição de micotoxinas nas diferentes frações de
trigo, destacando que no caso de
DON, comumente, o processo de
moagem possibilita a redução de
50% da concentração na farinha
branca. Por outro lado, no caso de
farelo destinado a alimentação de
animais, pode aumentar 150-340%
os níveis de micotoxinas.
No caso de rações para animais,
uma estratégia para reduzir a exposição dos animais às micotoxinas é
a diminuição da sua biodisponibilidade pela inclusão de agentes
ligantes de micotoxinas ou adsorventes. Esses aditivos para ração
são a abordagem mais comumente utilizada para prevenir micotoxicoses em animais, reduzindo a

Rogerio Delanora realizando análise de micotoxinas em laboratório da Embrapa Trigo

absorção e a distribuição das micotoxinas. A principal vantagem
dos adsorventes é a facilidade para
adicionar à alimentação animal. Vários grupos de substâncias foram
testados e utilizados para este fim,
como silicatos de alumínio e, em
particular, argila e minerais zeolíticos, são os grupos mais aplicados.

e minimizando as perdas na etapa
de pós colheita. Primeiro, pela segregação de produtos de acordo
com sua qualidade e inocuidade
otimizando a utilização da estrutura física para recebimento, secagem e armazenagem; e segundo,
pela redução na devolução de cargas que não atendam ao padrão
de diferentes mercados na comercialização, minimizando perdas e o
alto custo de logística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para viabilizar a produção de
alimentos seguros para os consumidores, quanto aos níveis de mi- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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níveis de contaminantes através de máximos tolerados (LMT) para micotoxinas
em alimentos. Brasília, DF, 2011.
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Seção 1.
A segregação de lotes de trigo
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