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RESUMO 

O trigo e o milho são fundamentais para nutrição humana e animal, constituindo a base de 

uma série de alimentos industrializados, além de destaque na produção total de grãos no 

Brasil e no mundo. A sua produtividade depende de condições climáticas e fitopatogenias, 

como as causadas pelo fungo Fusarium graminearum, um patógeno de trigo e milho 

responsável por perdas econômicas devido à reduzida qualidade dos grãos e produção de 

micotoxinas como a zearalenona (ZEA). A ZEA é um composto estrogênico não esteroidal 

que pode causar efeitos tóxicos em humanos e animais, causando a puberdade precoce e o 

hiperestrogenismo. Neste trabalho analisou-se a ocorrência de ZEA em amostras de trigo para 

quibe, milho pipoca e quirela de milho coletadas de setembro/2007 a junho/2008 no Estado 

do Paraná, Brasil e padronizou-se um método molecular para identificar F. graminearum nas 

mesmas amostras. A pesquisa de ZEA foi realizada por cromatografia em camada delgada 

(CCD) e uma reação em cadeia da polimerase (PCR) foi estabelecida para identificação do 

fungo. O método utilizado para detecção da micotoxina em derivados de trigo e milho 

demonstrou recuperação de 94,5 % e 99,5 %, respectivamente, o limite de detecção foi de 40 

µ/Kg e o limite de quantificação foi de 55 µ/Kg. Nenhuma das amostras de trigo para quibe 

estava contaminada com ZEA e entre os derivados de milho somente uma amostra (1 %) de 

quirela de milho apresentou 64 µg/kg de ZEA. Para a padronização da PCR para identificação 

de F. graminearum nas amostras, alíquotas de dois gramas foram contaminadas com uma 

cultura líquida homogeneizada de um isolado de F. graminearum. O DNA foi extraído de 0,2 

g de cada alíquota contaminada. Para a análise de PCR foram utilizados os iniciadores 

GOFW-GORV, que amplificam um fragmento do gene da galactose oxidase de F. 

graminearum. Os resultados obtidos demonstraram que a metodologia gerada foi eficiente 

para extrair e amplificar DNA de F. graminearum das amostras contaminadas com o micélio 

de F. graminearum na concentração de 20-40 % (volume/massa).  
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