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O estado de Rondônia (RO) fica localizado no norte do país, integrante da Amazônia 

Ocidental, com rica bacia hidrográfica e clima quente o ano todo, amenizado apenas 

no período chuvoso, conhecido como inverno amazônico. No ano de 2014, houve 

uma grande cheia, causada por precipitações excedentes nas nascentes (Peru e 

Bolívia) do Rio Madeira, principal afluente da capital de RO. Contudo, a mesma 

condição climática, com alta umidade e temperatura, favorece o desenvolvimento de 

fungos nos grãos colhidos e armazenados. Geralmente a contaminação por fungos 

em grãos e sementes, inicia-se ainda no campo e prossegue nas etapas posteriores 

à colheita, secagem, armazenamento, transporte e processamento. O Brasil é o 

terceiro maior produtor de milho no mundo e RO tem interesse no cultivo, boa parte 

da sua produção é exportada. O excedente é comercializado para consumo humano 

e animal, sendo a maior produção do estado concentrada no sul do estado, onde há 

maior infraestrutura para armazenagem de grãos secos. Foram coletadas amostras 

após o período da enchente, julho (safrinha) até dezembro (safra), com posterior 

envio para o laboratório, onde foram realizados os testes de umidade e atividade de 

água (aw). No que diz respeito à umidade relativa e aw, as amostras foram 

consideradas satisfatórias (dentro dos padrões estabelecidos), portanto, seguras 

para o consumo. O teor de umidade encontrado variou de 10,1 a 16,1%, enquanto 

que para aw os valores médios variaram entre 0,5 e 0,8. A análise micológica seguiu 

a técnica da contagem total de fungos, isolamento das colônias e Identificação das 

espécies. Os fungos estavam presentes em 94,76% das amostras, sendo que entre 

eles, foram isolados 5 gêneros e 17 espécies, com uma prevalência de Fusarium  

(70%), sendo encontrado também Aspergillus (20%), Penicillium  (6,4%) e outros 

(3,6%). Entretanto a contagem total máxima observada dos fungos foi de 3,4x102 

UFC/g, estando abaixo do limite máximo fixado pela legislação (<1x103). 
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