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O Brasil apresenta grande destaque na produção de grãos, sendo o milho (Zea 

mays) amplamente cultivado e de grande importância nutricional e econômica. No 

entanto, essa cultura é frequentemente afetada por fungos durante seu cultivo, na 

colheita e no seu armazenamento. Entre esses fungos, destaca-se o Fusarium 

vertivillioides, classificado como fungo de campo que se desenvolve em grãos com 

umidades elevadas (20-25%), onde além da deterioração do grão, pode produzir 

micotoxinas fumonisinas (FBs) no milho, assim como em vários subprodutos 

incluindo a pamonha. Neste trabalho, foram avaliadas 26 pamonhas Tipo doce, 

produzidas e comercializadas na região da Grande Florianópolis e Paulo Lopes. 

Foram coletados dados sobre avaliação das características e também das estapas 

de fabricação do produto através de visitas às pamonharias e nos pontos de venda 

do produto. Foram realizadas análises de umidade, sendo determinada pelo método 

de secagem em estufa (AOAC), atividade de água (Aw) através no equipamento 

Aqua-Lab 4TE, para análise e determinação de FBs utilizando o método por 

cromatografia líquida (CLAE). Os resultados obtidos revelam que cada pamonha 

possui características específicas e todas as fábricas e quiosques atendem aos 

requisitos da Vigilância Sanitária. As amostras apresentaram umidade média de 

64% e Aw média de 0,98, valores considerados ótimos para crescimento de fungos 

e caso existam cepas toxigênicas, formação de FBs. Das 26 amostras de pamonhas 

analisadas, cinco (19,23%) apresentaram contaminação, porém todas estavam 

abaixo do limite máximo permitido pela ANVISA. Porém, são necessários maiores 

estudos com adoção de técnicas e manejo do milho, seleção de variedades 

utilizando híbridos mais resistentes, monitoramento através de análises executadas 

por autoridades locais, e prevenção tanto por parte do produtor quanto pelo 

fabricante da pamonha, pois pequenas doses de FBs ingeridas à longo prazo podem 

interferir na saúde humana e animal, gerando grandes perdas. 
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