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Resumo

A qualidade de panificação tem grande relevância para indústria, pois melhora o valor do produto

no comércio. Por isso o objetivo deste trabalho, foi verificar a influência do uso do fungicida na

qualidade da farinha de trigo, através das análises de número de queda, teor de glúten, alveografia,

da farinha de trigo. As análises foram feitas no laboratório de trigo da Faculdade Assis Gurgacz na

cidade de Cascavel Paraná. Através dos parâmetros avaliados no laboratório de trigo, o uso do

fungicida na cultura do trigo neste trabalho não apresentou alteração na qualidade da farinha de

trigo.
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Introdução

O trigo (Triticum aestivum) é uma das culturas mais importantes do mundo para alimentação

humana e de ampla importância econômica para o país. Originário da Ásia e introduzido na Índia,

China e na Europa a 5000 a.C. No periodo da Revolução indústrial, ocorreu o surgimento do

trator, o que ocasionou um grande aumento na produtividade e na expansão de áreas cultivadas

pelo trigo (PICININI & FERNANDES, 2000).

O trigo usado na panificação, Triticum aestivum L., está, atualmente, entre as espécies mais

cultivadas no mundo, da qual são conhecidas mais de 20 mil variedades. Seu genoma, ou seja, o

grupo de informações genéticas que comandam a estrutura da planta e caracterizam a espécie,

tem uma peculiaridade especial: nas suas células, coexistem os genomas de três espécies primi-

tivas diferentes, provenientes de hibridações naturais, o que confere uma excelente capacidade

de adaptação às mais diversas condições ecológicas (FERNANDES, 2000).
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Para obter uma boa produção de grãos de trigo, devem-se levar em consideração alguns fatores

que podem comprometer a qualidade da farinha. Os fatores climáticos, o uso de fungicidas trata-

mentos de sementes e aplicação foliar, os insetos e a umidade do grão podem trazer danos na

produção de farinha (SEAGRI-BAHIA, 2007)

Hoje o mercado consumidor esta cada vez mais exigente quanto à qualidade. A grande maioria

dos consumidores tem preferência pela farinha branca, que tem menos pericarpo e germe onde

se encontram as vitaminas, os sais minerais e as proteínas. Por este motivo os moinhos fazem

análises reológicas e físico químicas para poder avaliar a qualidade da farinha quanto ao teor de

glúten, extensibilidade, força da massa, cor, teor de minerais e umidade (GERMANI, 2007).

Segundo Cánovas et al. (2005) na prática de aplicação de produtos químicos, deve ser feito um

planejamento por parte da assistência técnica e do agricultor como a escolha de cultivar resisten-

te e idônea, rotação de culturas e tratamento de sementes e a aplicação de fungicidas antes do

surgimento de doenças.Todos estes fatores podem aumentar a produção e diminuir o uso de

fungicidas.

A presença de doenças em cereais é um fator importante para o potencial de produtividade des-

tas culturas em nosso país. A história da cultura de trigo, muitas vezes sofreu epidemias de

doenças causadas por fungos, que ocasionavam a perda total das áreas deste cereal

(BACALTCHUK et al., 2006).

Mesmo sob condições favoráveis para a cultura de cereais de inverno, deve-se levar em conta o

manejo e a rotação de cultura, pois esta é a principal medida de controle de doenças causadas

por patógenos e fungos. O cultivo do trigo ou de outros cereais realizados todo ano na mesma

área proporciona o desenvolvimento de patógenos, parasitas que ficam nos restos culturais (REIS,

CASA & MEDEIROS, 2001)

De acordo com PAWELZIK et al., (2004) os fungicidas são aplicados nas plantas para garantir a

proteção contra as doenças e melhorar o crescimento da mesma. Na cidade Göttingen na Alema-

nha foram avaliados os efeitos de cinco cultivares comercial, com quatro combinações diferentes

de trigo, alguns parâmetros de qualidade e processamento das propriedades da farinha, incluindo

a qualidade do fermento, Falling Number, teor de proteína bruta, água absorção capacidade,

atividade da protease, a viscosidade, bem como o aminoácido conteúdo os resultados foram

inferiores principalmente no fungicida-tratado na semente e não tratados. Nenhum dos fungicidas

causou quaisquer alterações significativas no glúten molhado, nas propriedades da massa. Em

geral, os fungicidas não causaram diferenças estatisticamente significativa entre os tratamentos

e as amostras não tratadas com respeito à qualidade parâmetros analisados. Nas condições que

este experimento foi conduzido não verificou-se a influência dos fungicidas sobre a qualidade da

farinha de trigo.

Materiais e métodos

O trigo foi semeado no dia 15 de maio de 2007 em uma área particular no Distrito de São João do

Oeste, a 30 km da cidade de Cascavel, PR. O solo da área é classificado como Latossolo Verme-

lho Distroférico, latitude 24º 56' S, longitude 53º 15' W e altitude de 760 metros. As análises foram
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realizadas no laboratório da Faculdade Assis Gurgacz, para avaliar a qualidade do grão de trigo

em função do uso de fungicidas. A cultivar escolhida foi a CD 104, por ter grande referência de

produtividade e ótima qualidade no processo de panificação em geral. Foram usados os fungicidas

Triadimenol e o Tebuconazol + Trifloxistrobina para controle de doenças. A colheita foi realizada

manualmente no dia 23 de setembro de 2007.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis repetições, visando avaliar em

laboratório a qualidade da farinha de trigo, em função do uso de fungicida. Foram feitos 6 blocos

ao acaso com 24 parcelas, 13 linhas com 5 metros de comprimento, espaçamento de 17 cm entre

linhas, totalizando 2,21 metros de largura na parcela. O espaçamento entre cada parcela foi de

0,60 cm e 4 metros entre os blocos.

As análises das farinhas foram feitas no laboratório de trigo que se localiza nas dependências da

Faculdade Assis Gurgacz. As farinhas foram obtidas pela moagem no moinho Consolata do Mu-

nicípio de Cafelândia.  Para determinar as características da farinha foram realizadas as seguin-

tes análises: alveografia que verifica qualidade da farinha em relação à tenacidade (P), à

extensibilidade (L) e à força do glúten (W) será determinada segundo o método no. 54-30 da

AACC (1995), em um Alveografo Chopin modelo 171, pesando-se 250 g de farinha e seguindo o

procedimento de mistura o preparo da massa. O Falling Number tem por finalidade verificar a

atividade da alfa-milase pelo método 56-81B da AACC (1995), onde a pesagem é feita de acordo

com a umidade da amostra, adicionada de 25 ml de água destilada e agitada manualmente

energicamente entre 20 e 30 vezes, antes de ser colocada no banho de água quente do equipa-

mento. O glúten foi determinado pelo método 38-10 da AACC (1999), através da pesagem segui-

da da lavagem em solução salina, pesagem do material úmido, secagem e obtenção do glúten

seco.

Resultados e discussão

Os valores da análise de Falling Number da (Tabela 1), não mostraram diferença significativa,

tendo apresentado o menor valor para o tratamento de  AF  com o valor  de 362 segundos e  com

o  maior  valor  para  o  tratamento FTS + AF com 365 segundos.

Estes valores estão de acordo com Pawelzik et al, (2004), que também não encontraram diferen-

ça significativa para nenhum dos tratamentos com uso de fungicida para a análise de Falling

Number.

De acordo com a (Tabela 2) os valores de Falling Number obtidos na análise, esta farinha pode

ser usada na fabricação do pão francês.

A Tabela 3 apresenta os valores da análise de alveografia, esse teste analisa a força do glúten, e

mede a energia de deformação da massa (GERMANI, 2007).  A análise da força de glúten (W) da

(Tabela 3), não apresentaram diferença significativa, sendo que a maior média foi para o trata-

mento FTS (403) e menor média ficou para Tes (374).

Estes resultados estão de acordo com Pawelzik et al., (2004), pois o uso de fungicida no trigo não

houve diferença significativa para os parâmetros da alveografia.
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Tabela 1. Valor médio de Falling Number em função o uso de fungicidas na cultura do trigo.

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 363 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 364 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS+AF) 365 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 362 A

Tabela 2. Valores de alveografia e Falling Number.

Pressão máxima

Produto Força de e extensibilidade da Falling Number

glúten (W) massa (P/L)

Bolo 50-150 0,40-2,00 >150

Biscoito 50-150 0,40-2,00 >150

Cracker 250-350 0,70-1,50 225-275

Pão Francês 180-250 0,50-1,20 200-300

Uso doméstico 150-220 0,50-1,00 200-300

Pão de forma 220-300 0,50-1,20 200-300

Massas alimentícias >200 1,00-3,00 >250

Tabela 3. Valor médio de alveografia para força de glúten da massa de farinha de trigo em função do uso de

fungicidas na cultura do trigo (W).

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 374,00 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 403,00 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS+ AF) 377,00 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 390,16 A

De acordo com a Tabela 2, os valores da força de glúten (W) obtidos através da análise de

alveografia estão dentro da faixa para fabricação de massas alimentícias e também pode servir

como farinha melhoradora.

Avaliando a tenacidade (P) que mede a pressão máxima exercida para dilatação da massa, na

Tabela 4, observamos que a maior média apresentada foi para o tratamento AF (99,16) e a menor

média para FTS + AF (92,66), não existindo diferença significativa para esta análise.

Analisando a extensibilidade (L) da farinha, na Tabela 5, observa-se que a maior média dos

resultados foi para o tratamento FTS + AF (107,83), enquanto a menor média foi para AF (96),

não houve diferença significativa

Como podemos ver na Tabela 6, a maior média para o glúten seco foi do tratamento FTS (14,00),
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e a menor média estatística foi para AF (13,50), não apresentando diferença significativa para o

glúten seco. Estes resultados estão de acordo com Pawelzik et al., (2004), pois a aplicação de

fungicidas para proteção de doenças na cultura no trigo, não altera a qualidade da farinha de trigo

para análise de glúten úmido e seco.

Os valores apresentados na Tabela 7 mostram que a maior média para o glúten úmido foi para o

tratamento FTS (38,33), e a menor média ficou para os tratamentos Tes e FTS + AF (37,33),

portanto essas médias não apresentaram diferença significativa.

Tabela 4. Valor médio de alveografia para pressão máxima da massa da farinha de trigo em função do uso

de fungicidas na cultura do trigo (P).

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 98,33 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 97,50 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS + AF) 92,66 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 99,16 A

Tabela 5. Valor médio de alveografia para extensibilidade da massa de farinha de trigo em função do uso de

fungicidas na cultura do trigo (L).

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 98,50 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 104,66 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS + AF) 107,83 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 96,00 A

Tabela 6. Valor médio de glúten seco em função do uso de fungicidas na cultura do trigo.

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 13.50 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 14,00 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS + AF) 13,66 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 13,66 A

Tabela 7. Valor médio de glúten úmido em função do uso de fungicidas na cultura do trigo.

Teste de Tukey para a FV Tratamento

Tratamentos Médias

Testemunha (Tes) 37,66 A

Fungicida tratamento de sementes (FTS) 38,33 A

Fungicida tratamento de sementes + aplicação foliar (FTS + AF) 37,66 A

Aplicação foliar com fungicida (AF) 38,16 A
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Conclusão

Através das análises reológicas realizadas, na cultivar Coodetec 104 concluiu-se que o uso de

fungicidas triadimenol e tebuconazol + trifloxistrobina usados na cultura de trigo como forma de

proteção contra doenças, não apresentou diferença significativa para a qualidade da farinha de

trigo.
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