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Resumo

Objetivou-se, com o trabalho, avaliar propriedades físico-químicas da farinha de trigo tratado com

diferentes doses de terra diatomácea e armazenado no sistema convencional. Em amostras de

10 kg de grãos de trigo foi adicionado terra diatomácea nas dosagens de 0, 2,0 e 4,0 g.kg
-1

,

homogeneizadas e armazenadas em sacos de algodão, em ambiente com temperatura de 22 
º

C

e umidade relativa de 70 ± 5%. Nos tempos zero, 60, 120 e 180 dias de armazenamento foram

realizadas as análises físico-químicas. Houve redução de PH e da coordenada +b* de cor e

aumento do teor de cinzas e do componente L*.
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Introdução

A terra diatomácea é um sedimento amorfo, originado a partir de carapaças de organismos

unicelulares vegetais tais como algas microscópicas aquáticas, marinhas e lacustres, normal-

mente denominados pós inertes. É um material leve e de baixa massa específica aparente, colo-

ração variável desde o branco ao cinza escuro. Este material é constituído por cerca de 80 a 93

g.100 g
-1

 de óxido de silício, argilominerais, material orgânico, hidróxidos, quartzo, carbonatos de

cálcio e de magnésio (STATHERS et al., 2004; KORUNIC & FIELDS, 1998).

A terra diatomácea é um produto atóxico, utilizado para o controle de pragas no armazenamento

de grãos (LORINI et al., 2001). O modo de ação ocorre pela dessecação devido à aderência de

partículas do pó ao corpo dos insetos, com remoção de lipídios da cutícula causando abrasão no

tegumento e perda de água (VARDEMAN et al., 2007). A aplicação de terra diatomácea provoca
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alterações nas propriedades físicas e mecânicas dos grãos, aumentando a abrasividade em equipa-

mentos e maior tempo de moagem. Outros efeitos são redução da escoabilidade, densidade e a

presença de resíduo de silício em grãos de trigo e na farinha de moagem (MIRANDA et al., 1999).

Embora exista grande número de trabalhos sobre a aplicação de terra diatomácea no controle de

insetos em grãos de trigo, as informações sobre o resíduo que permanece na farinha após a

moagem, mesmo com retirada parcial na etapa de limpeza, e se este altera a qualidade tecnológica

são restritas. Este trabalho objetivou avaliar as propriedades físico-químicas da farinha o trigo

tratado com diferentes doses de terra diatomácea e armazenado de forma convencional pelo

período de 180 dias.

Material e métodos

O trigo (Triticum aestivum L) utilizado foi do cultivar Abalone, produzido no campo experimental

da empresa Biotrigo Genética Ltda., localizado no município de Passo Fundo, RS, safra 2008/

2009. A colheita dos grãos de trigo foi realizada com colhedora automotriz, a pré-limpeza em

máquina de ar e peneiras e a secagem em secador estacionário até a umidade de 13%. A terra

diatomácea utilizada foi da marca Keepdry®, Brazil. O experimento foi conduzido em delinea-

mento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3 x 4 (três doses de terra diatomácea x quatro

períodos de armazenamento), totalizando 12 tratamentos, sendo realizado três repetições para

cada tratamento. Nas amostras de 10 kg de grãos de trigo foi adicionado terra diatomácea (TD)

nas dosagens de 0, 2,0 e 4,0 g kg
-1

, homogeneizados em batedeira planetária Hypo, modelo HB

25, Brazil, armazenadas em sacos de algodão, em ambiente com temperatura de 22 
º

C e umida-

de relativa de 70 ± 5%. Nos tempos zero, 60, 120 e 180 dias de armazenamento foram realizadas

as análises físico-químicas em duplicata. A moagem do trigo foi realizada em moinho piloto Chopin,

modelo CD1, França, de acordo com o método n° 26-10 da AACC (2000).

O peso do hectolitro foi determinado de acordo com Regras de Análise de Sementes (Brasil,

1992) e os resultados expressos em kg.hL
-1

. Os teores de cinzas foram determinados de acordo

com o procedimento descrito pela AACC (2000), método número 08-01. Os resultados das análi-

ses foram expressos em porcentagem. A cor das amostras de farinha de trigo foram determina-

das no espectrofotômetro HunterLab®, modelo ColorQuest II, Inglaterra, com sensor ótico geo-

métrico de esfera, realizado de acordo com o método n° 14-22 da AACC (2000), em triplicata,

sendo determinado os valores de intensidade do componente L* (luminosidade) e coordenada de

cromaticidade +b* (amarelo). O processamento de dados e a análise estatística foram realizados

com o uso do programa estatístico Sisvar
®

 Versão 5.3, Build 75 (FERREIRA, 2010). A significância

dos dados foi testada pela análise de variância (ANOVA). As análises e os gráficos das equações

de regressão foram elaborados com o auxílio do programa Origin 5.0.

Resultados e discussão

Os quadrados médios da análise de variância para tempo de armazenamento, doses de terra
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diatomácea e interação tempo x doses foram significativos (p<0,05) para intensidade do compo-

nente L* (luminosidade), cromaticidade +b* (amarelo) de cor e nas determinações dos teores de

cinzas e de peso do hectolitro em grãos de trigo tratados com terra diatomácea e armazenados

pelo período de 180 dias (Tabela 1). Os coeficientes de variação para as determinações revela-

ram valores de reduzida magnitude, refletindo o controle adequado das técnicas na condução do

experimento, conferindo precisão e confiabilidade aos resultados obtidos neste estudo.

Tabela 1.  Análise de variância das determinações dos componentes L* (luminosidade), +b* (amarelo) de

cor da farinha e cinzas e peso do hectolitro (PH) de grãos de trigo tratados com terra diatomácea e armaze-

nado pelo período de 180 dias.

Fonte de                                            Quadrados médios

Variação GL   L* +b* Cinzas   PH

Tempo (dias) 3 2,32* 1,62* 0,016* 4,05*

Dose (g) 2 9,36* 6,43* 0,139* 150,22*

Tempo x dose 6 0,09* 0,019* 0,001* 0,32*

Total - 35 35 23 35

CV - 0,0006 0,0041 0,0087 0,0026

GL - Graus de liberdade; CV - Coeficiente de variação; *Significativo ao nível de 0,05 de probabilidade (p>0,05).

Com o tempo de armazenamento a farinha de trigo tornou-se mais clara, com aumento significa-

tivo da intensidade do componente L* (luminosidade) de cor, em que as equações de regressão

TD0, TD20 e TD40 apresentaram coeficiente de determinação entre 0,89 e 0,97 (Figura 1a). A

farinha de trigo TD0 apresentou no início do armazenamento maior intensidade do componente

L* de cor (91,20), se mantendo superior aos demais tratamentos durante todo o período de arma-

zenamento estudado. Por outro lado, a farinha de trigo tratado com 4,0 g.kg
-1

 foi a que apresentou

menores valores de L*.

A coordenada de cromaticidade +b* (amarelo) diminuiu com o aumento do tempo de armazena-

mento, estimando-se que a cada dia ocorreu um decréscimo de 0,106, em média, sendo signifi-

cativo em todos os modelos de regressão estudados, com coeficientes de determinação entre

0,95 e 0,99 (Figura 1b). Estas alterações foram devido ao processo natural de maturação do grão

de trigo, sendo observados os menores valores da coordenada de cromaticidade +b* para a

maior dose de terra diatomácea estudada.

Com o tempo de armazenamento foi verificado um aumento dos valores de L* e redução de +b*,

porém estas alterações de cor foram significativamente menores nos tratamentos TD20 e TD40.

A inclinação das retas determinadas pelas equações de regressão durante o período de armaze-

namento foi similar para os componentes L* e +b* de cor nas diferentes doses de terra diatomácea

estudadas. A alteração na cor resulta da oxidação natural dos pigmentos ocorrida durante o período

de armazenamento, sendo que os valores variam com a extensão do branqueamento e o enve-

lhecimento da farinha de trigo (GUTKOSKI et al., 2008; ORTOLAN et al., 2010).

A análise estatística mostrou diferenças significativas (p<0,05) para teores de cinzas em todos os

tratamentos estudados (Figura 2a). As equações de regressão foram significativas sendo utiliza-

do no ajuste os termos quadráticos, com coeficientes de determinação variando entre 0,96 e

0,98. Com o tempo de armazenamento ocorreu aumento no teor de cinzas em todos os tratamen-

tos estudados, sendo verificado maiores valores para as amostras de farinha de trigo tratado com
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2,0 e 4,0 g.kg
-1

 de terra diatomácea. Este aumento está relacionado com a dose de terra diatomácea

aplicada nos grãos de trigo contendo em sua composição cerca de 93 g.100 g
-1

 de dióxido de

silício amorfo e pela degradação da fração orgânica ocorrida durante o armazenamento. Korunic

et al. (1996) não verificaram aumento no teor de cinzas em grãos de trigo tratados com terra

diatomácea. Porém, o teor de cinzas aumentou quando foram adicionados 0,3 g kg
-1

 de terra

diatomácea diretamente na farinha de trigo.

Figura 1. Intensidade do componente L* (a) e coordenada de cromaticidade +b* (b) de cor da

farinha de trigo tratado com terra diatomácea e armazenado por um período de 180 dias.

A Figura 2b representa o efeito das doses de terra diatomácea sobre o peso do hectolitro dos

grãos de trigo armazenados. A análise estatística dos resultados demonstrou diferenças significa-

tivas (p<0,05) durante o período de armazenamento estudado e das doses de terra diatomácea

aplicadas nos grãos. As equações de regressão foram significativas, sendo utilizado no ajuste os

termos quadráticos, com coeficientes de determinação acima de 0,80. As maiores variações de

PH foram observadas no tratamento TD40. Os resultados deste trabalho foram similares aos

obtidos por Korunic & Fields (1998) e por Miranda et al. (1999), sendo verificado redução no peso

do hectolitro em grãos de trigo tratados com terra diatomácea.

Figura 2. Teor de cinzas (%) (a) e peso do hectolitro (kg.hL
-1

) (b) em grãos de trigo tratado com

terra diatomácea e armazenado pelo período de 180 dias.
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O trigo tratado com terra diatomácea nas doses zero, 2,0 e 4,0 g.kg
-1

 e armazenado pelo período

de 180 dias apresentou redução de peso do hectolitro e da coordenada de cromaticidade +b*

(amarelo) de cor e aumento do teor de cinzas e do componente L* (luminosidade). As alterações

físico-químicas no grão e na farinha de trigo foram proporcionais às quantidades de terra diatomácea

aplicada.
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