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Qualidade microbiológica de grãos de trigo

tratados com terra diatomácea
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Resumo

O uso do pó inerte Terra Diatomácea (TD) no tratamento de grãos armazenados podem acarretar

contaminações microbiológicas nos produtos. Visando avaliar a presença de fungos e bactérias

em Terras Diatomáceas de fabricantes distintos; em trigo BRS 208 tratado com TD; e em trigo

BRS 208 sem tratamento; foi feito uma pesquisa no Laboratório de Microbiologia da Faculdade

Assis Gurgacz em Cascavel, PR, por meio de análises de plaqueamento em meio de cultura.

Quando comparadas as TD-A e TD-B, verificou-se que o tratamento com a amostra B se mostrou

mais eficaz no controle de crescimento de fungos em relação à amostra A.
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Introdução

Nas últimas décadas, a alimentação tem sido motivo de preocupação em todos os países (BALBANI,

2001). Com a globalização, ficaram mais evidentes os problemas relativos à qualidade dos ali-

mentos para consumo humano. A Organização Mundial da Saúde tem alertado para a necessida-

de de se coibir a contaminação de alimentos por agentes biológicos com potencial de causar

danos à saúde (OMS, 2003).

Até pouco tempo atrás, não era dada muita ênfase a qualidade microbiológica de grãos. Com o

desenvolvimento de normas e certificações de qualidade mais criteriosas que conferem ao pro-

duto mais competitividade tanto no mercado interno como no externo, aos poucos está modifican-

do a situação e a pesquisa passou a olhar com mais atenção aos aspectos de qualidade

microbiológica de trigo, especialmente ao rendimento industrial e à segurança alimentar. Assim,

com as pressões econômicas dos últimos anos, tem se tornado importante não apenas os altos

níveis potenciais produtivos, mas também diferenciais qualitativos de real impacto para o aumen-

to da rentabilidade, segurança alimentar e competitividade da cultura de trigo no país (BARROS,

2009).
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de uma regulamentação sobre padrões

microbiológicos para alimentos, a RDC 12/2001, estabeleceu valores máximos de contaminação

microbiana para farinha, farelo e produtos panificados (ANVISA, 2001). Devida a normatização

internacional (ISO 22000/2005) foram estabelecidos os parâmetros para um Sistema de Gestão

de Segurança Alimentar em toda a cadeia produtiva, que passam a integrar as novas exigências

ao setor alimentício, principalmente, para exportação (MOREIRA, 2008).

Desse modo, a qualidade microbiológica de grãos de trigo representa grande influência na quali-

dade final do produto, no quesito cadeia produtiva. Os aspectos relacionados ao processo de

produção, desde o plantio, armazenamento e a moagem do grão. E a qualidade microbiológica

dos grãos de trigo é determinada pela interação entre os vários componentes da cadeia produtiva

da cultura, dentre os quais destacam-se o pesquisador, o produtor e o industrial. Ao pesquisador

compete fazer a avaliação microbiológica dos grãos e farinha e propor possíveis fontes de conta-

minação a fim de contribuir na solução do problema (ELBEHRI, 2007).

Após a colheita, se armazenado de maneira inadequada, os grãos podem sofrer alterações quan-

to á qualidade em virtude de infestação por insetos. No caso do trigo para consumo, o ataque de

insetos pode ocasionar perda de qualidades intrínsecas (aparência e sabor), interferirem na ca-

pacidade de germinação e influir na qualidade da farinha (GALLO et al., 2002).

Uma alternativa para o controle de pragas em grãos armazenados é a adoção de pós-inertes

como a Terra Diatomácea (TD) que consiste em um sedimento amorfo, originado a partir de

frústulas ou carapaças de organismos unicelulares vegetais tais como algas microscópicas

aquáticas, marinhas e lacustres normalmente denominadas diatomita. Por apresentarem nature-

za silicosa, as frústulas desenvolvem-se indefinidamente nas camadas geológicas da crosta ter-

restre (SOUZA, 2003). As partículas de terra diatomácea causam danos à cutícula dos insetos

através da adsorção da cera da epicutícula e abrasão da cutícula, tornando-a impermeável à

água e promovendo a morte por dessecação (ATUI et al., 2003).

Assim esta pesquisa teve como objetivos verificar a qualidade microbiológica de duas terras

diatomáceas distintas A e B, do trigo variedade BRS 208, e desta variedade tratada com diferen-

tes doses da TD visando avaliar qual a influência destes produtos na qualidade microbiológica

dos grãos.

Materiais e métodos

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Microbiologia e no Laboratório de Análises Reológicas

de Farinha de Trigo do Projeto Trigo da Faculdade Assis Grugacz, Cascavel, Paraná.

Para condução da pesquisa, primeiramente foram dispostas amostras de um kg de grão de trigo

BRS 208, da classe comercial Trigo Pão, em recipientes plásticos com capacidade de dois litros,

mantidos a condições ambientais (temperatura: 25 ºC e umidade relativa: 60%), totalizando qua-

tro repetições e cinco tratamentos, sendo uma a testemunha com dosagem 0,00 que representa

apenas o trigo e as outras com 500; 1000; 3000; e 10000 g de TD.t
-1 

 utilizando as TD-A e a TD-B. Em

cada recipiente, após homogeneização da TD, liberou-se 20 insetos adultos do gênero Sitophilus

sp. Em seguida, fechou-se os recipientes com tecido de nylon de malha fina para garantir aeração.
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Após um mês do início do experimento, alíquotas de 5 g de cada recipiente foram retiradas e

levadas ao laboratório de microbiologia para análise.

Para análises de bactérias e fungos, seguindo o método proposto pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento do governo brasileiro, cada alíquota de 5 g de trigo triturado foi diluído

em 45 mL de água destilada estéril e realizadas 3 diluições decimais seriadas com semeadura de

0,5 mL em placa de Petri contendo o meio de cultura Ágar Nutriente e incubadas a 36 ± 2 ºC/24

horas e semeadora de 0,5 mL em placa de Petri contendo o meio de cultura BDA e incubadas a

24 ± 2 ºC/5 dias. O mesmo procedimento foi feito com a TD-A e com a TD-B.

Decorridos os prazos estabelecidos, as placas foram avaliadas para quantificação das unidades

formadoras de colônias (UFC).

Resultados e discussões

Quando comparadas as TD-A e TD-B, verificou-se que a amostra B já estava contaminada com

bactérias em relação à amostra A, o que ficou evidente nos tratamentos com o aumento das

dosagens, nas quais o nível de contaminação aumentou, passando de um para dezessete UFC.g
-1

nos tratamentos com TD-A e passando de dez para dezenove UFC.g
-1

 nos tratamentos com TD-B

em relação a doses de 500 g.t
-1

 a 10000 g.t
-1

, respectivamente.  Estes resultados estão de acordo

com o obtido por  Leal et al. (2003) que obteve 44,44% de contaminação por microrganismos nas

amostras de farinha de trigo.

Em relação ao crescimento de fungos, relacionados na Tabela 1, notou-se que na amostra teste-

munha havia uma pequena contaminação, a amostra TD-B apresentou contaminação considerá-

vel e a amostra TD-A não apresentou contaminação por fungos. Assim, a contaminação por

fungos nas amostras de trigo tratados com TD-B aumentou conforme aumentaram as doses, ao

contrário da amostra TD-A que se manteve estável de contaminação. O aumento de contamina-

ção nas amostras de TD-B pode ser explicado devido ao fato que com o passar dos dias a morte

dos insetos por efeito da terra diatomácea propiciou o crescimento de fungos e também deve-se

levar em consideração o período de armazenamento dos grãos com os diferentes tratamentos.

Ao contrário do que este trabalho sugere, um estudo conduzido por Lazzaretti e Bettiol (1997)

sobre tratamento de sementes de trigo com um produto à base de células e de metabólitos de

Bacillus subtilis, os autores demonstraram que ocorreu uma redução na incidência de patógenos

quando comparada ao tratamento testemunha.

Os resultados demonstram que o tratamento realizado com a TD-B não propiciou o crescimento

de fungos, enquanto que o tratamento com a TD-A elevou o nível de contaminação por fungos.

Por outro lado, no tratamento com a TD-A a contaminação por bactérias praticamente esteve

ausente e no tratamento com TD-B a contaminação por bactérias permaneceu com um leve

aumento que pode ser metigada no processo de moagem do grão.
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Tabela 1. Contaminação Microbiológica de Terra Diatomácea A e B, de Trigo BRS 208 e de Trigo BRS 208

tratado com diferentes doses de TD-A e TD-B.

Tratamento Dosagens (g.t
-1

) Bactérias (UFC.g
-1

) Fungos (UFC.g
-1

)

Testemunha 0,00 9,12 x10
3

1,0 x10
3

TD-A - 0,0 x10
3

0,0 x10
3

TD-B - 11,0 x10
3

0,0 x10
3

TD-A1 500 0,75 x10
3

3,50 x10
3

TD-A2 1000 1,5 x10
3

9,37 x10
3

TD-A3 3000 0,87 x10
3

30,12 x10
3

TD-A4 10000 0,87 x10
3

30,12 x10
3

TD-B1 500 10,25 x10
3

0,50 x10
3

TD-B2 1000 11,62 x10
3

0,50 x10
3

TD-B3 3000 17,87 x10
3

1,62 x10
3

TD-B4 10000 19,00 x10
3

1,75 x10
3

Cv (%) = 48,42

Conclusão

O tratamento que utilizou a TD-B, apesar de ter apresentado contaminação por bactérias, se

mostrou o mais adequado para aplicação em grãos de trigo armazenados, pois este não favore-

ceu o crescimento de fungos que podem prejudicar posteriormente nos processos de manufatura

dos grãos, já as bactérias presentes na TD-B e nos tratamentos podem ser eliminados nestes

processos.
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