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Resumo

Esta pesquisa teve o propósito investigar as propriedades da farinha de amaranto, e sua aplica-

ção em massa de pizza. Buscou-se por meio de análises laboratoriais, avaliarem as principais

características físico-químicas da farinha de amaranto em mistura com farinha de trigo especial.

Por meio do desenvolvimento de uma massa de pizza pré-assada, com substituição parcial equi-

valente a 30% de farinha de trigo pela farinha de amaranto. As análises realizadas apresentaram

resultados relacionados com a não formação de glúten, aumento no teor de proteínas e gorduras,

aumento da densidade da cor. A análise sensorial comprovou a aplicabilidade tecnológica da

farinha de amaranto.

Palavras-chave: Amaranto, Qualidade nutricional, Glúten.

Introdução

O amaranto, de nome científico Amaranthus sp., é uma planta dicotiledônea cujas folhas e se-

mentes são consumidas como alimento em diversas regiões do mundo (SAUER, 1950 apud

MARCÍLIO et. al.).

O amaranto é uma planta cujas folhas são utilizadas como verdura em alguns países da América

desde época remota. Como grão, entretanto, este pseudo-cereal tem sido aproveitado na alimen-

tação humana e animal, especialmente em países como o México, Bolívia e Peru. Cultiva-se

também no Sul da Ásia e na África. Embora o Brasil possua terras e climas adequados para o

plantio dessa cultura, o pseudo-cereal não tem sido produzido ou consumido no país. Trabalhos

brasileiros de pesquisa e desenvolvimento resultaram no lançamento de uma variedade de valor

agronômico adaptada ao solo do Cerrado (SPEHAR, 2002).

O amaranto é um arbusto com flores grandes, consumido na região do Peru desde o tempo dos

Incas. O poder da planta está nas flores carregadas de sementes (SPHEAR, 2009).

É uma planta cuja cultura é de fácil manutenção, sendo recomendada para a agricultura familiar

e possui grande demanda de mercado na Europa e Hemisfério Norte (GARDENAL, 2008).
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Há pouco tempo vêm se estudando o amaranto (Amaranthus viridis), ainda é uma planta pouco

conhecida e estudada no Brasil, mas é importante economicamente em outras partes do mundo

(KUROZAWA, 2009). Pesquisas revelam que se trata de um pseudo-cereal com grande qualida-

de funcional, reduz os níveis do colesterol total do sangue, aumentam a absorção de nutrientes,

possui ação antioxidante, aumento da oxigenação do metabolismo e proteção da membrana

celular e ainda se trata de um alimento rico em proteínas de alto valor biológico e minerais.

Rico em proteínas de alto valor biológico, minerais como cálcio, fósforo, potássio, vitaminas e

aminoácidos, o consumo do amaranto é importante para o bom funcionamento do nosso organis-

mo. O vegetal amaranto serve como uma fonte de nutrição alternativa para vegetarianos de

países em crescimento, sendo que se trata de um alimento rico em carotenóides, proteínas,

vitaminas, fibras e uma grande variedade de minerais (SUDHIR et al, 2009).

Alguns vegetais, dentre eles o amaranto, apresentam proteína vegetais com qualidades bem

próximas das proteínas de origem animal, o que faz com que tenham qualidade superior às

demais proteínas de origem vegetal (BRESSANI, 1989 apud MENDONÇA, 2006).

Os grãos moídos são usados no processamento de pães, biscoitos e alimentos especiais para

pessoas com problemas estomacais e dietas especiais (KUROZAWA, 2009).

A falta de tempo nos dias atuais gera uma necessidade de refeições de rápido preparo, o que trás

como consequência uma alimentação de pouca qualidade, sendo consumidos alimentos com

grande quantidade de gorduras saturadas, baixa qualidade protéica, e pouca ou nenhuma quan-

tidade de outros nutrientes.

Materiais e métodos

Para este estudo, foram preparadas massas de pizza, substituindo-se parcialmente a farinha de

trigo por farinha de amaranto, a partir de formulação convencional com farinha de trigo especial.

A fração total de farinha de trigo foi substituída em 30% pela farinha de amaranto.

Os ingredientes utilizados foram: Farinha de trigo, farinha de amaranto, água, sal, açúcar, gordu-

ra vegetal, ovos, fermento biológico seco.

Para que se pudessem analisar os resultados foram realizadas análises físico-químicas e reológicas

para se verificar e comparar a qualidade da massa obtida nas diferentes proporções de adição da

farinha de amaranto. Essas análises foram:

• Umidade (ICC * Método 110/1);

• Teor de Cinzas (Método Padrão Bunge MAP-04-PD-023/00);

• Proteínas (Método Kjeldahl);

• Gordura e Acidez graxa (Instituto Adolfo Lutz, 1985);

• Glúten Úmido (AACC ** Método 38-12);

• Cor (AACC ** Método 14-22);
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• Falling  Number  (AACC**  Método 56-81 b);

• Farinografia (Metodologia Bunge);

• Alveografia (ICC* Método 54-30).

Resultados e discussão

As análises foram realizadas no laboratório de garantia da qualidade da Bunge Alimentos, locali-

zada na cidade de Ponta Grossa. Os resultados obtidos da farinha fracionada avaliada, com

substituição de 30% da quantidade de farinha de trigo pela farinha de amaranto foram compara-

dos com os padrões para qualidade de farinha de trigo. Os valores obtidos nas análises podem

ser verificados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados obtidos das análises físico-químicas e reológicas.

Teste Farinha de trigo mais amaranto

Umidade 13%

Teor de Cinzas 1,4%

Proteínas 11,9%

Gordura 2,6%

Acidez Graxa 112mg de KOH%

Glúten Não formou

Cor L=90,34; a*=0,40; b*=11,40

Falling Number 310s

Farinografia 37 UF

Alveografia P/L=6,04; W=143

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Farinha de Trigo (2005), o teor de

umidade da farinha de trigo deve ser no máximo 15%. A umidade obtida da mistura de farinha de

trigo com farinha de amaranto foi igual a 13%, estando dentro do limite determinado pela legisla-

ção e correspondendo aos padrões de qualidade para farinha.

Conforme o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Farinha de Trigo (2005), o limite

de tolerância do teor de cinzas para a farinha de trigo estar classificada tipo 1, deve ser no

máximo de 0,8%. O teor de cinzas da mistura de farinha de trigo tipo 1 com farinha de amaranto

foi de 1,05%.  Aumento justificado pelo fato de que a farinha de amaranto possui elevada quanti-

dade de minerais.

O conteúdo protéico de uma farinha é um fator muito importante, tanto para avaliar a qualidade

panificável, como para conhecer o valor nutritivo da farinha (QUAGLIA, 1991).  O teor mínimo de

proteína determinado pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Farinha de Trigo

(2004) para farinha de trigo classificada como tipo 1 é de 7,5%. O teor de proteínas encontrado

para a amostra da mistura da farinha de trigo tipo 1 e a farinha de amaranto foi de 11,9 %, valor

consideravelmente mais elevado do que o mínimo exigido pela legislação.
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De acordo com a informação nutricional da farinha de trigo especial (tipo 1) apresentada no

rótulo, a porcentagem de proteínas é de 10%, sendo assim, foi possível obter através de cálculo

o teor de proteínas que constituem a farinha de amaranto utilizada experimentalmente. O valor

calculado foi igual a 16,3% em proteínas.

Contudo, deve-se considerar que o elevado conteúdo protéico na farinha é de importância

nutricional, visto que não houve formação de glúten na mistura de farinha. Percebe-se então, que

a massa de pizza em teste apresenta conteúdo protéico de maior valor biológico do que a farinha

de trigo convencionalmente consumida, atribuído pela presença de aminoácidos essenciais na

farinha de amaranto.

Como observado no rótulo da embalagem de farinha de trigo, o teor de gordura é de 0%, e o teor

de gordura da amostra avaliada é de 2,6%.

Observa-se que o aumento no teor lipídico é atribuído ao teor mais elevado de ácidos graxos

presentes no amaranto. Conforme estudado por Amaya-Farfan, Marcílio e Spehar (2005), análi-

ses das gorduras do amaranto indicam que os ácidos oléico mais linoléico e o ácido esteárico

constituem cerca de 70 e 20% da gordura total, respectivamente. Assim, pode ser afirmado que o

teor de gordura presente na mistura é benéfico para a saúde dos consumidores devido aos atribu-

tos nutraceuticos desses ácidos graxos.

A acidez graxa encontrada foi de 112 mg de KOH%, valor ligeiramente mais elevado do que o

determinado pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Farinha de Trigo (2004)

que determina que este valor não deve ser superior a 100 mg de KOH por 100g de produto. O

desenvolvimento da Acidez Graxa está relacionado com a degradação dos lipídeos da farinha,

que sofrem deteriorações, dependendo das condições do produto e do armazenamento (BRA-

SIL, 2000).

Dentre os componentes protéicos do trigo, as frações insolúveis em água possuem uma grande

importância tecnológica porque em contato com a água se unem com enlaces intermoleculares,

formando o glúten, que representa a substância que confere resistência e elasticidade à massa

obtida a partir da farinha obtida e da água (QUAGLIA, 1991).

De acordo com El-Dash et al. (1982), os ingredientes mais utilizados na fabricação de um pão

comum e suas respectivas funções são farinha de trigo, pois o glúten da farinha confere ao pão a

elasticidade e a capacidade de se expandir com o gás formado durante a fermentação (CÉSAR

et. al., 2006).

O interesse do glúten nos processos de panificação está basicamente ligado a sua capacidade de

dar extensibilidade e consistência a massa, além de reter o gás carbônico proveniente da fermen-

tação, promovendo o aumento de volume desejado (NUNES, et al. 2006).

Não houve formação de glúten na mistura de farinha de trigo com amaranto, apesar de ainda

estarem presentes as proteínas formadoras de glúten (gliadina e glutelina) presentes no trigo.

Segundo Bobbio (1992), a formação do glúten se dá quando a farinha de trigo e os demais

ingredientes da massa são misturados com água para homogeneização mecânica, aí há hidratação

das proteínas do trigo e as gliadinas e glutelinas formam um complexo protéico, denominado

glúten.

A formação do glúten ocorre pelo aumento de pontes dissulfeto, que são resultadas de reações

de oxidação. Uma das possíveis causas do aumento dessas ligações é a incorporação de ar à
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massa durante a homogeneização mecânica. A formação dessas ligações está dentre os princi-

pais fatores que podem alterar as propriedades mecânicas do glúten (BOBBIO; BOBBIO, 1992).

É sabido que há um elevado teor de esqualeno no amaranto, composto que apresenta proprieda-

des antioxidantes, que impedem a reação de oxidação das proteínas que ocasiona a formação de

pontes dissulfeto para formação do glúten, sendo assim, não há formação de glúten na mistura.

De acordo com Menacho et al. (2008), os parâmetros médios encontrados para cor de farinha de

trigo, segundo o sistema CIELAB, foram: L= 92,57 ± 0,15 ; a*= 0,18 ± 0,01 e b* = 9,42 ± 0,00.

Para a mistura de 70% de farinha de trigo e 30% de farinha de amaranto, obtiveram-se os seguin-

tes valores: L= 90,34; a*= 0,40 e b*= 11,40.

Considerando que L representa a densidade da cor, sendo 0 o preto absoluto e o 100 o branco

total, observa-se que houve uma diminuição na densidade da cor, afastando-a do branco total.

Com relação ao valor de a*, quando positivo indica tendência ao vermelho e quando negativo ao

verde, sendo o resultado obtido para a mistura igual a 0,40 significa que a mistura apresentou

aumento na tendência ao vermelho. Tratando-se do valor de b*, quando positivo apresenta ten-

dência ao amarelo e quando negativo, tendência ao azul, desta forma o resultado de 11,40 de-

monstra que existência maior ao amarelo.

A análise do Falling Number, ou tempo de queda, da farinha é utilizada para se determinar a

atividade da enzima alfa amilase sobre os substratos originais da farinha (QUAGLIA, 1991). O

número de queda recomendado para elaboração de pão tipo forma e pizza é entre 300 e 350

segundos (FERREIRA et al., 1999 apud GUTKOSKI et al, 2007).

O tempo de queda obtido da mistura de farinha de trigo com farinha de amaranto foi igual a 310

segundos, valor considerado acima do adequado para produtos de panificação. O valor apresen-

tou-se elevado, devido à farinha de amaranto não possuir atividade alfa amilásica, que fez com

que a mistura final apresentasse atividade amilásica baixa.

Ao apresentar índice de queda muito elevado (acima de 300 segundos), significa que a farinha

encontra dificuldade para fermentação e o pão se caracteriza por uma massa dura e compacta

(QUAGLIA, 1991).

A mistura de farinha de trigo e farinha de amaranto em estudo poderia ser adicionada de enzimas

para elevar a atividade alfa amilásica da fração de farinha de trigo, onde resultaria em um valor

final do tempo de queda da mistura mais baixo, fazendo com que resultasse em uma massa de

melhor textura, melhor crescimento da massa como resultados obtidos de uma fermentação ade-

quada.

O complexo enzimático atua de maneira a modificar a formação de cristais de amilopectina redu-

zindo a velocidade de retrogradação do amido (TEDRUS; ORMENESE, 1996).

De acordo com a descrição de Quaglia (1991), a farinografia mede a consistência da massa

mediante a força necessária para misturá-la a uma velocidade constante e a absorção de água

necessária para alcançar essa consistência.

Os índices que normalmente se determinam com análise farinográfica são: absorção de água em

porcentagem; desenvolvimento da massa em minutos; estabilidade em minutos e o grau de amo-

lecimento em Unidades Farinográficas (FU) (QUAGLIA, 1991).
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Os resultados da análise farinográfica da mistura de farinha de trigo com farinha de amaranto

estão relacionados na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados obtidos da análise farinográfica.

Parâmetro Resultados

Absorção de água 61,3%

Tempo de desenvolvimento 7,0 min

Estabilidade 7,8 min

Tempo de amolecimento 37 UF

Tempo de ruptura 11,1 min

O tempo de desenvolvimento da massa é o tempo necessário para alcançar a máxima consistên-

cia da massa (QUAGLIA, 1991), e indica a qualidade protéica (MENACHO et al., 2008). Para esta

variável obteve-se o tempo de 7,0 minutos.

A estabilidade é o intervalo de tempo durante o qual a massa mantém a máxima consistência e se

mede pelo tempo entre a intersecção da linha 500 FU com a curva em ascensão ou declínio

(QUAGLIA, 1991), ou seja, o tempo no qual a farinha mantém a consistência específica durante

o amassamento (PIZZINATTO, 1999 apud MENACHO at al., 2008). Na amostra estudada o tem-

po para estabilidade da massa foi de 7,8 minutos.

O grau de amolecimento, medido em unidades farinográficas, representa a diferença entre a

máxima consistência e a que se obtêm depois de 10-20 minutos (QUAGLIA, 1991). O valor obtido

em Unidades Farinográficas foi de 37.  Este resultado enquadra a mistura como sendo de quali-

dade boa, já que para Quaglia (1991) as farinhas que apresentam grau de amolecimento entre

30-50 FU assim são classificadas, importante ressaltar que a estabilidade não deve ser inferior a

7,0 minutos.

Os resultados obtidos da análise de Alveografia, da mistura de farinha de trigo com farinha de

amaranto, realizada em Alveógrafo Chopin estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Resultados obtidos da análise de Alveografia em Alveógrafo Chopin.

Parâmetro Resultados

P 139 mmH
2

O

L 23 mm

W 143  10E-4J

P/L 6,04

IE 0%

Fonte: BUNGE Alimentos (2010).

A medida da força da farinha é o número W, valor igualmente associado à maior ou menor capa-

cidade de absorção de água das proteínas formadoras de glúten, combinado com a boa capaci-

dade de retenção de gás carbônico por forma a assegurar a obtenção de um bom produto de

panificação. O valor obtido na mistura de farinha de trigo com farinha de amaranto foi de igual a
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143 em 10
-4

 Joule, que pode ser considerada uma farinha boa.

O Índice de Elasticidade (IE) é a capacidade de reter gás CO
2

 proveniente do processo de fer-

mentação na massa que é obtida a partir da formação da rede de glúten. No experimento realiza-

do o IE foi de 0%, o que significa que não houve capacidade de retenção de gás na massa, fato

justificado pela não formação do glúten.

Conclusão

Por meio do estudo desenvolvido foi possível confirmar que a utilização da farinha de amaranto

apresenta diversas vantagens nutricionais quando comparada com as farinhas popularmente

consumidas.

Os testes físico-químicos e reológicos realizados na mistura de farinha de trigo (70%) e amaranto

(30%) não se apresentaram completamente satisfatórios para aplicação em produtos panificados,

contudo, a aplicação em massa de pizza foi satisfatória. Podem ser estudados métodos de me-

lhoramento na farinha para que apresente qualidade tecnológica para o desenvolvimento de ou-

tros produtos de panificação.
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Resumo

Um dos maiores problemas para o controle das pragas de grãos armazenados é a seleção de

insetos resistentes aos inseticidas utilizados. Isto é agravado porque existe um pequeno número

de ingrediente ativo registrado para essa finalidade e portanto o uso repetido do mesmo ingredi-

ente ativo acelera o processo de seleção de insetos resistentes. Neste estudo, dez populações

distintas de Rhyzopertha dominica (F.) foram submetidas a testes de resistência através de

bioensaios em laboratório. O inseticida deltamethrin foi diluído em éter de petróleo nas concentra-

ções: 1%; 0,1%; 0,01%; 0,001% e 0,0001%. Para o controle foi utilizado apenas éter de petróleo

e cada tratamento foi repetido quatro vezes. Os resultados mostraram que esta espécie é resis-

tente ao inseticida deltamethrin em diferentes níveis, dependendo da origem da população

avaliada.

Palavras-chave: Armazenagem de grãos, controle químico, resistência de pragas e manejo inte-

grado de pragas.

Introdução

As pragas de produtos armazenados ocorrem em todo o mundo, causando sérias perdas quando

não são implantadas medidas de controle adequadas. Elas são caracterizadas por elevada capa-

cidade reprodutiva e elevado número de gerações em curto período de tempo (LORINI; MORÁS;

BECKEL, 2002); ocasionam danos de deterioração, perfuram os grãos e neles penetram para

completar seu desenvolvimento alimentando-se de todo o interior, diminuindo peso de grão e
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possibilitando a instalação de outros agentes de deterioração.

O besourinho-dos-cereais, Rhyzopertha dominica (F.), é a principal praga do trigo armazenado no

Brasil. Tanto os adultos, quanto as larvas desta espécie destroem consideravelmente os grãos,

deixando-os muito perfurados e com grande quantidade de resíduos na forma de farinha.

O uso de inseticidas químicos é um dos métodos de controle de pragas de grãos armazenados

mais empregados na atualidade. Porém, este vem apresentando restrições de uso à medida que

surgem problemas de resistência das pragas aos inseticidas. A resistência de pragas a inseticidas

é um exemplo de evolução das espécies e demonstram como podem sobreviver e mudar fisiolo-

gicamente sob pressão dos químicos que os selecionam geneticamente (LORINI, 2008). Para

esse mesmo autor além de seleções de populações resistentes, a aplicação dos inseticidas per-

mite o surgimento de outras pragas ocasionais e de presença de resíduos de inseticidas em

grãos e seus subprodutos.

Segundo Beckel, Lorini e Lazzari (2004), o manejo da resistência de pragas de grãos armazena-

dos é particularmente importante devido ao pequeno número de ingredientes ativos indicados

para o controle dessas pragas, bem como os problemas de resíduos tóxicos nos produtos resul-

tantes da elevação das doses necessárias para efetuar o controle satisfatoriamente.

Os insetos resistentes são selecionados devido ao elevado número de aplicações e também pela

inadequada dosagem utilizada. É importante ressaltar que a seleção da resistência pode ser

retardada, reduzindo-se o número de aplicações e também adequando a dosagem de acordo

com o grau de resistência apresentado por cada população, ou seja, realizando-se um manejo

adequado.

Diante destes problemas, este trabalho teve por objetivo determinar, através de bioensaios em

laboratório, o grau de resistência de diversas populações de Rhyzopertha dominica (F.), coletadas

em diferentes unidades armazenadoras do Brasil, ao inseticida deltamethrin, para apoiar ações

de manejo integrado de pragas durante a armazenagem dos grãos.

Materiais e métodos

O trabalho foi realizado no Laboratório de Entomologia da Pontifícia Universidade Católica do

Paraná – PUCPR Campus Toledo e no Laboratório de Pós-Colheita de Grãos da Embrapa Soja –

Londrina, no período de setembro de 2008 a agosto de 2009.

Para os bioensaios, foram utilizadas dez populações de insetos adultos de R. dominica (F.) as

quais possuíam a seguinte procedência e ano de coleta, respectivamente: RDT11 de Londrina,

PR (1998); RDT13 de Campo Grande, MS (1999); BR43 de Sarandi, PR (2006); BR30 de Corumbá,

MS (2001); RDT20 de São Miguel do Iguaçu, PR (2008); BR11 de Ubiratã, PR (1998); RDT15 de

Assai, PR (2000). BR47 de Apucarana, PR (2008); RDT17 de Céu Azul, PR (2008) e RDT 14 de

Cornélio Procópio, PR (1999). As populações UK1 da Inglaterra (1982) e BR4 de Sertão, RS

(1994), foram usadas como populações de referencias suscetíveis (LORINI, 2002).

Os insetos utilizados foram mantidos e multiplicados em laboratório, em frascos de vidros com

uma dieta a base de grãos de trigo e mantidos em sala climatizada com temperatura e umidade
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do ar de 25 ± 1°C e 60 ± 5%, respectivamente. Tinham idade entre 1 e 40 dias.

Para avaliar a resistência das populações, utilizou-se o método já estabelecido pela FAO (1974).

O inseticida deltamethrin (DECIS 25® CE) foi diluído em éter de petróleo, obtendo-se as seguin-

tes concentrações letais: 1%; 0,1%; 0,01%; 0,001%; 0,0001%, além da testemunha tratada ape-

nas com o solvente, as quais permitem uma grande variação no número de sobreviventes após o

contato com a superfície impregnada com o inseticida. Em seguida aplicou-se 1 ml de cada

concentração e de éter de petróleo (testemunha) em papel filtro de 9 cm de diâmetro, fazendo-se

4 repetições para cada concentração. Aguardou-se 60 minutos para a evaporação total do solvente

e após a evaporação, o papel filtro foi acomodado em placas de Petri onde foram liberados 10

insetos em cada placa, totalizando 40 insetos por tratamento e 240 por bioensaio.

Após vinte e quatro horas, colocaram-se os insetos no centro da placa de Petri, e após dois

minutos de observação fez-se a contagem dos insetos mortos considerando-se assim aqueles

que não podiam caminhar normalmente. Para determinação da CL
50

 (concentração letal que

causa 50% da mortalidade da população) e demais parâmetros de regressão linear de cada

população, os resultados de mortalidade dos bioensaios foram analisados pelo programa estatís-

tico Genstat Software (GenStat, 7 Committee, GenStat for Windows, 7th edition. Lawes Agricultural

Trust (Rothamsted Experimental Station), VSN International Ltd, Oxford, UK (2003), com análise

de variância (ANOVA) e significância pelo teste F (p>0,05) para a diferenciação das CL
50

.

Resultados e discussão

Os resultados da caracterização da resistência de insetos adultos de Rhyzopertha dominica ao

inseticida deltamethrin, demonstraram a existência de resistência da praga em diferentes níveis,

que podem ser observados pelo fator de resistência (Tabela 1).

 A população RDT14 de Cornélio Procópio (PR) apresentou o maior fator de resistência de 888,28

vezes, não diferindo estatisticamente das populações RDT17 de Céu Azul (PR), BR47 de Apucarana

(PR), RDT15 de Assai (PR), BR11 de Ubiratã (PR), RDT20 de São Miguel do Iguaçu (PR), BR30

de Corumbá (MS) e BR43 de Sarandi (RS). Resultados semelhantes foram encontrados por

Lorini (2002), onde nove das onze populações estudadas apresentaram resistência ao deltamethrin.

A população BR4 de Sertão (RS) foi considerada suscetível, por representar a suscetibilidade

normal desta praga ao inseticida, não diferindo estatisticamente da população UK1 da Inglaterra,

sendo que a população UK1 foi também estatisticamente semelhante da população RDT11 de

Londrina (PR), e esta, estatisticamente semelhante à RDT13 de Campo Grande (MS), BR43 de

Sarandi (RS), BR30 de Corumbá (MS), RDT20 de São Miguel do Iguaçu (PR), e da população

BR11 de Ubiratã (PR).  Segundo Sartori (1993), os graus de variação de resistência encontrados

nas populações mostram como será difícil controlar a praga se a resistência a deltamethrin se

tornar generalizada.

A resistência é uma resposta genética e evolucionária devido à pressão de seleção dos inseticidas,

o que reflete em redução do controle. Porém, quando os insetos são mantidos sem pressão de

seleção, por algumas gerações, o que é o caso das populações usadas neste trabalho, ocorre

uma lenta diminuição do fator de resistência à medida que vão se passando as gerações (LORINI;
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GALLEY, 1996).

Diante disso, o fato da população RDT14 estar a 27 gerações sem pressão de seleção e mesmo

assim apresentar um elevado fator de resistência sugere que os níveis de resistência eram ainda

maiores quando essa população foi coletada do campo. O que pode ser comprovado pelo eleva-

do fator de resistência da população RDT17, que foi recentemente coletada do campo. Quando

as populações resistentes não puderem ser eliminadas de imediato, evitar o uso do mesmo grupo

de inseticidas para não ocorrer à resistência cruzada (LORINI; GALLEY, 1996). Porém sabe-se

que esta prática em nível de campo é extremamente difícil, devido ao intenso ataque das pragas,

necessidade de preservar os grãos e reduzidas opções de métodos de controle (BECKEL; LORINI;

LAZZARI, 2004). O conhecimento da intensidade de resistência nas diferentes espécies, assim

como em Rhyzopertha dominica (F.), é de extrema importância, tendo em vista, o pequeno núme-

ro de ingredientes ativos indicados para o controle de pragas. Deltamethrin é um dos mais impor-

tantes inseticidas piretróides recomendados no Brasil como protetor de grãos. Então um eficiente

programa de manejo integrado de pragas deve preservar a eficácia deste inseticida assim como

a qualidade do alimento armazenado.

Pode-se inferir que todas as populações de Rhyzopertha dominica (F.) avaliadas neste trabalho

apresentaram resistência ao inseticida, variando na intensidade entre as populações, sendo que

a população que apresentou o nível mais elevado de resistência foi a população RDT14 de Cornélio

Procópio (PR), com mais de 800 vezes. Diante dos diversos aspectos apresentados ao longo do

trabalho pode-se perceber a importância do manejo da resistência deste inseto aos produtos

usados para o seu controle, levando em conta que este manejo é importante devido ao pequeno

número de ingredientes ativos indicados para o controle deste grupo de insetos praga, e, princi-

palmente, pelos resíduos tóxicos que permanecem nos produtos devido ao aumento das doses

necessárias para a efetivação do controle.
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A qualidade das sementes e grãos na armazenagem pode ser afetada pela ação de diversos

fatores. Entre esses, as pragas de armazenamento, em especial Lasioderma serricorne, Ephestia

kuehniella, E. elutella, Oryzaephilus surinamensis e Cryptolestes ferrugineus, podem ser respon-

sáveis pela deterioração física das sementes e grãos de soja durante a armazenagem. O conhe-

cimento do hábito alimentar de cada praga constitui elemento importante para definir o manejo a

ser implementado durante o período de armazenamento. A descrição, a biologia e os danos de

cada espécie-praga devem ser conhecidos, para que seja adotada a melhor estratégia para evitar

os respectivos prejuízos. Existem dois principais grupos de pragas que atacam as sementes

armazenadas, que são besouros e traças. Entre os besouros encontram-se as espécies L.

serricorne, O. surinamensis e C. ferrugineus. As espécies de traças mais importantes na soja

armazenada são E. kuehniella e E. elutella. Além dessas pragas, há roedores e pássaros causa-

dores de perdas, principalmente qualitativas, pela sujeira que deixam no produto final, que tam-

bém devem ser considerados no manejo integrado de pragas de grãos armazenados (MIPGRÃOS).

Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae)

a) Descrição e Biologia

Esta praga originalmente importante no fumo está ocorrendo com frequência em grãos de soja.

No fumo, as fêmeas colocam os ovos em pequenas fendas nos fardos, ou nos charutos, mas não

nas folhas de fumo no campo. Na soja perfura sementes e grãos provocando prejuízos aos

armazenadores, e ameaçando a qualidade do produto oferecido nos mercados interno e externo.

No momento, é a maior ameaça ao armazenamento de sementes e grãos de soja.  O número

médio de ovos por fêmea está entre 40 e 50. As larvas têm coloração branco-leitosa e são recobertas

de pêlos finos. Após a eclosão, são ágeis e escavam galerias cilíndricas. As larvas medem cerca

de 4,5 mm em seu último instar. A pupa possui aproximadamente 4,0 mm de comprimento e

coloração semelhante à larva de último instar. O adulto é um besouro (Figura 1) de corpo ovalado,

de coloração castanho-avermelhada, recoberto por pêlos claros. O comprimento varia de 2 mm a

3 mm, sendo as fêmeas maiores. Suas antenas são dentadas e salientes. O ciclo completo é de

60 a 90 dias e apresenta cerca de 3 gerações por ano.
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Figura 1. Lasioderma serricorne

b) Danos

É uma praga cosmopolita, cujas larvas maiores escavam galerias. As larvas se alimentam dos

produtos onde fazem as galerias, como é o caso da soja armazenada. Não é capaz de atacar

plantas vivas, embora ataque um grande número de produtos em depósitos, entre estes, frutos

secos, papéis, tapetes, forros, grãos, farelos, farinhas, massas, biscoitos e rações.

Oryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae)

a) Descrição e biologia

Os adultos são besouros alongados, achatados, de coloração vermelho-escura, com comprimen-

to variável de 1,7 a 3,3 mm (Figura 2). Possuem três carenas longitudinais no pronoto, além de

apresentarem seis dentes laterais, o que permite identificá-los (BOOTH et al., 1990). O ciclo de

vida varia de 24 a 50 dias. As fêmeas fazem a postura em orifícios dos grãos ou no interior da

massa de grãos, podendo colocar de 50 a 300 ovos. Os caracteres biológicos, acima citados,

variam com as condições da massa de grãos e conforme alterações na temperatura e na umida-

de dos grãos (LORINI, 2008).

b) Danos

É uma praga considerada secundária que ataca grãos quebrados, fendidos e restos de grãos.

Pode danificar a massa do grão, sendo expressiva em grande densidade populacional. Aparece

praticamente em todas as unidades armazenadoras, onde causa a deterioração dos grãos pela

elevação acentuada da temperatura. É uma espécie muito tolerante a inseticidas químicos, sen-

do uma das primeiras a colonizar a massa de grãos após aplicação desses produtos.
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Figura 2. Oryzaephilus surinamensis.

Cryptolestes ferrugineus (Col., Cucujidae)

a) Descrição e biologia

Os adultos (Figura 3) são pequenos besouros de, aproximadamente, 2,5 mm de comprimento, de

corpo achatado e antenas longas. Têm cor marrom-avermelhada-pálida e grande facilidade de

deslocamento. As posturas são realizadas na superfície ou no interior da massa de grãos. A

fêmea pode ovipositar de 300 a 400 ovos. O ciclo de vida pode variar de 17 a 100 dias, dependen-

do da temperatura e da umidade da massa de grãos, possuindo, portanto, elevado potencial de

reprodução, em relação a outras pragas de armazéns (LORINI, 2008).

b) Danos

É praga secundária que pode destruir grãos fendidos, rachados e quebrados, neles penetrando e

atacando o germe. Consome grãos quebrados e restos de grãos e de farinhas, causando eleva-

ção na temperatura da massa de grãos e deterioração de grãos. Da mesma forma que O.

surinamensis, aparece em grande quantidade em armazéns, após o tratamento com inseticidas,
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e é muito tolerante a esses tratamentos. Esse inseto merece preocupação e estudos para se

determinar o potencial de dano, tendo em vista a facilidade de reprodução em massas de grãos

armazenados.

Figura 3.  Cryptolestes ferrugineus.

Ephestia kuehniella e E. elutella (Lepidoptera, Pyralidae) - traças

a) Descrição e biologia

As duas espécies são muito semelhantes. Os adultos (Figuras 4 e 5) são mariposas de coloração

parda, com 20 mm de envergadura, com asas anteriores longas e estreitas, de coloração

acinzentada, com manchas transversais cinza-escuras. As asas posteriores são mais claras. A

fêmea oviposita de 200 a 300 ovos. As larvas atingem até 15 mm de comprimento; possuem

coloração rosada e pernas e cabeça castanhas; tecem um casulo de seda, em cujo interior

empupam. O período de ovo a adulto estende-se por aproximadamente 40 dias. O período de

incubação dura cerca de 3 dias, a fase larval 32 dias, a fase de pupa 7 dias, e a longevidade de

adultos é de, aproximadamente, 15 dias (LORINI & SCHNEIDER, 1994; LORINI, 2008).

b) Danos

São pragas secundárias, pois as larvas se desenvolvem sobre resíduos de grãos e de farinhas

deixados pela ação de outras pragas. Seu ataque prejudica a qualidade das sementes armazena-

das, devido à formação de uma teia sobre a massa de sementes ou mesmo nas sacarias durante

o armazenamento. Penetra no interior das pilhas de sementes, fazendo a postura nas costuras

da sacaria ou bags. Esta praga é responsável pela grande quantidade de tratamentos em

termonebulização nas unidades, durante o período de armazenamento dos lotes de semente.
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Figura 4. Ephestia kuehniella. Figura 5. Ephestia elutella.

Métodos de controle

O controle dessas pragas depende praticamente de três métodos de controle: inseticidas quími-

cos líquidos (tratamento preventivo), inseticida natural a base de terra de diatomáceas (tratamen-

to preventivo), e o expurgo das sementes e grãos com o inseticida fosfina (tratamento curativo).

Esses três métodos podem ser usados isoladamente ou em combinação. Para sementes e grãos

de soja, apenas para o expurgo existem inseticidas registrados para aplicação na atualidade.

Inseticidas químicos líquidos (tratamento preventivo)

As sementes e grãos, após terem sido beneficiadas, expurgados ou não, podem ser tratados

preventivamente para obter proteção contra o ataque das pragas durante o armazenamento.

Este consiste em aplicar inseticidas líquidos sobre as sementes ou grãos, na correia transporta-

dora ou na tubulação de fluxo, no momento de ensacar a semente ou de armazenar os grãos nos

silos. O inseticida aplicado deverá ser homogeneizado, de forma que todo produto receba o

inseticida. Esse inseticida protegerá a semente e grãos contra o ataque de pragas que tentarão

se instalar durante a armazenagem.

Para o tratamento é necessário instalar adequadamente o equipamento de pulverização, que

pode ser específico para armazéns ou adaptado a partir de um pulverizador de campo. Deve-se

instalar uma barra de pulverização, sobre a correia transportadora, com 3 ou 5 bicos, distribuídos

de maneira que toda a semente receba o inseticida. Também devem ser colocados tombadores

sobre a correia transportadora para que as sementes sejam misturadas quando estiverem pas-

sando sob a barra de pulverização. Durante esse processo, devem ser verificadas a vazão dos

bicos e a da correia transportadora. Se houver necessidade, deve-se fazer o ajuste de acordo

com as doses de inseticidas e de calda por tonelada de sementes. Recomenda-se a dosagem de

1,0 a 2,0 litros de calda por tonelada, a ser pulverizada sobre as sementes ou grãos, e uso dos

inseticidas pirimiphos-methyl, fenitrothion, deltamethrin, lambdacyalotrhin ou bifenthrin, de acor-
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do com a espécie-praga. Não se deve realizar tratamento via líquida na correia transportadora,

caso exista infestação de qualquer praga, pois poderá resultar em falhas de controle e início de

problema de resistência das pragas aos inseticidas utilizados.

Inseticida natural à base de terra de diatomáceas (tratamento preventivo)

Métodos alternativos de controle estão sendo enfatizados, a fim de reduzir o uso de produtos

químicos, diminuir o potencial de exposição humana e reduzir a velocidade e a seleção para

resistência de pragas a inseticidas. Recentemente disponibilizados no mercado, os pós inertes à

base de terra de diatomáceas constituem uma alternativa aos químicos tradicionais para o produ-

tor de sementes e grãos controlar as pragas durante o armazenamento, por meio do tratamento

preventivo.

O pó inerte à base de terra de diatomáceas é proveniente de fósseis de algas diatomáceas, que

possuem naturalmente fina camada de sílica, e pode ser de origem marinha ou de água doce. O

preparo da terra de diatomáceas para uso comercial é feito por extração, secagem e moagem do

material fóssil, o qual resulta em pó seco, de fina granulometria. No Brasil, apenas dois produtos

comerciais, Insecto® e Keepdry®, à base de terra de diatomáceas, estão registrados como

inseticidas e são recomendados para controle de pragas no armazenamento de sementes e de

grãos.

O tamanho reduzido do corpo dos insetos e seus apêndices longos e delgados resultam em área

de grande superfície de evaporação por unidade de volume. Sabe-se que os insetos morrem

quando perdem cerca de 30% de seu peso total  ou 60% do teor corpóreo de água e que estes

são protegidos da desidratação por uma barreira lipídica epicuticular com espessura média de

0,25μm. Em virtude dos insetos de produtos armazenados viverem em ambientes cujas condi-

ções são muito secas, a conservação de água é crucial para sua sobrevivência.

O pó inerte adere à epicutícula dos insetos por carga eletrostática, levando à desidratação corpo-

ral, em conseqüência da ação de adsorção de ceras da camada lipídica pelos cristais de sílica ou

de abrasão da cutícula ou de ambas. Quando as moléculas de cera da camada superficial são

adsorvidas pelas partículas de sílica, ocorre o rompimento da camada lipídica protetora, o que

permite a evaporação dos líquidos do corpo do inseto (GOLOB, 1997; KORUNIC, 1998).

A atividade inseticida do pó inerte, entretanto, pode ser afetada pela mobilidade dos insetos, pelo

número e distribuição de pêlos na cutícula, pelas diferenças quantitativas e qualitativas nos lipídios

cuticulares das diferentes espécies de insetos, pelo tempo de exposição e pela umidade relativa

do ar, fatores que influenciam a taxa de perda de água, afetando conseqüentemente a eficiência

dos pós inertes (EBELING, 1971; LEPATOUREL, 1986; ALDRYHIM, 1990; BANKS & FIELDS,

1995; GOLOB, 1997; KORUNIC, 1998; LORINI et al., 2003; LORINI, 2003).

O tratamento de sementes e/ou grãos com terra de diatomáceas possui algumas vantagens em

relação aos demais tratamentos, tais como: a) Controle das diversas pragas que atacam semen-

tes e grãos armazenadas; b) Longo efeito residual; c) Segurança para os operadores manusea-

rem o produto, pois é de origem natural; d) Controle de populações de pragas resistentes aos

inseticidas químicos e não promove a resistência em insetos.
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Trata-se de produto seguro para o usuário e de efeito inseticida duradouro, pois não perde eficá-

cia ao longo do tempo. O uso de pós inertes à base de terra de diatomáceas para controlar pragas

em sementes e grãos armazenados é um avanço substancial no setor, pois vem ao encontro das

exigências dos usuários por produtos eficientes e que respeitem a saúde das pessoas e o ambi-

ente.

Expurgo das sementes (tratamento curativo)

A fumigação ou expurgo é uma técnica empregada para eliminar qualquer infestação de pragas

em sementes e grãos armazenados mediante uso de gás. Deve ser realizada sempre que houver

infestação, seja em produto recém-colhido infestado na lavoura ou mesmo após um período de

armazenamento em que houve infestação no armazém. Esse processo pode ser realizado nos

mais diferentes locais, desde que sejam observadas a perfeita vedação do local a ser expurgado

e as normas de segurança para os produtos em uso. Assim, pode ser realizado em pilhas de

sacos de sementes (lotes), silos de concreto e metálicos, em armazéns graneleiros, em tulhas,

em vagões de trem, em porões de navios, em câmaras de expurgo, entre outros, observando-se

sempre o período de exposição e a hermeticidade do local. O gás introduzido no interior da

câmara de expurgo deve ficar nesse ambiente em concentração letal para as pragas. Por isso,

qualquer saída ou entrada de ar deve ser vedada, sempre com materiais apropriados, como lona

de expurgo. Para lotes de sementes ensacadas, é essencial a colocação de pesos ao redor das

pilhas, sobre lonas de expurgo, para garantir vedação.

O inseticida indicado para expurgo de sementes e grãos, pela eficácia, facilidade de uso, segu-

rança de aplicação e versatilidade, é a fosfina, independente da apresentação comercial. No

entanto, é importante lembrar que já foram detectadas raças de pragas resistentes a esse fumigante

(LORINI et al., 2007). Além disso, a temperatura e a umidade relativa do ar no armazém a ser

expurgado, para uso de fosfina, são de extrema importância, pois determinarão a eficiência do

expurgo. O tempo mínimo de exposição das pragas à fosfina deve ser de 168 horas para tempe-

ratura superior a 10 
°

C. Abaixo de 10 
°

C não é aconselhável usar fosfina em pastilhas, pois a

liberação do gás será prejudicada, afetando o expurgo. Quanto à umidade relativa do ar, deve-se

observar que no intervalo de 168 horas seja superior a 25%, desaconselhando-se o expurgo com

umidade inferior a 25%. Deve-se associar temperatura com umidade relativa do ar para definir o

período de exposição, prevalecendo sempre o fator mais limitante dos dois (LORINI et al., 2007).

Considerações finais

O armazenador brasileiro está procurando novos conhecimentos e formas de operar melhor suas

unidades armazenadoras, buscando a máxima eficiência nos processos, produtos e serviços

para se manter competitivo. Sistemas de rastreabilidade dos grãos estão sendo implantados no

país, baseados em Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Analise de Perigos e Pontos Críticos de
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Controle (APPCC), atendendo normais internacionais como a ISO. Estes são sinais de mudanças

que precisam ser de imediato absorvidos para garantir a competitividade do grão brasileiro. As

pragas de produtos armazenados são um dos grandes obstáculos para manter esta competitividade

do grão de soja no mercado internacional, pois aparecem no momento de grande crescimento da

produção de grãos como barreiras a comercialização. Se as medidas de controle não forem

adequadamente tomadas, este grão perderá valor no mercado, além da perda física causada

pelo consumo das pragas.
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O expurgo é uma técnica empregada para eliminar pragas infestantes em sementes armazena-

das mediante uso de gás. O gás registrado no país para expurgo de sementes é a fosfina (PH3),

que pode ser usado em lotes de sementes ensacadas ou a granel em silos e armazéns. Embora

seu uso em sementes esteja sendo feito há muitos anos, apenas recentemente passou a ser

usado em sementes de soja, devido à presença de pragas durante o armazenamento. Como a

fosfina é um biocida geral, existem dúvidas sobre o efeito na qualidade fisiológica da semente.

O objetivo do experimento foi avaliar o efeito da fosfina na germinação, no vigor (envelhecimento

acelerado e comprimento de plântula) e na sanidade, que afetam a qualidade da semente.

Foram usadas sementes de soja com dois níveis de vigor determinado por meio do teste de

tetrazólio, das cultivares Embrapa 48 (93% e 82%) e CD202 (69% e 62%). Dois quilogramas de

sementes de cada repetição foram colocadas em câmaras individuais de expurgo confecciona-

das em lona plástica impermeável ao gás fosfina, de 1,0 m
3

 de capacidade, repetidas quatro

vezes. Foram usadas concentrações 1,0; 2,0 e 3,0 g de PH3/m
3

,
 

conseguidas pela aplicação de

3,0; 6,0 e 9,0 g do produto comercial Fertox. Diariamente, durante sete dias, foi monitorada a

concentração do gás fosfina no interior de cada câmara através do medidor Silocheck.

Após este período as câmaras foram abertas, retiradas às sementes e realizadas as análises de

qualidade, por meio dos testes de germinação, comprimento de plântulas, comprimento do

hipocótilo e envelhecimento acelerado.

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x4,

consistindo de dois níveis de vigor e quatro regimes de expurgo (testemunha, 1 pastilha, 2 pasti-

lhas e três pastilhas). Em todos os testes foram utilizados quatro repetições, sendo que cada

repetição foi composta por quatro subamostras de 50 sementes cada uma, para todas as variá-

veis. Os dados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de variância e as médias

foram comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Para todas as análises

estatísticas, foi utilizado o software estatístico SASM - Agri (CANTERI et al., 2001).

A concentração de fosfina se manteve nas câmaras durante todo o período do experimento per-

mitindo a exposição das sementes ao gás nas concentrações determinadas. Mesmo a dose mais

baixa, manteve a concentração superior aos 400 ppm que é a referência técnica de concentração
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mínima para a eliminação de todas as fases dos insetos praga de sementes armazenadas (Figu-

ras 1 e 2).

Figura 1. Monitoramento da concentração de Fosfina (PH3) durante o expurgo de sementes de soja Cultivar

Embrapa 48.

Figura 2. Monitoramento da concentração de Fosfina (PH3) durante expurgo de sementes de soja Cultivar CD 202.

Não foram detectados efeitos dos tratamentos nas qualidades fisiológica (Tabelas 1 e 2) e sanitá-

ria das sementes. As diferenças de germinação nas sementes das cultivares avaliadas é decor-

rente dos níveis distintos de vigor testados. Os testes de comprimento de plântulas e de hipocótilo

que indicam se ocorreu toxidez por produto nas duas cultivares e nos dois níveis de vigor avalia-

dos não detectaram nenhum efeito dos níveis de fosfina utilizados nos tratamentos de expurgo

avaliados.

Os resultados obtidos permitem concluir que o expurgo com fosfina, nas dosagens avaliadas,

pode ser utilizado sem prejuízo para as qualidades fisiológica e sanitária da semente de soja.
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Tabela 1. Efeito do expurgo com diferentes níveis de fosfina sobre o desempenho fisiológico de sementes

de Embrapa 48. Embrapa Soja 2009.

Germinação Env. Acel. Comp. plântula Comp. hipocótilo

Tratamentos       (%)     (%)        (cm)            (cm)

Vigor Testemunha 77 b 72 b 29,4 a 9,3 a

TZ 1 Pastilha 75 c 67 b 28,1 a 9,3 a

82% 2 Pastilhas 73 c 69 b 27,0 a 9,0 a

3 Pastilhas 77 b 70 b 28,6 a 9,8 a

Vigor Testemunha 84 a 84 a 28,5 a 9,1 a

TZ 1 Pastilha 87 a 85 a 29,8 a 9,7 a

93% 2 Pastilhas 88 a 85 a 29,7 a 9,6 a

3 Pastilhas 87 a 84 a 29,3 a 9,6 a

C. V. (%) 2,79 3,03   6,49 7,53

 Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Efeito do expurgo com diferentes níveis de fosfina sobre o desempenho fisiológico de sementes

de CD202. Embrapa Soja 2009.

Germinação Env. Acel. Comp. plântula Comp. hipocótilo

Tratamentos       (%)     (%)        (cm)            (cm)

Vigor Testemunha 77 b 72 a 24,9 a 7,7 a

TZ 1 Pastilha 75 b  74 a 23,2 a 7,6 a

62% 2 Pastilhas 73 b 72 a 23,2 a 7,5 a

3 Pastilhas 77 b 61 a 24,1 a 7,7 a

Vigor Testemunha 84 a 68 a 24,9 a 7,7 a

TZ 1 Pastilha 87 a 69 a 26,1 a 8, 5 a

69% 2 Pastilhas 88 a 71 a 26,7 a 8,4 a

3 Pastilhas 88 a 70 a 25,6 a 8,4 a

C. V. (%) 3,33 10,46 6,70 8,41

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.
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Resumo

O trabalho objetivou analisar técnica-funcionalmente uma unidade de beneficiamento de grãos,

tendo ênfase no milho safrinha, com vistas à identificação de pontos de estrangulamento e gera-

dores de perdas. O estudo abrange etapas do processo de pós colheita, com ênfase às opera-

ções de limpeza e secagem. O procedimento geral baseou-se na determinação das característi-

cas iniciais em comparação as finais dos produtos, a fim de determinar o rendimento e eficiência

dos equipamentos e sistemas. Obteve-se baixa eficiência e rendimento dos equipamentos, ex-

pondo o processo a perdas por secagem e quebra excessiva do produto na ordem de 0,52% e

0,8%, respectivamente.

Palavras-chave – Sistema de limpeza, umidade do produto, rendimento do sistema.

Introdução

Segundo dados da CONAB (2009), dentre os grãos produzidos no Brasil, o milho é o segundo

mais expressivo, com cerca de 58,586 milhões de toneladas, centralizando-se nas regiões su-

deste e sul, e tendo o território paranaense respondendo por 24,6%. Esta alta produção se deve

principalmente a grande importância sócio-econômica devido aos diversos usos, destacando-se

a alimentação humana e de animais (PALHARES, 2003), esse bom desempenho produtivo não é

acompanhado por melhorias nas atividades de pós-colheita e unidades de armazenamento que,
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segundo Ferrari (2006), estão presentes nos mais diversos elos de escoamento de grãos, exer-

cendo importância capital no escoamento e comercialização do mesmo.

Segundo Beskow & Deckers (2002), a estimativa de perdas quantitativas de grãos armazenados

no Brasil, corresponde a médias anuais de 10%, podendo atingir perda total em alguns arma-

zéns. Os principais inconvenientes estão relacionados às injúrias mecânicas, geralmente agrava-

das pela secagem, estas injúrias são causadas por choques e abrasões do produto com superfí-

cies mais duras, resultando em materiais quebrados, trincados, fragmentados, arranhados e in-

teiramente danificados (FESSEL et al., 2003). Segundo Krabbe (2000), produtos danificados,

além de susceptíveis à entrada de fungos durante o armazenamento, perdem valor econômico.

Para minimizar estes danos, é necessário que se tenha uma unidade baseada técnica e funcio-

nalmente na minimização dos mesmos.

Os grãos procedentes das lavouras de milho não apresentam condições adequadas ao imediato

armazenamento, sendo que o produto, tal como recebido do campo, possui, em sua grande

maioria, elevado teores umidade e de impurezas, o que o torna inadequado para o armazena-

mento e fora dos padrões de comercialização (WEBER, 1998). Segundo Teixeira (2003) as impu-

rezas dificultam a passagem dos grãos pelos transportadores, reduzem a capacidade das máqui-

nas de classificação e impossibilitam uma secagem satisfatória e um armazenamento seguro,

sendo assim, a limpeza e secagem são de fundamental importância ao melhoramento dos carac-

teres de um lote de grãos.

Quanto à secagem, a mesma visa à retirada parcial da água da semente, através da transferên-

cia simultânea de calor do ar para a semente e de massa, por meio do fluxo de vapor de água, da

semente para o ar. É um processo dinâmico, em função da umidade relativa do ar (PESKE &

VILLELA, 2003).

A racionalização das etapas de limpeza e secagem pode garantir o melhor escoamento do produ-

to dentro da unidade e assegurar a manutenção da qualidade. Para tal existem considerações

técnicas, em cada uma dessas etapas, cuja investigação pode resultar em diferenciais quantita-

tivos, qualitativos e, consequentemente, econômicos para a unidade, de modo a merecerem uma

análise individual dentro do processo. Neste contexto, o estudo buscou obter informações quanto

ao comportamento técnico-funcional dos equipamentos empregados no beneficiamento de milho

safrinha.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido em uma cooperativa localizada no município de Marialva – PR, situada à

latitude de 23º 29’ Sul, longitude 51º 47’ Oeste e altitude de 670 metros. A unidade objeto de

estudo possui uma capacidade estática de armazenagem de 1.100.000 sacas ou 66.000 tonela-

das de produto, sendo que as etapas do beneficiamento foram devidamente acompanhadas.

Sistema de pré-limpeza: As avaliações ocorreram a partir do levantamento e análise do compor-

tamento funcional das máquinas e da determinação do rendimento e eficiência do sistema. O

rendimento do sistema foi caracterizado pela quantidade de produto (t h
-1

) transportado pela fita e

submetido à limpeza, em cada operação. Já a eficiência de limpeza foi determinada por meio da
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relação entre a porcentagem de impurezas e materiais estranhos retidos na operação das máqui-

nas e a porcentagem de entrada desses elementos no sistema.

Sistema de secagem: Verificou-se os procedimentos operacionais praticados e o comportamento

funcional do secador, sendo que, o rendimento foi obtido pela divisão entre a quantidade de

produto submetido à secagem (produto final da pré-limpeza) e o tempo de secagem (intervalo

entre a partida do sistema de pré-limpeza e o início da descarga do secador).

Sistema de limpeza: A eficiência desse sistema foi determinada de forma similar à avaliação do

sistema de pré-limpeza, ou seja, a partir da relação entre a porcentagem de impurezas que en-

tram nas máquinas e as que são retidas pelo sistema, já o rendimento foi mensurado utilizando-

se da capacidade da fita e do tempo de operação do sistema.

Tendo em vista que a amostragem do trabalho, realizada a campo, não conta com o fator de

aleatoriedade, a análise estatística teve como base, testes não-paramétricos. A aplicação dos

testes foi realizada de modo a comprovar a hipótese de diferença significativa, em nível de 0,05

(95% de confiança), entre as repetições operacionais de cada sistema, para um mesmo produto

e entre as médias operacionais dos produtos. Utilizou-se o teste H de Kruskal-Wallis que é em-

pregado para análise de k (várias) amostras de uma mesma população, ou de populações dife-

rentes. Para o caso, esse foi utilizado para verificar a diferença entre repetições de operações.

Resultados e discussão

Quanto a segregação do produto nas moegas, observou-se que, a mesma fica a cargo de uma

logística operacional estabelecida pelo recebedor (moegueiro) das cargas, tendo em vista que as

características do produto são ainda desconhecidas. A segregação geralmente esta condiciona-

da à umidade e/ou porcentagem de impurezas do produto, sendo que, no estudo em questão a

classificação é realizada após o descarregamento do mesmo, inviabilizando a segregação do

produto, já que não se sabe das características de umidade, impureza ou presença de insetos na

entrada do mesmo na unidade de beneficiamento pós-colheita. Assim, a disposição de uma série

de moegas torna-se irracional, a não ser pela diversidade de produtos passíveis de recebimento.

A Tabela 1 apresenta o comportamento do sistema no processo de pré-limpeza do milho, sendo

referida as porcentagens de umidade, impureza, quebrados, impureza retida e rendimento do

sistema. O teste H, estatisticamente, rejeita a hipótese de haver diferença entre as médias de

cada operação do sistema de pré-limpeza do milho.

Em sua melhor condição de trabalho, o sistema alcançou um rendimento de 48 t h
-1

 e reteve 34%

das impurezas, enquanto que, a capacidade especificada é de 30 t h
-1

 por máquina, e se espera

que a pré-limpeza reduzisse em pelo menos 50% as impurezas. Na média das operações anali-

sadas, o sistema apresentou rendimento de 47,2 t h
-1

, com eficiência de limpeza de 37,5% (impu-

reza retida).

O produto apresentou alta umidade inicial, exigindo maiores cuidados tanto no processo de pré-

limpeza como no processo de secagem, além disto fica evidente a necessidade de segregação

do produto na chegada à unidade beneficiadora, uma vez que, se faz necessário a separação por
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umidades semelhantes e também por impurezas para o melhor rendimento do sistema de

beneficiamento.

Tabela 1. Comportamento operacional do sistema de pré-limpeza de milho.

                                                   Características do Produto Impureza Rendimento

Amostra Umidade Impureza Quebrado Retida Sistema

(%) (%) (%) (%) (t/h)

Operação 1 20,9 0,44 0,73 0,17 46,8

Operação 2 20,6 0,38 1,03 0,18 47,4

Operação 3 21,2 0,56 1,05 0,19 48,0

Operação 4 20,1 0,47 0,93 0,16 46,5

Teste H 0,474<7,81

Média Final 20,7 0,48 0,93 0,18 47,2

O sistema operou com uma temperatura média do ar de 65,3 ºC, resultando em uma temperatura

média do produto de 34,8 ºC (Tabela 2), segundo Portella (2001), recomenda-se que a tempera-

tura de secagem não exceda 60 ºC para altos níveis iniciais de umidade, podendo chegar

gradativamente até 80 ºC quando ela estiver próxima de 14%. Quanto ao produto o mesmo deve

sair do secador com temperatura entre 6 a 8 ºC acima da temperatura ambiente. Pode-se assim,

dizer que o sistema operou dentro do esperado quanto à temperatura do ar de secagem e, con-

siderando a temperatura média do produto e a ambiente, que variaram entre 25 e 33 ºC, não se

verificaram maiores problemas quanto ao resfriamento.

Os dados apresentados na Tabela 2 permitem observar que o produto submetido à secagem

apresentou umidade inicial média de 20,7%, e o teste H, estatisticamente, rejeita a hipótese de

haver diferença entre as médias de cada operação do sistema de secagem do milho.

O tempo de secagem é dependente das características do produto, das condições do sistema e

do ambiente e, principalmente, dos procedimentos adotados pelo operador. Em regime de rodí-

zio, o tempo médio de secagem do milho foi de duas horas e trinta e seis minutos. Considerando

a umidade inicial e o tempo de secagem poder-se-ia realizar a operação em duas horas, sem

comprometer a qualidade do produto, uma vez que, segundo Franceschini (1996) para o milho,

recomenda-se a remoção de três pontos percentuais de umidade por hora, isso sem comprome-

timento da qualidade do produto.

O rendimento do sistema é dependente do tempo de secagem e do regime de trabalho, sendo

verificado numero máximo de 21,4 t h
-1 

para o caso do milho, já na média, o sistema apresentou

rendimento de 18,5 t h
-1

. Considerando que o sistema é para 65 t h
-1

, ainda que em rodízio, ele

apresenta rendimento bem abaixo do esperado.

Pode-se observar na Tabela 3 que, a umidade inicial média de entrada na limpeza foi de 12,8%

sendo que a mesma difere da umidade de saída do secador que foi 13,3% conforme Tabela 2, o

fato se deve em virtude do produto ser maquinado horas depois da secagem, permitindo o

resfriamento completo da massa e influenciando a determinação da umidade. O teste H rejeita a

hipótese de haver diferença entre as médias de cada operação do sistema de limpeza do milho.
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Tabela 2. Parâmetros funcionais do sistema de secagem de milho.

Umidade Temp. Temp. Umidade Quant. Tempo Cons. Rend.

Amostra Inicial Secagem Produto Final Ar Secagem Lenha Sistema

(%) (ºC) (ºC) (%) (m
3

h
-1

) (h) (m
3

h
-1

) (t h
-1

)

Operação 1 20,9 59,8 34,2 13,4 82.871,5 2:30 1,5 18,7

Operação 2 20,6 68,0 35,4 13,8 84.661,3 2:13 1,5 21,4

Operação 3 21,2 66,7 34,9 13,2 84.803,3 2:50 1,5 17,0

Operação 4 20,1 66,7 34,8 12,8 85.458,7 2:45 1,5 16,9

Teste H 1,54<7,81

Média Final 20,7 65,3 34,8 13,3 84.448,7 2:36 1,5 18,5

Tabela 3. Características do produto e parâmetros operacionais do sistema de limpeza de milho.

Características do Produto                          Matéria Retida Rendimento

Amostra Umidade Impureza Quebrado Impureza Quirela Quebrado Sistema

(%) (%) (%) (%) (%) 3,5 mm (%) (t h
-1

)

Operação 1 12,5 1,08 2,08 0,28 0,45 2,8 60,3

Operação 2 13,1 0,95 2,13 0,29 0,46 2,9 62,5

Operação 3 12,6 0,93 2,05 0,31 0,47 3,0 64,6

Operação 4 13,0 0,95 1,95 0,28 0,44 2,9 61,2

Teste H 0,309<7,81

Média Final 12,8 0,98 2,05 0,29 0,45 2,9 62,2

A porcentagem de quebrados retida foi de 2,9% maior que a porcentagem de entrada do sistema

que foi de 2,05%, ou seja, o próprio sistema de limpeza apresenta-se como causador de danos ao

produto. Há de se atentar ao fato do elevador de carga das máquinas apresentarem problemas

mecânicos e elétricos no ato da realização dos testes, podendo ter inferido estes danos aos

grãos.

Quanto ao rendimento do sistema, obteve-se na melhor condição operacional rendimento 64,6

t h
-1

, ficando na média em 62,2 t h
-1

. Na análise da eficiência, deve-se considerar que a impureza

de entrada no sistema de limpeza, em média de 0,98%, inclui a quirela de milho, que no ato da

operação das máquinas é segregada. Dessa forma, têm-se como impureza retida a soma da

impureza e a quirela, obtendo-se a média de 0,74%. Assim, a eficiência do sistema foi da ordem

de 75,5%, ficando dentro do esperado para a prática.
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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o uso dos testes de condutividade elétrica e acidez

graxa, em grãos, como indicadores de qualidade da bebida de café. Os cafés foram submetidos

aos testes bioquímicos e classificados segundo notas baseadas nas classes de médias obtidas

no teste de Tukey. Concluiu-se que estes testes constituem ferramentas capazes de diferenciar a

qualidade dos lotes de café, sendo a condutividade elétrica mais sensível em lotes de café com

boa bebida, enquanto a acidez graxa para os lotes cafés com pior qualidade.

Palavras-chave: condutividade elétrica, acidez graxa e ponderação.

Introdução

Devido a importância socioeconômica do café para o Brasil, pesquisadores e produtores estão

em busca da melhor forma de produzir cafés com todos os atributos necessários para serem

inseridos no mercado internacional, ou seja, bebida de alta qualidade. A qualidade do café depen-

de da interação entre fatores das fases de pré e pós-colheita, que garantam ao grão as caracte-

rísticas de sabor e aroma desejados (Villela 2002), estando estes estreitamente relacionados aos
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diversos constituintes físico-químicos e químicos. Compostos como açúcares, ácidos, compostos

fenólicos (ácido clorogênico), cafeína, compostos voláteis, ácidos graxos, proteínas e enzimas,

também, conferem ao café um sabor e aroma peculiares (Goulart et al., 2003).

Segundo Goulart et al. (2007), a degeneração das membranas celulares, e subsequente perda

de controle de permeabilidade, representam os primeiros eventos que caracterizam a deteriora-

ção do grão de café. Desta forma, testes para avaliar a qualidade de sementes baseados na

perda de integridade das membranas foram desenvolvidos.

Das muitas análises, o teste de condutividade elétrica (Andrade et al., 1995) e o de acidez graxa

(Barros, 2004; Marques et al., 2008) sãos métodos rápidos, eficazes e de baixo custo na execu-

ção. O método da condutividade elétrica é usado para medir os exsudatos das sementes, que

certamente refletem a integridade do sistema de membranas. Vários trabalhos evidenciaram a

existência de relação entre a desorganização das membranas celulares e a perda de constituin-

tes dos grãos, com o aumento da quantidade de exsudatos determinados na água de embebição

(Schoettle & Leopold, 1984; Marcos Filho et al., 1990).

Os ácidos graxos, por sua vez, fazem parte da composição química dos grãos de café, podendo

caracterizar a sua qualidade. Diferenças nos teores de acidez graxa podem ser encontradas em

altos níveis, devido às condições de processamento e armazenagem do produto. Esteves (1960),

Coradi et al. (2008) e Jordão et al. (1974) notaram que, sempre que o período de armazenagem

do café aumenta, pior é a qualidade do produto e maior a acidez graxa.

Wajda e Walczyk (1978) e Vidal (2001), estudando a presença dos ácidos graxos em café duran-

te o armazenamento, observaram que a liberação dos mesmos não é uniforme e que a degrada-

ção se dá de forma diferente de um ácido para outro. Verificaram, ainda, que a condição de

armazenamento com temperaturas e umidades mais elevadas provocava maior deterioração da

qualidade do café (Afonso Júnior, 2001; Kurzrock et al., 2004). Biaggioni et al. (1998) e Coradi et

al. (2008) destacam que a umidade relativa acima de 60%, atua como fator determinante no

aumento da acidez graxa ao longo do tempo de armazenamento.

Considerando a possibilidade de adoção de mais índices de qualidade para bebida do café, basea-

dos em métodos sensíveis, rápidos e de boa precisão, o presente trabalho tem por objetivo ava-

liar a variação do nível de ácidos graxos livres e da condutividade elétrica em grãos de diferentes

lotes de café, tendo como referência a análise sensorial da bebida.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, no Departamento de Engenharia

Rural (Laboratório de Processamento de Produtos Agrícolas) e na Unidade de Processamento de

Grãos, da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus da UNESP-Botucatu, SP. Analisaram-

se sete tipos de café (Coffea arabica L.) procedentes da Cooperativa Regional de Cafeicultores

de Guaxupé (COOXUPÉ), localizada em Guaxupé, MG, apresentados na Tabela 1.

As amostras foram submetidas às análises de condutividade elétrica (Marcos Filho et al., 1987),

acidez graxa (AACC, 1995) e teor de água (Brasil, 1992). Com o objetivo de comparar os diferen-
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tes lotes de café, realizou-se análise de variância, segundo delineamento inteiramente casualizado,

com sete repetições. A comparação múltipla de médias foi realizada pelo teste de Tukey ao nível

de 5% de probabilidade.

Tabela 1. Café analisados e suas características

Café                                                                             Características

A Café derriçado no pano, cor esverdeada, aspecto bom, bebida dura para melhor, seca boa, com

presença acentuada de grãos verdes.

B Café derriçado no pano, cor esverdeada, aspecto bom / regular, bebida dura para melhor, seca boa,

mas apresenta grãos brocados.

C Café derriçado no pano com cor esverdeada, aspecto bom, bebida dura para melhor, de boa seca.

D Café derriçado no pano, aspecto bom, cor esverdeada, bebida apenas mole, seca boa (menos de

15% de catação).

E Café de aspecto bom / regular, cor esverdeada, bebida dura com xícaras rio e seca má / intermedi-

ária.

F Café de aspecto regular, cor esverdeada, seca intermediária ou boa (apresenta mais de 80% de

peneira 16 abaixo).

G Café de aspecto regular / fraco, bebida rio e de seca variada.

Ponderação dos testes de qualidades: visando obter um índice de qualidade único, que resul-

tasse da contribuição dos testes isolados de condutividade elétrica e acidez graxa, atribui-se

notas aos lotes de café, de acordo com as classes de média obtidas no teste de Tukey, conforme

a Tabela 2. Posteriormente, efetuou-se a média das notas oriundas dos testes de condutividade

elétrica e acidez graxa, atribuindo-se um índice de qualidade final, conforme o conceito na

Tabela 3.

Tabela 2. Notas atribuídas aos cafés conforme a classe de média de Tukey.

Classes de Média de Tukey Nota

A 10,00

AB 8,57

B 7,14

BC 5,71

C 4,29

CD 2,86

D 1,43

Tabela 3. Escala de avaliação dos cafés.

Nota Conceito

10,00 – 8,00 5

8,00 – 6,00 4

6,00 – 4,00 3

4,00 – 2,00 2

2,00 – 0,00 1
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Resultados e discussão

A Tabela 4 mostra os resultados do teste de análise variância e comparação múltipla de médias

aos testes de condutividade elétrica e acidez graxa nos sete lotes de café testados.

Tabela 4. Resultados médios dos testes de condutividade elétrica (mS.cm
-1

.g
1

) e acidez graxa (mL KOH.
-1

.100

g MS) de sete lotes de café.

Condutividade Elétrica       Acidez Graxa

Café        (mS.cm
-1

.g
-1

) (mL KOH.
-1

.100g MS)

A 2.287,14 D 4,43 C

B 1.510,64  BC 3,25 A

C 1.179,50  A 3,14 A

D 1.389,00  B 3,30 A

E 1.548,14  C 3,84 B

F 1.472,21  BC 3,41 AB

G 2.228,14  D 5,10 D

Verifica-se, pela análise da Tabela 4, que o teste de condutividade elétrica foi sensível sendo

capaz de separar os sete lotes de café avaliados em cinco classes de qualidade, classificando o

café C como o melhor e os cafés A e G como os piores. O teste de acidez graxa, também,

diferenciou os setes lotes de café em cinco classes, porém, classificou quatro cafés (B, C, D e F)

como melhores bebida e apenas o G como o pior café dos sete lotes analisados.

Observa-se, assim, que, para as melhores bebidas, o teste de condutividade elétrica foi mais

sensível, possibilitando classificar os cafés B, C e D em três categorias distintas. A acidez graxa,

por outro lado, mostrou maior sensibilidade para as piores bebidas (A e G).

Em vista das informações da Tabela 4, montou-se a Tabela 5 por meio de ponderação, ordenan-

do-se os cafés segundo uma escala decrescente.

Tabela 5. Classificação dos lotes de café obtida pela ponderação dos testes bioquímicos.

Café Nota Conceito Classificação

C 10,00 5 1°

D 8,57 5 2°

B 7,86 4 3°

F 7,14 4 4°

E 5,72 3 5°

A 2,86 2 6°

G 1,43 1 7°

Avaliando os dados das Tabelas 4 e 5, pode-se observar que os testes de condutividade elétrica

e de acidez graxa mostraram os menores valores para o café C e D, porém, a condutividade
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elétrica diferiu estatisticamente em relação aos dois cafés, indicando uma condutividade elétrica

inferior para o café C, corroborando com a hipótese de Prete (1992) que verificou uma relação

inversa entre a qualidade da bebida e a condutividade elétrica. O mesmo observou-se na análise

ponderada, tendo o café C apresentado nota 10, enquanto o café D recebeu nota 8,57. O concei-

to de ambos os cafés foi, porém, cinco, destacando-se a excelente qualidade da bebida já cons-

tatada na análise sensorial.

Ainda pela análise das Tabelas 4 e 5, verifica-se que o café B não diferiu estatisticamente no teste

de acidez graxa, entretanto, a condutividade elétrica diferenciou estatisticamente do café C. Em-

bora, pesquisadores tenham demonstrado haver uma relação entre o teor de acidez e a qualida-

de de bebida (Coradi et al. 2008), não foi observada essa diferença entre os cafés B, C e D.

Ressalta-se que os testes rápidos citados podem auxiliar o cafeicultor na separação de lotes,

enquanto não se dispõe dos resultados da análise sensorial, de natureza subjetiva, expressa pelo

aroma e sabor, efetuada por profissional do ramo. Entretanto, utilizando esses dois testes rápi-

dos, simultaneamente, pode-se obter uma diferenciação mais segura dos cafés, neste caso,

ocorreu utilizando o método de ponderação, ou seja, notas e conceitos, conferindo ao café B uma

nota de 7,86 e conceito quatro, inferior aos cafés C e D.

No café F, verificou-se a mesma classificação do café B, entretanto, a este café atribui-se uma

nota inferior, devido ao teste de acidez graxa que acusou uma inferioridade do café F em relação

ao café B.

O teste de condutividade elétrica tem se apresentado como indicador consistente da integridade

de membranas celulares, o que pode ser atribuído ao café E. Desta forma, os maiores valores de

condutividade elétrica ocorreram em função da degradação das membranas, conferindo a estes

cafés uma bebida de qualidade inferior aos cafés C e D, o que é confirmado pelo teste de acidez

graxa e pelo método de ponderação dos cafés (nota e conceito).

Ainda pela análise das Tabelas 4 e 5, observa-se que o café A e G apresentaram os valores mais

elevados de condutividade elétrica e acidez graxa, tendo, porém, o café A diferido significativa-

mente do café G no teste de acidez graxa. Corroborando com análise sensorial da bebida, verifi-

cou-se pela análise ponderada que o café G obteve nota 1,43 classificando-se como o pior café,

enquanto o café A ficou na sexta posição (nota 2,86). Estes valores elevados da condutividade e

da acidez graxa dos grãos podem ter sido ocasionados, provavelmente, pela ocorrência de fer-

mentações indesejáveis nos grãos, devido ao longo período de secagem pois Pimenta (1995)

afirma que a presença de açúcares nos frutos de café ocasiona a fermentação da mucilagem

durante a secagem causando um aumento da acidez e deterioração da qualidade da bebida.

Conclusão

Concluí-se, com este trabalho, que os testes de condutividade elétrica e de acidez graxa podem

ser utilizados para diferenciação de lotes de café. A utilização da análise ponderada, envolvendo

os dois testes, proporcionou uma classificação mais próxima da análise sensorial da bebida.
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Resumo

O presente estudo tem por objetivo gerar índices técnico-econômicos que contribuam para um

melhor entendimento da cadeia produtiva do trigo. A análise baseia-se em coeficientes de corre-

lação, análise gráfica e linhas de tendências (mínimos quadrados). Os resultados demonstram

uma forte correlação entre os preços da farinha de trigo e do pão, mas baixa entre os preços do

trigo em grão e do pão. No período analisado as cotações do trigo em grão reduziram em 5% e os

da farinha e do pão aumentaram 9% e 34% respectivamente.

Palavras-chave: Trigo, Cadeia de Valor, Análise de preços.

Abstract

This paper is based on technical and economical indicators in order to better understand the

Brazilian wheat production chain. The Study is based on correlation coefficients, graphic analysis

and tendency lines (Least Squares). The correlation analysis shows a strong correlation between

wheat flour and bread, but a low correlation between wheat corn and bread. In the analysis period

wheat prices reduced 5% percent, while wheat flour and bread prices increased 9 and 34%.

Key-Words: Wheat, Value Chains, Price Analysis.

Introdução

Nos últimos anos houve considerável aumento do padrão tecnológico utilizado na triticultura.

Como consequência, observaram-se aumentos expressivos na produtividade do trigo, bem como

no padrão qualitativo do produto. Em condições normais, a qualidade do trigo produzida no Brasil

Sem título-15 30/9/2010, 19:13175



176

se equipara à do trigo importado.

Em 2009, o cultivo de trigo no Brasil foi realizado em cerca de 161.000 propriedades rurais,

empregando diretamente em torno de 164.000 pessoas e indiretamente 946.000, mostrando a

importância do setor para a economia do país (Tabela 1). Além disso, se atribui normalmente ao

trigo elevada importância social, econômica e ambiental devido aos seguintes fatores:

• Ajuda a distribuir os custos fixos das culturas de verão, pelo aproveitamento racional das estru-

turas (tratores, armazéns, entre outros);

• É uma alternativa para rotação de culturas, propiciando um manejo mais adequado do solo e

reduzindo o risco de erosão e proliferação de plantas invasoras;

• Aumenta a oferta de empregos em toda a cadeia produtiva;

• Ajuda a melhorar a renda dos municípios através da movimentação da produção, transporte

industrialização e comercialização;

• Garante o fornecimento de trigo à indústria nacional e diminuí a dependência de importações;

• Reduz os gastos com a importação e aumenta os investimentos internos.

Tabela 1. Estimativa da estrutura de produção envolvida.

Variável   2006   2007   2008   2009

Área cultivada (1.000 ha) 1.757 1.819 2.396 2.428

Produção (1.000 t) 2.234 3.824 5.884 5.026

N° de Propriedades 102.000 113.000 159.000 161.000

Empregos Diretos 100.000 110.000 162.000 164.000

N° de Pessoas Envolvidas 590.000 670.000 933.000 946.000

Fontes: Ibge (1996), Conab(2007), Conab( 2009), Ocepar/Seab/Faep (2010).

A triticultura possui, portanto, importância estratégica para a economia brasileira, sendo que o

aumento da produção e diminuição da dependência das importações são objetivos a serem se-

guidos pela nação. Segundo dados da Embrapa, a área disponível para o cultivo de trigo no Brasil

é da ordem de 5,2 milhões de hectares, que possibilitariam a produção de aproximadamente 12,9

milhões de toneladas.

Entretanto, um elemento fundamental para a expansão da triticultura brasileira é a distribuição

dos benefícios da cadeia produtiva, de modo a motivar os produtores rurais a investirem na cultu-

ra. Com frequência triticultores reclamam da demasiada exposição às variações de mercado e da

falta de liquidez na comercialização, e que resultados do aumento de produtividade e qualidade

não são repassados a eles. Como consequência, outros elos da cadeia produtiva acabam se

apropriando de maiores valores agregados propiciados pela triticultura.

Com o intuito de colaborar para as discussões acerca da competitividade da cadeia produtiva do

trigo, o presente estudo faz uma análise da evolução de preços do trigo em grão e seus derivados

nos últimos anos. Também é objetivo a geração de índices técnico-econômicos que contribuam

para um melhor entendimento do comportamento da cadeia produtiva.
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Materiais e métodos

Esta análise baseia-se em preços coletados mensalmente da Pesquisa Nacional da Cesta Bási-

ca, do Dieese e nos preços de trigo mensais no Paraná
1

 fornecidos pela Safras & Mercado. A

análise compreende os anos-safra de 2003/04 à 2009/10. Para o processamento dos dados

calculou-se a média de preços entre os meses de setembro de um ano a janeiro do ano seguinte,

que corresponde aos meses de colheita e da comercialização da maior parte do trigo (SEAB,

2010).

Com o objetivo de fazer um estudo das tendências dos preços do trigo e seus derivados proce-

deu-se uma análise gráfica das cotações, utilizando-se de gráficos do tipo barra. Utilizou-se tam-

bém para auxiliar na discussão linhas de tendência estimadas através do método dos mínimos

quadrados, bem como os respectivos coeficientes de determinação R2 e parâmetros “b” das

equações estimadas (Y = a + b.X). A análise e as discussões acerca dos indicadores das linhas

de tendência tiveram por objetivo balizar a discussão, não se constituindo em análise detalhada

de regressão. Além disso, foram utilizados também os indicadores de correlação entre as variá-

veis e aumentos percentuais de preços entre 2003 e 2010.

Resultados e discussões

Observa-se que ocorreu entre 2003 e 2010 um aumento linearizado anual no preço do trigo em

grãos na ordem de 1,42 centavos de Real por quilograma. (coeficiente da equação na Figura 1).

No caso do preço da farinha de trigo esse aumento foi de 6,27 centavos de Real por quilograma

(Coeficiente da equação na Figura 2). Já no caso do pão, o aumento de preço linearizado foi mais

expressivo que no caso de ambos os produtos, ou seja, de 27,5 centavos de Real por quilograma

(Figura 3).

Fonte: Safras&Mercados( 2010)/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço dos meses entre setembro e janeiro de cada

ano safra. Preço Base do Paraná.

Figura 1. Preço histórico do Trigo em grão (R$/kg).

1

 O Paraná produz e comercializa cerca de 50% do trigo brasileiro, por isso foi o preço paranaense utilizado como Proxy do preço brasileiro.
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Fonte: DIEESE, 2010/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço entre os meses de Setembro a Janeiro de cada ano safra

nas principais capitais (Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Porto

Alegre, Natal, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória).

Figura 2. Preço histórico da farinha de trigo (R$/kg).

Fonte: DIEESE, 2010/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço entre os meses de Setembro a Janeiro de cada ano safra

nas principais capitais (Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Porto

Alegre, Natal, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória).

Figura 3. Preço histórico do Pão (R$/kg)
1

.

Observa-se no período uma variação negativa no preço do trigo em grão na ordem 5%, de 0,50

para 0,47 R$/kg. Já a farinha de trigo subiu no período 9%, de 1,73 para 1,89 R$/kg. O pão obteve

no mesmo período um aumento muito maior que o trigo em grão e significativamente maior que

a farinha de trigo, de 4,25 para 5,68 R$/kg. Essa variação representou um aumento de preço na

ordem de 34%. (Tabela 2).

Os indicadores analisados permitem concluir que os preços do trigo em grão estão mais sujeitos

à variações do que produtos derivados prontos para o consumo, como é caso do pão, para o qual

há uma consistência histórica de preços.Um indicativo para isso é o coeficiente de determinação

(R2) apresentados nas figuras 1, 2 e 3. No Caso do trigo em grão, observa-se um R2 na ordem de
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0,1391, o que indica que o histórico do preço não possui tendência de linearidade no período de

7 safras analisado. Esse coeficiente é maior para a farinha de trigo (0,4182), não indicando tam-

bém uma grande tendência de linearidade nos preços. Esse índice atinge um valor bastante alto

para o caso do pão (0,8732), indicando que a evolução dos preços do pão é praticamente linear.

Tabela 1. Preços (R$/kg) e estatísticas para o trigo em grão, farinha e pão
1

.

Ano Trigo (grão) Farinha Pão

2003/04 0,50 1,73 4,25

2004/05 0,37 1,56 4,34

2005/06 0,35 1,47 4,43

2006/07 0,47 1,53 4,58

2007/08 0,60 1,77 4,98

2008/09 0,48 2,05 5,77

2009/10 0,47 1,89 5,68

Crescimentos 2003/04 – 2009/10

-5% 9% 34%

Correlações

Trigo em grãos/Pão - 36,7% -

Trigo em grãos/Farinha - 54,8% -

Farinha/Pão - 85,4% -

Fonte: Safras&Mercados( 2010)/ Elaboração: GeTec, Ocepar/ Nota: Média de preço dos meses entre setembro e janeiro de cada

ano safra. Preço Base do Paraná.

O coeficiente de correlação entre o preço da farinha de trigo e o preço do pão, está na ordem de

85,4%, indicando uma forte correlação entre os mesmos. A correlação de preços da farinha de

trigo e do trigo em grão encontra-se no patamar de 54,8%, representando um índice bastante

fraco. Observa-se um índice de correlação de 36,7% entre preço do trigo em grão e do o preço do

pão, de indicando baixa relação entre os preços desses produtos.

Enfim, observa-se que o preço da farinha de trigo acompanha o preço do trigo em grão em alguns

períodos da série estudada, ou seja, baixas ou altas no preço do trigo em grão afetam o preço da

farinha. Por exemplo, entre as safras de 2004/05 e 2005/06 o preço do trigo em grão passou de

0,37 para 0,35 R$/kg e no mesmo período os preços da farinha passaram de 1,56 para 1,47 R$/

kg. Essa mesma tendência não pode ser observada no caso do Pão, que manteve aumento de

preços, mesmo com queda nos preços do trigo em grão e da farinha de trigo.

Conclusões

Os resultados do presente estudo permitem as seguintes conclusões:

• Os incrementos anuais de preços do trigo em grão observados nos últimos anos são muito

menores do que aqueles de produtos industrializados;
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• Em termos percentuais, o trigo em grão teve entre os anos- safra de 2003/04 a 2009/10 aumen-

tos de preço muito menores que a farinha de trigo e o pão;

• A análise de índices estatísticos sugere que os preços do trigo em grão estão mais sujeitos às

variações de mercado do que produtos prontos;

• Os índices estatísticos demonstram que existe baixa correlação entre o preço do trigo em grão

com o preço do pão;

• Os aumentos do preço do pão nos últimos anos tiveram pouca correlação com as variações do

preços do trigo em grão. Portanto, políticas voltadas para a melhoria da renda do trititicultor tem

baixo poder de impacto no preço de pão para o consumidor final.
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Resumo

As perdas no armazenamento de grãos podem alcançar até 20%. O uso de irradiação pode ser

uma alternativa para preservação dos grãos, inativando as enzimas e destruindo os microrganis-

mos. Neste trabalho avaliou-se o efeito da aplicação de radiação gama sobre a conservação do

trigo, armazenados por 4 meses. Aplicou-se as doses de 0 kGy, 2,5 kGy e 4,5 kGy e avaliou-se a

umidade, acidez do extrato etéreo (AEE) e a contagem de bolores e leveduras (CBL) a cada mês.

Os resultados indicaram que a aplicação de 2,5 kGy  reduziu a AEE e a CBL até o 3º mês, quando

comparado com aplicação de 4,5 kGy e o controle (0 kGy).

Palavras-chave: armazenamento de grãos, trigo, radiação gama.

Introdução

As condições de clima quente e úmido em quase todo o território brasileiro propiciam um ambien-

te favorável para o desenvolvimento de pragas e ataque de insetos e microrganismos durante o

armazenamento do trigo, tornando necessário adotar medidas efetivas de proteção e controle,

visto que os prejuízos decorrentes atingem níveis elevados, com perdas ao redor de 20% (ELIAS,

2002).

A falta de técnicas efetivas para a conservação de alimentos causa grande impacto nos custos

com saúde pública. Outro aspecto é relacionado com o custo das perdas pós-colheita de alimen-

tos, derivadas do ataque de insetos, microorganismos e roedores, que representam 25% das

perdas, segundo estimativas da FAO (SILVA, 2003).
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Pesquisas realizadas apontam a irradiação como uma alternativa viável para a preservação de

grãos e seus derivados (GRALIK; WARCHALEWSKI, 2006).

O tratamento de alimentos com radiação gama pode controlar efetivamente microorganismos

que deterioram alimentos, infestação de insetos, retardar o amadurecimento ou inibir a germina-

ção. Um benefício direto da irradiação de alimentos é a redução de doenças causadas por proble-

mas de conservação dos alimentos e um prolongamento da vida de prateleira dos produtos irra-

diados. Outro benefício de extrema importância é relacionado com a possibilidade de que a irra-

diação pode prevenir o uso de fumigantes altamente tóxicos, como a fosfina (PH
3

), utilizados no

controle de insetos em grãos armazenados (AGÚNDEZ-ARVIZU et al., 2006). Estudos demons-

tram que a aplicação de baixas doses (0,2 a 1,0 kGy) de radiação gama é eficiente na destruição

das fases metamórficas dos insetos e esterilização dos insetos adultos que atacam os grãos

armazenados (URBAIN, 1986).

Este trabalho objetivou avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de radiação gama sobre

os parâmetros de conservação de grãos de trigo armazenados no período de quatro meses.

Materiais e métodos

Os grãos de trigo (variedade Codetec 108, fornecidos pela empresa Lagoa Bonita – Itaberá, PR)

foram acondicionados hermeticamente em embalagens de polietileno de alta densidade e envia-

dos para Empresa Brasileira de Radiações – Embrarad (Cotia, SP), onde foram aplicadas duas

doses de radiação gama (2,5 e 4,5 kGy). Após a aplicação de radiação gama, as amostras foram

armazenadas durante quatro meses em local protegido da luz e umidade, em temperatura ambi-

ente.

Foram realizadas análises mensais para controle da umidade (método nº44-15A), acidez do extrato

etéreo (método nº 58-15) e contagem de bolores e leveduras (método nº 42-50) (AACC, 1995).

Resultados e discussão

Na Tabela 1, encontram-se os dados do teor de umidade dos grãos de trigo controle e irradiados

durante os quatro meses de armazenamento.

Durante o armazenamento houve variações no teor de umidade dos grãos, sendo o maior valor

encontrado no início do armazenamento e o menor valor encontrado no terceiro mês de armaze-

namento. Entre os grãos submetidos a diferentes doses de radiação gama não houve diferença

no teor de umidade, indicando que a dose aplicada não interferiu na umidade. As oscilações de

umidade durante os meses de armazenamento podem ter ocorrido em função das mudanças da

umidade relativa, pois as amostras foram armazenadas em condições ambiente e as embala-

gens possibilitaram o equilíbrio higroscópico.
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Tabela 1. Teor de umidade (%) de grãos de trigo controle e irradiados, armazenados durante 4 meses.

                                 Doses de radiação gama (kGy).

Mês         0 2,5 4,5

0 11,34±0,27
A b

12,19±0,06
Aa

12,04±0,12
Aa

1 11,19±0,15
Ba

11,29±0,07
Ca

11,45±0,01
ABa

2 11,72±0,06
Aa

11,55±0,10
Ba

11,71±0,09
Aa

3 10,06±0,03
Cb

10,59±0,08
Eab

10,74±0,11
Ba

4 10,95±0,14
Ba

10,89±0,05
Da

10,81±0,67
Ba

Cada valor representa a média de três repetições ± desvio padrão; valores seguidos da mesma letra maiúscula na mesma coluna e

da mesma letra minúscula na mesma linha não são estatisticamente diferentes (p<0,05).

Valores de umidade menores que 13% são recomendados tecnicamente sobre a premissa de

assegurar a conservação, o empacotamento e o armazenamento satisfatório dos grãos de trigo

(FARONI et al., 2007).

A armazenagem de cereais com umidade abaixo de 13,5%, restringe o desenvolvimento de fun-

gos, pois estes necessitam de valores maiores para crescer (SCUSSEL, 2002). Desta forma, as

condições de armazenamento utilizadas neste estudo foram adequadas para a conservação.

Os lipídeos constituem a fração mais suscetível à deterioração durante o armazenamento, seja

pela redução do seu conteúdo total ou pela suscetibilidade a alterações estruturais. O acompa-

nhamento da variação da gordura dos grãos ao longo do armazenamento é uma medida adequa-

da para avaliar a suscetibilidade destes (ELIAS, 2002).

Na Figura 1, encontram-se os dados do acompanhamento do aumento da acidez do extrato

etéreo durante o armazenamento dos grãos. Na Figura 1(a), observa-se que para todos os trata-

mentos houve um aumento da acidez durante os meses de armazenamento. A intensidade do

aumento variou com a dose utilizada, sendo que as amostras irradiadas tiveram aumentos menos

intensos até o terceiro mês de armazenamento.

Na Figura 1(b), observa-se o efeito da dose aplicada nos grãos sobre a acidez do extrato etéreo.

De modo geral, a aplicação de 2,5 kGy manteve a acidez baixa durante três meses de armazena-

mento, enquanto que a aplicação de 4,5 kGy não provocou aumento da acidez quando compara-

da aos grãos não irradiados.

Figura 1. Acidez do extrato etéreo (mg KOH/100g) dos grãos de trigo irradiados: (a) Acompanha-

mento da acidez durante os meses e (b) Comparação da acidez entre doses.
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Na Tabela 2, encontram-se as contagens de bolores e leveduras nos grãos de trigo durante o período

de armazenamento. Observa-se que houve baixa incidência de fungos nos grãos controle durante os

primeiros meses de armazenamento, aumentando ao final deste período, porém respeitando os limi-

tes máximos estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2005). As doses de radiação gama

utilizadas neste trabalho foram eficientes na redução de bolores e leveduras, sendo que a contagem

se manteve baixa (<100 UFC/g) durante todo o período de armazenamento.

Tabela 2. Contagem de bolores e leveduras (UFC.g
-1

) na farinha integral de grãos de trigo controle e irradia-

dos, durante 4 meses de armazenamento.

                        Doses de radiação gama (kGy)

Mês 0 2,5 4,5

0 <100 <100 <100

1 <100 <100 <100

2 <100 <100 <100

3 2,0.10
2

<100 <100

4 1,2.10
3

<100 <100

UFC= Unidades formadoras de colônia.

A baixa incidência de fungos pode ser devido às excelentes condições de armazenagem, man-

tendo a umidade dos grãos abaixo de 13,5% e também devido ao alto padrão de qualidade da

matéria-prima inicial. Diversos trabalhos apresentaram resultados semelhantes, o que demonstra

a eficiência da utilização da radiação gama para descontaminação de materiais (HSIAO-WEI et

al., 2008; AGÚNDEZ-ARVIZU et al., 2006).

Conclusão

O tempo de armazenamento influenciou as características de conservação dos grãos de trigo,

aumentando a acidez do extrato etéreo e a contagem de bolores e leveduras.

A aplicação de doses de radiação gama alterou as características dos grãos de trigo, reduzindo a

acidez do extrato etéreo e a contagem de bolores e leveduras.

A utilização de 2,5 kGy foi eficiente na melhora da estabilidade dos grãos através da manutenção

da acidez do extrato etéreo em baixos níveis quando comparado com o controle e a amostra

irradiada com 4,5 kGy.
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Resumo

Esse trabalho teve objetivo de estudar a atratividade das frutas laranja e abacate como iscas no

controle de roedores. Foram realizados três tratamentos: raticida com pó de contato e isca Klerat;

raticida com pedaços de laranja e; raticida com pedaço de abacate.  A quantidade de ratos foi

evidenciada mediante constatação de sinais de pegadas das patas e da caldas no pó de contato

e sinais de mordidas nas iscas nas caixas. Conclui-se que a laranja demonstrou excelente ingre-

diente atrativo, devido à grande concentração de suco líquido, enquanto que o abacate apresen-

tou baixa atratividade, devido ao escurecimento precoce da polpa.

Palavras-chave: Roedores, Controle de Pragas, Unidades Armazenadoras.

Introdução

Armazenar deve ser entendido como um elenco de medidas destinadas a manter a massa de

grãos protegida contra os seus inimigos naturais. Cada grão que se deteriora, cada grão que se

perde implica em perda, tanto quantitativo, como qualitativa. Diante disso se insere o controle de

roedores, a interveniência no hábitat dos ratos, determina a adoção de medidas concretas como

o uso de armadilhas, modificação do hábitat, controle biológico e uso de raticidas, com objetivo de

atuar diretamente nos quatros fatores da vida: água, alimento, abrigo e acesso, procurando

desestabilizar os roedores. O combate aos roedores deve ser feito através de um conjunto de

métodos que compreende não só a eliminação física dos roedores infestantes, mas também a

modificação do meio ambiente, de forma a torná-lo mais impróprio à livre proliferação desses
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animais. Quanto mais limpo, asseado, higiênico e ordenado for o ambiente, menor será a pro-

babilidade dos roedores ali se instalarem. De acordo com Carvalho Neto (1995) o principal com-

bate ainda se concentra nos métodos de eliminação dos roedores grupos: mecânicos ou físicos,

biológicos e químicos através do uso de raticidas. O controle de roedores em unidades de arma-

zenamento não é tarefa fácil e nem eventual. Se não houver conscientização e vigilância perma-

nente, todo um esforço de controle acaba sendo perdido em pouco tempo e a retomada de ação

vai enfrentar dificuldade muito maiores do que na primeira empreitada.

A história do rato surge basicamente com a sofisticação das sociedades humanas. A maior parte

dos pesquisadores afirma que ele migrou para a Europa e depois para as Américas a partir da

Ásia tropical, por volta dos séculos XI e XII. Antes disso, somente há registros de camundongos

na China e Egito (GIORDANO, 1994). Os roedores são de espécies sinantrópicas (que vivem

com o homem), mais comuns de ratos são Mus musculus (camundongos), Rattus norvegicus

(ratazana) e Rattus rattus (rato de telhado).

De acordo com Elias (2008), os roedores destroem cerca de dez vezes o que podem realmente

consumir. Um casal de roedores em um armazém consome cerca de 14 kg de alimento entre o

outono e o inverno. O mais grave é que neste período de 6 meses expelem excrementos e mais

de 5,5 litros de urina, além de milhares de pêlos que contaminam os produtos dos quais se

alimentam. Segundo Carvalho Neto (1995) os ratos e camundongos são onívoros como o ho-

mem, isto é, alimentam-se de praticamente qualquer tipo de comida, embora possam ter suas

preferências. É um erro pensar que esses animais se alimentam de qualquer coisa sem ligar para

o gosto que possa ter na verdade, os roedores preferem alimentos frescos aos já estragados,

fermentados ou azedos. As preferências alimentares dos roedores são bastante variadas e, por

essa razão, parece não existir uma isca que seja universalmente bem aceita por eles. Em certas

situações, as iscas raticidas comerciais simplesmente não são aceitas pelos ratos e é preciso

formular localmente a isca raticida empregando alimentos que os ratos estão habituados a co-

mer.

Material e métodos

O trabalho foi realizado na unidade armazenadora da Coopavel Cooperativa Agroindustrial, loca-

lizada à margem da BR 277 – km 591 em Cascavel, Estado do Paraná. A unidade armazenadora

possui três armazéns graneleiros que foram assim denominados: Armazém I (trigo armazenado);

Armazém II (soja armazenada) e; Armazém III (milho armazenado). O Armazém II apresentava

sacos ao redor com objetivo de aumentar a capacidade estática do armazém graneleiro. A Tabela

1 apresenta a cronologia da presença das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

Em cada armazém foram colocadas dez caixas porta-iscas distribuídas conforme a Figura 1.

Durante o período de realização de coleta de dados foram monitoradas as caixas porta-iscas

diariamente no horário das 8:00 hs, verificando se havia alguma evidências da presença de roe-

dores no interior das caixas porta-iscas, tais como pegadas no pó de contato e sinais de mordidas

ou consumo das iscas.
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Tabela 1. Distribuição das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

      Armazéns

Período I II III

27 a 31/07/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

27 a 31/07/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

27 a 31/07/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

03 a 07/08/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

03 a 07/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

03 a 07/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

10 a 14/08/09 Tradicional: raticida pó de contato + isca Klerat X

10 a 14/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + laranja X

10 a 14/08/09 Experimental: raticida pó de contato + isca Klerat + abacate X

Figura 1. Distribuição das caixas porta-iscas nos armazéns graneleiros.

Resultados e discussão

A Tabela 2 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando se utilizou

raticida tradicional e isca Klerat como atrativo.
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Tabela 2. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e isca

Klerat.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total

27 a 31/07 I  -  1  1  1  1  1  1  1  1  -    8

03 a 07/08 II  2  1  1  1  1  2  2  1  -  1  12

10 a 14/08 III  -  1  1  1  -  -  -  -  1  1    1

Total por ponto  2  3  3  3  2  3  3  2  2  2  25

Obs.: P1 a P10 são as identificações das caixas porta-iscas.

Observa-se na Tabela 2 que a maior incidência de roedores foi evidenciado no Armazém II (cerca

de 48%), seguido do Armazém I (cerca de 32%) e do Armazém III (cerca de 20%). Possivelmente

o fato se deve a existência de sacaria em torno do armazém, com objetivo de conter os grãos de

soja armazenados, aumentando a capacidade estática do armazém. A presença de sacaria pos-

sibilita a formação de ninhos de roedores entre os sacos, aumentando a população de roedores e

consequentemente, a maior incidência dos mesmos nas caixas porta-iscas. Assim, podemos

concluir que, a prática de aumentar a capacidade do armazém utilizando-se de sacarias, contribui

para o aumento da população de roedores no mesmo. Podemos observar também que, em todos

os locais internos e externos do armazém, evidenciou-se a presença de roedores, quando se

utilizou de iscas Klerat, independentemente do local onde as iscas foram colocadas no armazém.

A Tabela 3 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando se utilizou

raticida tradicional com as iscas Klerat e pedaços de laranja.

Tabela 3. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e

iscas Klerat e pedaços de laranja.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total

27 a 31/07 II  2  2  2  2  2  2  1  2  1   2   18

03 a 07/08 III  3  2  3  2  3  2  3  2  2   3   25

10 a 14/08 I  3  2  3  2  2  2  2  2  1   2   21

Total por ponto 8  6  7  6  7  6  6  6  4   7   63

De acordo com a Tabela 3 podemos observar que ocorreu uma maior incidência de roedores no

Armazém III (39,7%), seguidos do Armazém I (33,3%) e Armazém II (27,0%). Comparativamente

a Tabela 2, verifica-se que a presença de roedores nas caixas porta-iscas foi maior em todos os

armazéns graneleiros quando utilizou-se pedaços de laranja adicionado a isca Klerat e, ao con-

trário do observado, quando utilizou-se somente isca Klerat, a incidência de roedores foi menor

no Armazém II. A maior presença de roedores no Armazém III pode ser explicada pela presença

de milho armazenado, sendo um alimento que apresenta maior atratividade aos roedores. Em

relação às posições das caixas porta-iscas podemos verificar na Tabela 3 que não houve diferen-

ça quanto ao número de incidência de roedores.

A Tabela 4 apresenta as incidências diárias de roedores nas caixas porta-iscas quando utilizou-se

o raticida tradicional com as iscas Klerat e pedaços de abacate.
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Tabela 4. Presença diária de incidência de ratos nas caixas porta-iscas com raticida em pó de contato e

iscas Klerat e pedaços de abacate.

Período Armazém P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total

27 a 31/07 III  1  1  1  1  1  1  1  1  1     9

03 a 07/08 I  2  2  1  1  2  2  2  2  2   16

10 a 14/08 II  2  1  2  1  1  1  1  1  1     2

Total por ponto  5  4  4  3  4  4  4  4  4   36

Observa-se na Tabela 4 que a maior incidência de roedores foi evidenciada no Armazém I (44,4%)

cujo produto armazenado era o trigo, seguido do Armazém II (30,6%) e do Armazém III (25,0%).

Comparativamente ao uso somente da isca Klerat (Tabela 2), podemos observar que a incidência

total de roedores foi maior quando utilizou-se junto a isca tradicional e pedaços de abacate. No

entanto, verifica-se que o uso de pedaços de abacate como atrativo apresentou menor incidência

de roedores quando comparado com o uso de pedaços de laranja (Tabela 3), devido possivel-

mente a manutenção das características organolépticas da laranja em relação ao abacate, visto

que o abacate apresenta na caixa porta-isca um escurecimento e maior deterioração física e

química. Além disso, há nos pedaços de laranja um maior percentual de substância líquida, o que

favorece que o alimento se torne mais atrativo.

A Tabela 5 apresenta um resumo da incidência verificadas de roedores e o percentual relativo de

presença nas caixas porta-iscas de cada armazém. Analisando a Tabela 5 nota-se que, indepen-

dentemente do produto armazenado, ocorreu a incidência de roedores e que a combinação de

isca Klerat com pedaços de laranja apresentaram maior atratividade do que a presença única da

isca Klerat ou combinada com pedaços de abacate. Assim, podemos concluir que, tirando o efeito

da presença da isca Klerat nas caixas porta-iscas, as combinações de Klerat com pedaços de

frutas, em especial a laranja e abacate, aumentam a presença de roedores nas caixas porta-

iscas, contribuindo para um maior controle populacional dos roedores, visto que os mesmos terão

contato com o raticida em pó tradicional e o Klerat. No entanto, os pedaços de frutas não têm

efeito sobre o controle de roedores como o Klerat, visto que o mesmo possui em sua constituição

substâncias que irão atuar sobre o organismo do animal, objetivando a sua morte.

Tabela 5. Presença de roedores evidenciados nas caixas porta-iscas distribuídas nos armazéns.

Arm. I Arm. II Arm. III         Resultado

(Trigo) (Soja) (Milho) Total %

Pó de contanto + isca Klerat 13 11 10   34 27,2

Pó de contato + Klerat + Laranja 19 15 17   51 40,8

Pó de contanto + Klerat + Abacate 16 13 11   40 32,0

Total de ratos 48 39 38 125 100,0

Percentual por Armazém (%) 38,4 31,2 30,4 100 -
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Resumo

O uso de inseticidas é o principal método de controle de insetos-praga da armazenagem, mas

seu uso tem sido limitado pela evolução de resistência a estes compostos em várias espécies de

insetos-pragas. Onze populações de Sitophilus oryzae, foram submetidas a estudos de resistên-

cia ao inseticida Deltamethrin. O experimento foi realizado com quatro repetições nas concentra-

ções: 1%; 0,1%; 0,01%; 0,001%; 0,0001% e a testemunha sem inseticida. Em cada tratamento

foram liberados dez insetos por repetição. Os resultados mostraram resistência de Sitophilus

oryzae ao inseticida deltamethrin em várias populações, variando em suscetibilidade.

Palavras-chave: Grãos armazenados, Resistência, Sitophilus oryzae.

Introdução

As pragas são os principais contaminantes dos grãos durante a armazenagem comprometendo

sua comercialização tanto no mercado interno quanto externo.

Sitophilus oryzae é uma praga de grande importância na armazenagem de grãos, causando

danos quantitativos e qualitativos. Apresenta elevado potencial de reprodução, e possui muitos

hospedeiros, como trigo, milho, arroz, cevada e triticale, causando prejuízos tanto na fase larval,

quanto na fase adulta (LORINI, 2008).

O uso de inseticidas é um dos métodos de controle de pragas de grãos armazenados mais
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empregados na atualidade. Porém, vem apresentando restrições de uso à medida que surgem

problemas de resistência das pragas aos inseticidas. Este problema se traduz em mecanismos

de resistência que são o resultado de alterações no genoma da praga, capacitando-a a sobrevi-

ver em situações de exposição a doses supostamente letais de inseticidas (OLIVEIRA, 2005).

De acordo com Lorini e Galley (1999), o inseticida deltamethrin é um dos mais importantes

piretróides recomendados como protetores de grãos e com o intenso uso desses piretróides

levou ao aparecimento de diversos casos de resistência.

Estudos realizados por Guedes et al. (1995), em 11 populações brasileiras de S. zeamais, de-

monstraram que mais da metade das populações estudadas, apresentaram resistência a

deltamethrin, cypermethrin e permethrin, sendo este o primeiro registro de resistência a piretróides

de populações brasileiras de S. zeamais.

Os mecanismos de resistência surgem devido ao elevado número de aplicações e também pela

inadequada dosagem utilizada. É importante ressaltar que o desenvolvimento da resistência pode

ser retardado reduzindo-se o número de aplicações e também adequando a dosagem de acordo

com o grau de resistência apresentado por cada população, ou seja, realizando-se um manejo

adequado.

Diante de diversos estudos pode-se ressaltar a importância do manejo da resistência destas

pragas aos produtos usados para o seu controle, levando em conta que este manejo é muito

importante devido ao pequeno número de ingredientes ativos indicados para o controle destes

insetos, bem como aos problemas de resíduos tóxicos nos produtos devido ao aumento das

doses necessárias para um controle satisfatório.

Sendo assim, caracterizamos a resistência de diversas populações de S. oryzae, coletadas em

diferentes unidades armazenadoras do Paraná e do Rio Grande do Sul, ao inseticida deltamethrin.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia da Pontifícia Universidade Católica do

Paraná - Campus Toledo e no Laboratório de Pós-Colheita de Grãos da Embrapa Soja – Londri-

na, no período de setembro de 2008 a agosto de 2009.

Para a realização dos bioensaios em laboratório, foram utilizadas onze populações de S. oryzae

provenientes de diferentes regiões do Paraná e do Rio Grande do Sul, as quais possuem a

seguinte denominação, procedência e ano de coleta, respectivamente: SoT15, de Londrina, PR

(2008); SoT21 de Maripá, PR (2008); SoZ11 de Passo Fundo, RS (2000); SoT22, de Missal, PR

(2008); SoZ28, de Ponta Grossa, PR (2008); SoZ19, de Guarapuava, PR (2000); SoT24, de

Serranópolis do Iguaçu, PR (2008); SoZ24 de Pântano Grande, RS (2006); SoT26, de Toledo, PR

(2008); SoT13 de Itambé, PR (2002); SoZ18, de Itambé, PR (2002).

Os insetos utilizados foram mantidos e multiplicados em laboratório, em frascos de vidros com

uma dieta a base de grãos de trigo e mantidos em sala climatizada com temperatura e umidade

do ar de 25 ± 1°C e 60 ± 5%, respectivamente. Tinham idade entre 1 e 40 dias. Lorini e Galley

(1996) estudando populações de diferentes idades concluíram que, em testes dessa natureza, é
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aceitável usar populações de idades mistas.

Para avaliar a resistência das populações, foi utilizado o método já estabelecido pela FAO (1974).

O inseticida deltamethrin (DECIS 25® CE) foi diluído em éter de petróleo, obtendo-se as seguin-

tes concentrações letais: 1%; 0,1%; 0,01%; 0,001%; 0,0001%, além da testemunha tratada ape-

nas com o solvente, as quais permitem uma grande variação no número de sobreviventes após o

contato com a superfície impregnada com o inseticida. Em seguida foi aplicado 1 ml de cada

concentração e de éter de petróleo (testemunha) em papel filtro de 9 cm de diâmetro, com quatro

repetições para cada concentração. Após 60 minutos, para permitir a evaporação total do solvente,

o papel filtro foi acomodado em placas de Petri onde foram liberados 10 insetos em cada placa,

totalizando 40 insetos por tratamento e 240 por bioensaio.

Após vinte e quatro horas, os insetos foram colocados no centro da placa de Petri, e após dois

minutos de observação foi feita a contagem dos insetos mortos considerando-se assim aqueles

que não podiam caminhar normalmente. Para determinação da CL
50

 (concentração letal que

causa 50% de mortalidade na população) e demais parâmetros de regressão linear de cada

população, os resultados de mortalidade dos bioensaios foram analisados pelo programa estatís-

tico Genstat Software (GenStat, 7 Committee, GenStat for Windows, 7th edition. Lawes Agricultural

Trust (Rothamsted Experimental Station), VSN International Ltd, Oxford, UK (2003), com análise

de variância (ANOVA) e significância pelo teste F (p<0,05) para a diferenciação das CL
50

.

Resultados e discussão

Os resultados de caracterização de resistência de S. oryzae ao inseticida deltamethrin, demons-

tram a existência de resistência da praga em diferentes níveis, que podem ser observados pelo

fator de resistência (Tabela1).

A população SoZ 18 originária de Itambé (PR), apresentou um significativo fator de resistência de

198,80 vezes, sendo estatisticamente diferente das demais populações avaliadas, exceto de SoT13

e SoT26 provenientes de Itambé (PR) e Toledo (PR), respectivamente, com fator de resistência

de 107,30 e 55,51 as quais não diferiram estatisticamente entre si. Resultados semelhantes fo-

ram encontrados por Guedes et al. (1995), onde seis das 11 populações brasileiras de S. zeamais

estudadas, apresentaram resistência aos piretróides deltamethrin, cypermethrin e permethrin.

A população de Londrina SoT15, foi considerada suscetível, por representar a normal suscetibilidade

desta praga ao inseticida deltamethrin, não diferindo estatisticamente das populações SoT21,

SoZ11, SoT22, SoZ28 e SoZ19, provenientes de Maripá (PR), Passo Fundo (RS), Missal (PR),

Ponta Grossa (PR) e Guarapuava (PR), respectivamente. Sendo que as populações SoZ28 e

SoZ19 foram também estatisticamente semelhantes a SoT24, proveniente de Serranópolis do

Iguaçu (PR), e esta, estatisticamente semelhante a SoZ24 de Pântano Grande (RS) e SoZ19.

A resistência é uma resposta genética e evolucionária devido à pressão de seleção dos pesticidas,

que pode ocorrer devido o uso frequente de um determinado pesticida, refletindo em redução de

controle. As populações usadas neste trabalho foram mantidas em laboratório sem pressão de

seleção, por algumas gerações, possibilitando assim, no caso de uma população resistente ter

sido coletada, uma lenta diminuição do fator de resistência à medida que vão se passando as

Sem título-15 30/9/2010, 19:13194



195

gerações (LORINI; GALLEY, 1996).

Populações recém coletadas do armazém, por sofrerem pressão de seleção de inseticidas, nor-

malmente apresentam alto fator de resistência, como a SoT26 deste trabalho que teve 55,52

como fator de resistência a deltamethrin. Resultados semelhantes foram encontrados por Lorini e

Galley (1996), que em razão de falhas de controle de deltamethrin, coletaram exemplares de

Rhyzopertha dominica em diversas unidades armazenadoras de grãos e os submeteram ao teste

de resistência. Inicialmente, verificaram um fator de resistência de 874 vezes, e após várias gera-

ções sem seleção em criação no laboratório, o grau de resistência decresceu. Possivelmente, as

populações SoT13 e SoZ18 também passaram por uma pressão de seleção antes de sua coleta

no armazém pela aplicação rotineira de inseticidas, pois mesmo depois de 25 e 27 gerações,

respectivamente, sem exposição à inseticida, o fator de resistência destas populações ainda é

elevado, sendo provável que os níveis de resistência eram ainda maiores quando as amostras

foram coletadas do campo, embora não avaliados neste trabalho.

Isto demonstra que o manejo da resistência de insetos em produtos armazenados é importante,

tanto para evitar a resistência, quanto para diminuir problemas de resíduos tóxicos nos grãos

usados na intenção de controlar as pragas. Ressalta-se o pequeno número de ingredientes ativos

disponíveis para o controle de pragas de grãos armazenados o que dificulta o manejo (BECKEL;

LORINI, LAZZARI, 2004).

Considerações finais

Pode-se inferir que das onze populações de Sitophilus oryzae avaliadas neste trabalho, dez apre-

sentaram resistência ao inseticida em diferentes níveis, variando na intensidade entre as popula-

ções, sendo que a população que apresentou o maior nível de resistência foi a SoZ18 de Itambé,

(PR) e a população que apresentou um nível de tolerância normal da espécie para deltamethrin

foi a SoT15 de Londrina, (PR).

A ocorrência da resistência a inseticidas é problema grave apresentando sérias implicações

econômico-sociais. A evolução dos conhecimentos a respeito da resistência em insetos-pragas

de produtos armazenados tem possibilitado antever problemas mais sérios e buscar táticas sóli-

das de manejo de populações resistentes, visto que o número de ingredientes ativos disponíveis

para o controle dessa praga é muito pequeno.
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Resumo

O presente trabalho avaliou o percentual de germinação de sementes de soja em diferentes

concentrações de fungicida. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado,

constando de um fatorial 2 x 5, correspondente a duas cultivares de soja  (Pintado e TMG 123 RR)

e cinco dosagens de Carboxin + Thiran (0, 100, 200, 300 e 400 mL/100 kg de sementes). Após

análises estatísticas, conclui-se que a cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo,

e que as diferentes doses de fungicida não influenciaram na germinação das sementes.

Palavras–chave: Glycine max, germinação, cultivares, fungicida.

Introdução

A soja (Glycine max L. Merril), é uma espécie originária da Ásia, onde vem sendo cultivada há

centenas de anos. Graças as suas características nutritivas e industriais e à sua adaptabilidade a

diferentes latitudes, solos e condições climáticas, o cultivo da soja se expandiu por todo mundo,

constituindo-se numa das principais plantas cultivadas atualmente (SANTOS et al., 2007).

A semente de soja, para a germinação e a emergência da plântula, requer absorção de água de,

pelo menos, 50% do seu peso seco. Para que isso ocorra, devem haver adequadas umidade e

aeração do solo e a semeadura deve propiciar o melhor contato possível entre solo e semente.

Semeadura em solo com insuficiência hídrica, ou “no pó”, prejudica o processo de germinação,

podendo torná-lo mais lento, expondo as sementes às pragas e aos microorganismos do solo,

reduzindo a chance de obtenção da população de plantas desejada. Em caso de semeadura

nessas condições, o tratamento de sementes com fungicidas pode prolongar a capacidade de

germinação das mesmas, até que ocorra condição favorável de umidade no solo (EMBRAPA,

2002).

Sem título-15 30/9/2010, 19:13198



199

O tratamento das sementes com fungicidas oferece garantia de melhor estabelecimento da popu-

lação de plantas por controlar patógenos importantes transmitidos pelas sementes, diminuindo a

chance de sua introdução em áreas indenes. As condições desfavoráveis à germinação e emer-

gência da soja, especialmente a deficiência hídrica, tornam mais lento esse processo, expondo

as sementes por mais tempo a fungos do solo, como Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium

spp. e Aspergillus spp. (A. flavus), entre outros, que podem causar a sua deterioração ou a morte

da plântula (EMBRAPA, 2002).

Para que se realize o tratamento das sementes deve-se saber qual a quantidade de fungicida se

deve utilizar, para garantir resultados satisfatórios, não causar toxidez nas sementes e diminuir o

custo com fungicidas.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o percentual de germinação de sementes de soja

submetidas à diferentes concentrações de fungicidas.

Metodologia

O experimento foi instalado no Laboratório de Solos e Produção Vegetal do curso de Engenharia

Agrícola e Ambiental, da Universidade Federal de Mato Grosso/Campus Universitário de

Rondonópolis.

Foram avaliadas duas cultivares de soja (Pintado e TMG 123RR), com cinco dosagens diferentes

do fungicida Carboxin + Thiran SC (0, 100, 200, 300 e 400 mL . 100 kg-
1

 de sementes).

Os tratamentos foram dispostos em delineamento experimental inteiramente casualizados em

três repetições.

Foram utilizadas 200 sementes, distribuídas em quatro subamostras iguais. As sementes distri-

buídas em papel toalha tipo germitest, na forma de rolo, umedecido com quantidade de água

equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, foram colocadas para germinar a temperatura

constante de 25 ºC. As avaliações foram realizadas no quarto e sétimo dias após a semeadura.

Os resultados foram expressos em percentagem de plântulas normais, conforme Brasil (1992).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias das cultivares  foram

comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade, e as doses foram comparadas por re-

gressão polinomial, à 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

De acordo com as análises realizadas, não houve diferença estatística significativa, na interação

entre os tratamentos cultivar e doses de fungicida.

 A cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo que a cultivar Pintado, aos quatro
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dias de avaliação, e aos sete dias as mesmas não apresentaram diferença estatística significativa

entre si (Tabela 1).

Em relação as doses de fungicida, não houve diferença estatística significativa entre os tratamen-

tos. Apesar de não apresentarem diferença significativa, verificou-se que houve um antagonismo,

onde aumentando-se a dose do mesmo, reduziu-se o poder germinativo das sementes de 69%

para 37% (Figura 1). Resultado semelhante foi observado por Kruger (2010), onde possivelmente

houve um efeito fitotóxico do fungicida sobre o crescimento do eixo embrionário.

Tabela 1. Percentual de germinação da semente de soja, com duas cultivares diferentes, com  4 dias e 7

dias.

Cultivar 4 dias 7 dias

Pintado 37,13 a 3,4 a

TMG 123 RR 61,33 b 2,4 a

 a1/

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Utilizando-se a primeira contagem da germinação como indicativo de vigor, ressalta-se que estes

resultados confirmaram os obtidos no teste de germinação, conforme Kruger (2010).  Constatou-

se que os valores de primeira contagem da germinação foram próximos aos valores da germina-

ção, servindo como indicativo de alto vigor apresentado pelas sementes (Figura 2).

Portanto, conclui-se que a cultivar TMG 123 RR apresentou maior poder germinativo. A dose de

fungicida até 400 mL/100 kg de sementes apresenta diferença significativa no percentual de

germinação.
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Sem título-15 30/9/2010, 19:13200



201

EMBRAPA SOJA. Tecnologias de produção de soja – Região Central do Brasil 2003. EMBRAPA

Soja. Londrina/PR, 2002.

FERREIRA, F. A. Sistema SISVAR para análises estatísticas. Lavras: Universidade Federal de

Lavras 2000. Disponível em: <http://www.dex.ufla.br/danielff/sisvarmanual.pdf.> Acesso em 20

de janeiro de 2010.

KRUGER, D.S. et al. Avaliação da qualidade de sementes de arroz híbrido tratadas com

fungicida. Disponível em : < www.ufpel.edu.br/cic/2006/arquivos/EN_00268.rtf > Acesso em 27

de julho de 2010.

SANTOS, J. A. et al., Caracteres epidemiológicos e uso da análise de agrupamento para resistên-

cia parcial à ferrugem da soja. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v.42, n.3, p.443-447,

mar. 2007.

TOLEDO, F. F. et al., Manual da sementes – Tecnologia de Produção. Ed. Agronômica Ceres,

São Paulo, 1997.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13201



202

Cultivares e tempo de armazenamento na

germinação de sementes de soja

Patrícia Candida de Menezes
1

, Analy Castilho Polizel
2

, Magnun Antonio

Penariol da Silva
3

, Maria Aparecida Peres de Oliveira
4

1

 Bolsista CNPq - Brasil. patricia_menezes4@hotmail.com

1;3

 Alunos do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis.

2;4 

Docentes do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental/Rondonópolis.

analy@ufmt.br12

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a porcentagem de germinação de sementes de soja subme-

tidas a diferentes períodos de armazenamento. O experimento foi em DIC em esquema fatorial

5 x 2, correspondente à cultivares (Tucunaré, Tabarana, Conquista, TMG 801 e TMG 803) e

tempo de armazenamento (3 e 15 meses). Os dados obtidos foram submetidos à análise de

variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Conclui-se que

quanto maior o tempo de armazenamento menor o percentual de germinação das sementes. A

cultivar Conquista apresentou maior resistência ao armazenamento em função do tempo de ar-

mazenamento.

Palavras-chave: germinação, cultivares, armazenamento.

Introdução

A soja (Glycine max L. Merrill) é uma espécie originária da Ásia, onde vem sendo cultivada há

centenas de anos. Graças as suas características nutritivas e industriais e à sua adaptabilidade a

diferentes latitudes, solos e condições climáticas, o cultivo da soja se expandiu por todo o mundo,

constituindo-se numa das principais plantas cultivadas atualmente.

No Brasil a soja é um dos principais produtos agrícolas exportados, e o país se destaca como o

segundo maior produtor mundial da cultura.

O armazenamento de sementes sob condições desfavoráveis implica na desvalorização, pois a

utilização de sementes deterioradas acarreta baixo percentual de emergência no campo (TOLEDO;

MARCOS FILHO, 1977). Para conservar sementes em bom estado é necessário um sistema de
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armazenagem adequado e bem planejado.

A deterioração das sementes é manifestada como uma redução progressiva na capacidade pro-

dutiva, incluindo a redução na taxa e uniformidade de germinação, reduzindo a tolerância ao

estresse ambiental, com emergência inferior e menor desenvolvimento de plântula. Ela é impor-

tante para distinguir a perda de vigor que precede a perda da capacidade de germinação (FRANZIN

et al., 2010).

A germinação é a capacidade da semente originar uma plântula normal sob condições artificiais

muito favoráveis. Assim, a porcentagem de germinação obtida no laboratório é considerada como

o máximo que o lote pode oferecer e, por isso, frequentemente se correlaciona com a emergência

no campo, onde as condições nem sempre são as ideais (TOLEDO; MARCOS FILHO, 1977).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a porcentagem de germinação de sementes de soja

submetidas a diferentes períodos de armazenamento.

Material e métodos

O experimento foi instalado no Laboratório de Pós-Colheita do Curso de Engenharia Agrícola e

Ambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis - MT.

No teste de germinação foram avaliadas 5 cultivares de soja (Tucunaré, Tabarana, Conquista,

TMG 801 e TMG 803) submetidas a 2 tempos de armazenamento (3 e 15 meses).

O delineamento experimental do teste foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2,

correspondente à cultivares e tempo de armazenamento, respectivamente.

Foram utilizadas 200 sementes, distribuídas em quatro subamostras iguais. As sementes distri-

buídas em papel toalha tipo germitest, na forma de rolo, umedecido com quantidade de água

equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, foram colocadas para germinar a temperatura

constante de 25 ºC. As avaliações foram realizadas no quarto e sétimo dias após a semeadura.

Os resultados foram expressos em percentagem de plântulas normais, conforme Brasil (1992).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias das cultivares e tempo de

armazenamento foram comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

De acordo com a análise de variância, verificou-se interação significativa de cultivares e tempo de

armazenamento de sementes na porcentagem de germinação na primeira contagem (4 dias) e

nas duas contagens.

O maior percentual de germinação foi verificado com a cultivar Conquista após 15 meses de

armazenamento (Tabela 1). No entanto, com um pequeno período de armazenamento (3 meses),
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não houve diferença estatística entre os materiais estudados.

Na primeira avaliação, as cultivares não diferiram entre si quanto ao percentual de germinação

com três meses de armazenamento. No período de 15 meses de armazenamento, a cultivar

Conquista apresentou o maior percentual de germinação (Tabela 2).

Utilizando-se a primeira contagem da germinação como indicativo de vigor, ressalta-se que estes

resultados confirmaram os obtidos no teste de germinação, conforme Kruger (2010). Constatou-

se que os valores de primeira contagem da germinação foram próximos aos valores da germina-

ção, servindo como indicativo de alto vigor apresentado pelas sementes.

Conclui-se que quanto maior o tempo de armazenamento menor o percentual de germinação de

sementes de soja. A cultivar Conquista apresentou maior resistência ao armazenamento em fun-

ção do tempo de armazenamento.

Tabela 1. Porcentagem de germinação da soja em função de cultivares e tempo de armazenamento.

                                    Tempo

Cultivares 3 meses 15 meses

Tucunaré 94,4 a A   8,8 c B

Tabarana 94,4 a A   9,6 c B

TMG 801 90,8 a A 23,6 b B

TMG 803 98,8 a A 23,2 b B

Conquista 92,0 a A 48,4 a B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.

Tabela 2. Porcentagem de germinação após quatro dias de semeadura.

                                    Tempo

Cultivares 3 meses 15 meses

Tucunaré 93,2 a A   4,4 c B

Tabarana 94,4 a A   4,8 c B

TMG 801 90,8 a A 23,6 b B

TMG 803 98,4 a A 22,4 b B

Conquista 91,2 a A 38,0 a B

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.
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Resumo

O trabalho apresentou como objetivo avaliar os danos químicos em três períodos de armazena-

mento: 30, 60 e 120 dias de grãos de milho híbrido (Zea mays) (L), causados pela infestação de

insetos da espécie Sitophilus zeamais, criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Utilizaram-se

quatro repetições de 600 gramas de grãos com 150 insetos cada, por tratamento. Análises (tam-

bém com o produto “in natura”): extrato etéreo, proteína bruta e variação populacional. O período

de 120 dias apresentou maior perda de extrato etéreo e variação populacional. Conclui-se que o

tempo de exposição influência nos danos.

Palavras-chave: extrato etéreo, proteína bruta, Sitophilus zeamais.

Introdução

Um dos principais insetos-praga do milho (Zea mays) é o Sitophilus zeamais Mots. 1855 (Coleoptera:

Curculionidae), popularmente conhecido como gorgulho do milho, este inseto é encontrado em

todas as regiões quentes e tropicais do mundo (LORINI et al., 2002). Esta espécie polífaga, é

considerada praga primária de grãos armazenados em diversas culturas, além do milho, tais

como trigo (Triticum aestivum,L), arroz (Oryza sativa) e sorgo (Pennisetum glaucum) (SANTOS &

CRUZ, 1984; ATHIÉ & PAULA, 2002). Segundo esses autores, os danos oriundos do ataque

deste inseto resultam em perdas tanto de peso, quanto do valor comercial e nutritivo dos grãos.

As perdas qualitativas, causadas pelo ataque dos insetos, diminuem o valor nutricional dos grãos

e a qualidade fisiológica das sementes, o que determina, consequentemente, a redução do valor

13
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de mercado ou até mesmo a condenação de lotes de sementes e/ou grãos (FARONI, 1992;

CANEPPELE et al., 2003).

Este trabalho apresentou como objetivo analisar as perdas químicas em grãos de milho híbrido

submetidos ao ataque de insetos adultos da espécie S. zeamais em três períodos distintos de

armazenamento: 30, 60 e 120 dias. Avaliaram-se as perdas de extrato etéreo, proteína bruta e a

variação populacional durante os três períodos.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Faculdade de Agronomia – UFRGS. Os insetos utilizados foram

oriundos de criação própria e alimentados com grãos de milho (Zea mays) (L). Estes cultivados

em lavoura experimental localizada na Estação Experimental Agronômica - UFRGS situada na

cidade de Eldorado do Sul, RS (km 146 da BR 290) e livres de tratamentos. O experimento foi

mantido em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), mesmas condições da criação.

Os grãos de milho com umidade inicial de 11% foram divididos em quatro repetições de 600

gramas cada e acondicionados em frascos de vidro com capacidade de 500 mL. Posteriormente

cada repetição foi infestada com 150 insetos não sexados e sem padronização de idade e os

frascos fechados com tecido tipo voil. Os grãos foram analisados aos 30, 60 e 120 dias de arma-

zenamento.

Ao final de cada período, foram realizadas as seguintes análises: extrato etéreo, proteína bruta e

variação populacional. As análises também foram realizadas no produto “in natura”.

A extração e a determinação do teor de extrato etéreo foram realizadas conforme o método A.O.C.S.

(1996), com a utilização do aparelho Soxleht. Os resultados são expressos em percentagem.

O teor de proteína bruta foi obtido pelo método Kjeldahl, descrito pela A.A.C.C. (2000). Os resul-

tados são expressos em percentagem.

A variação populacional foi analisada com uso de peneiras da marca EAGRI com malha contendo

furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm para a separação dos insetos e dos grãos.

Os valores dos resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e suas médias discri-

minadas pelo teste de Tukey a 5%.

Resultados e discussão

As médias do teor de gordura (conforme mostra a Tabela 1) diminuíram ao longo do armazena-

mento, mostrando diferenças significativas entre 0 e 30 dias e 60 e 120 dias, apresentando uma

redução de 42,55% da gordura ao final dos 120 dias de armazenamento em relação ao valor

inicial (7,05%).
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PUZZI (1986) constatou que os insetos praticamente alimentam-se de endosperma na fase larval

e, depois na fase adulto, do gérmen, o que causa considerável perda de peso e do poder germinativo

das sementes.

Conforme tabela de WATSON (2005), adaptada por PAES (2006) o endosperma apresenta 15,4%

de lipídeos e 47% de proteínas, já o gérmen apresenta 82,6% de lipídeos e 26% de proteína.

Segundo MATIOLI & ALMEIDA (1979) os insetos atacam primeiramente o endosperma do grão

de milho, porém os insetos consomem mais o germe causando uma maior diminuição na gordura

e a proteína pode até aumentar por duas razões: primeiro por proporção normal devido ao consu-

mo maior de gordura e menor de proteína, segundo porque na amostra pode ser determinada

juntamente com a proteína dos grãos a proteína dos insetos e com isto, pode aumentar a percen-

tagem também.

Os resultados de proteína, expressos na Tabela 1, não apresentaram variações significativas ao

longo do tempo de armazenamento, mostrando que o teor de gordura é dos constituintes quími-

cos mais deteriorados pelos insetos.

Tabela 1. Médias de teor de gordura e proteína de grãos de milho híbrido devido à presença de Sitophilus

zeamais em três períodos diferentes: 30, 60 e 120 dias.

Período de armazenamento (dias)

0 (inicial)   30   60   120

Proteína* (%)   9,11a 9,12a 9,60a 10,20a

Gordura* (%)   7,05a 5,68b 5,12b 4,05c

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%

*Os valores de proteína e gordura estão em base seca

Na comparação das médias de variação populacional (sobrevivência, mortalidade e emergência)

o armazenamento de 120 dias apresentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30

dias em todas as categorias analisadas e somente não diferiu estatisticamente de 60 dias na

média de emergência. Já 30 e 60 dias não apresentaram diferença estatística na média relativa à

mortalidade (Tabela 2).

Obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos para 30, 60 e 120 dias respectivamente, ao final deste

experimento.

Tabela 2. Médias da variação populacional (n° de insetos) nos grãos de milho híbrido devido à presença de

Sitophilus zeamais em três períodos diferentes: 30, 60 e 120 dias.

Período de armazenamento (dias)

0 (inicial)     30     60    120

Sobrevivência       - 144,25b 441,25a 537,25a

Emergência       -     7,50c 345,25b 442,00a

Mortalidade       -   13,25b   54,00b 829,25a

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%
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Conclui-se assim que o teor de gordura apresentado pelos grãos de milho híbrido tende a diminuir

conforme o aumento do tempo de exposição e da quantidade de insetos presentes no armazena-

mento; a média proteína bruta não apresenta diferenças estatísticas nos três períodos de exposi-

ção avaliados e conforme o tempo de infestação maior é a população final.
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Resumo

Objetivou-se avaliar os danos físicos causados por Sitophilus zeamais, infestando grãos de milho

híbrido (Zea mays) (L), durante três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias. Infestou-se

com 150 insetos adultos cada repetição, sendo estas em número de quatro por tratamento e

contendo 600 gramas de milho. Umidade, variação populacional, perda de peso e peso de 1000

grãos, foram as análises realizadas (também com o produto “in natura”). O período de 120 dias

apresentou menor peso de 1000 grãos. Conclui-se que quanto maior o período de contato dos

insetos, maiores são os danos causados e as perdas qualitativas.

Palavras-chave: perda de peso, gorgulho-do-milho, peso de 1000 grãos.

Introdução

Sitophilus zeamais (Motschulsky 1885) (Coleoptera: Curculionidae), popularmente conhecido como

gorgulho-do-milho, é considerado uma das pragas mais importantes no setor de armazenamento

de regiões tropicais (FARONI, 1992; SILVEIRA et al., 2006). Suas principais características são:

elevado potencial biótico, capacidade de atacar grãos tanto no campo quanto nas unidades

armazenadoras e de sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos (FARONI, 1992).

De acordo com SCHÖLLE et al. (1997) as perdas de produtos armazenados podem atingir até

30% em alguns casos, sendo 10% causados diretamente pelo ataque de pragas durante o arma-

zenamento.

O valor do grão, para processamento ou consumo, está diretamente relacionado com o nível de
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contaminação por insetos. As perdas quantitativas referem-se às diminuições de peso e de volu-

me, não mostrando adequadamente a degradação nutricional do produto (SILVA, 1995).

Em virtudes das perdas causadas por insetos na pós-colheita de grãos, o presente trabalho tem

por objetivo analisar as perdas quantitativas em grãos de milho submetidos ao ataque de insetos

adultos da espécie S. zeamais, assim como as variações populacionais, ocorridas ao longo de

três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias.

Material e métodos

Experimento realizado no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia – UFRGS.

Uso de grãos de milho (Zea mays) (L), oriundos de lavoura experimental localizada na Estação

Experimental Agronômica - UFRGS situada na cidade de Eldorado do Sul, RS (km 146 da BR

290) para a alimentação da criação de insetos. Essa criação é realizada em sala climatizada

(25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR) que foi a mesma utilizada para o experimento.

O experimento foi dividido em três etapas: 30, 60 e 120 dias de armazenamento de grãos de

milho híbrido infestados com adultos de S. zeamais. Para cada tempo de armazenamento foram

utilizadas quatro repetições (600 gramas de milho) que foram colocadas em frascos de vidro com

capacidade de 500 mL fechado com tecido tipo voil. Utilizou-se 150 insetos não sexados e sem

padronização de idade por repetição, colocados logo após a pesagem das amostras.

As análises também foram realizadas no produto “in natura”, antes da infestação. Sendo realiza-

das as seguintes análises: umidade, variação populacional, perda de peso e peso de 1000 grãos.

A determinação da umidade (%b.u.) dos grãos foi realizada pelo método da estufa em temperatu-

ra de 105 °C por um período de 24 horas (BRASIL, 2009). Os resultados são expressos em % de

b.u.

Para determinação da perda de peso procedeu-se da seguinte forma: com o uso de balança

semi-analítica (precisão de 0,01 gramas) da marca GEHAKA pesou-se os frascos de vidro e os

grãos de milho necessários para cada repetição. Ao final de cada período de armazenamento

pesaram-se novamente os grãos de milho híbrido e também o resíduo produzido pela população

de insetos.

Para a separação de resíduos, variação populacional e grãos utilizaram-se peneiras da marca

EAGRI com malha contendo furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm. Avaliaram-se também a

emergência, mortalidade e sobrevivência dos insetos, em cada intervalo de tempo.

O peso de 1000 grãos foi determinado, com contagem de 8 repetições de 100 grãos e pesagem

em balança analítica (BRASIL, 2009). Os resultados são expressos em gramas (g).

Os valores dos resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e suas médias discri-

minadas pelo teste de Tukey a 5%.
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Resultados e discussão

Os resultados obtidos em relação à perda de peso dos grãos ao final de cada tempo de armaze-

namento mostraram que ocorreram diferenças estatísticas entre as médias ao longo do armaze-

namento, reduzindo significativamente o peso dos grãos ao longo dos 120 dias de armazena-

mento.

Em termos de percentagem, tomando-se como 100% o peso inicial de cada tratamento, ocorre-

ram diminuições de 2,2%, 3,0% e 17% para 30, 60 e 120 dias respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1. Médias de perda de peso de grãos de milho híbrido armazenados com população de 150 insetos

adultos de Sitphilus zeamais em três períodos diferentes: 30. 60 e 120 dias.

                        Período de armazenamento (dias)

   30    60   120

Peso inicial (g) 600,00 600,00 600,00

Peso final (g) 587,07a 559,03b 500,05c

Perdas (%)     2,20c     3,00b   17,00a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.

Esses dados se assemelham com CANEPPELE et al. (2003), que estudando a correlação entre

o nível de infestação de S. zeamais e a qualidade de armazenamento de grãos de milho, consta-

taram o aumento de perda de peso dos grãos de milho conforme se aumentou o tempo e o

número de insetos em contato com os grãos de milho.

Esses autores concluem que uma perda média de massa seca de 0,36% por dia corresponde a

um consumo de 0,0001% para cada inseto por mês, após 150 dias de armazenamento. Os mes-

mos autores observaram perdas de peso de 15,18%, no período de 120 dias, quando utilizaram

50 insetos na infestação inicial.

De acordo com JÚNIOR et al. (2005), as maiores médias de perda de peso estão relacionadas à

menor resistência que os grãos apresentam ao ataque de S. zeamais.

A produção de resíduo foi superior ao final do período de 120 dias de armazenamento, devido ao

maior número de insetos presentes neste período. Comparando-se as médias somente não ocor-

reu diferença significativa entre 30 e 60 dias.

Na comparação das médias de sobrevivência, mortalidade e emergência o armazenamento de

120 dias apresentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30 dias em todas as cate-

gorias analisadas e somente não diferiu estatisticamente de 60 dias na média de emergência. Já

30 e 60 dias não apresentaram diferença estatística na média relativa à mortalidade (Tabela 2).

Em relação ao número final de insetos neste experimento obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos

para 30, 60 e 120 dias respectivamente.

JÚNIOR et al. (2008) avaliaram um aumento significativo na população de S. zeamais durante 30

dias de armazenamento. Esses autores utilizaram 11 híbridos diferentes infestados com 15 fême-

as e cinco machos cada um. Os híbridos mais resistentes apresentaram os menores valores de

emergência, porém os mais suscetíveis apresentaram mais de 100 insetos emergidos.
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Tabela 2. Médias de resíduo produzido, variação populacional (n° de insetos), da umidade e peso de 1000

grãos de grãos de milho híbrido devido à presença de Sitophilus zeamais em três períodos diferentes: 30, 60

e 120 dias.

                        Período de armazenamento (dias)

0 (Inicial)     30    60 120

Resíduo (g)     - 2,68b 4,56b 13,49a

Sobrevivência     - 144,25b 441,25a 537,25a

Emergência     - 7,50b 345,25b 442,00a

Mortalidade     - 13,25b 54,00b 829,25a

Umidade (%) 11,34a 11,40a 11,97a 12,55a

Peso de 1000 (g) 321,64a 300,90ab 291,38b 280,07b

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.

CANEPPELE et al. (2003), avaliando o aumento da infestação de 50 insetos da espécie S. zeamais

em grãos de milho armazenados por 120 dias, observaram ao final deste período uma infestação

de 899 insetos.

A umidade em base úmida dos grãos aumentou conforme o avanço do tempo de armazenamen-

to, porém estes dados não diferiram estatisticamente (Tabela 2). Este resultado corroborou com

SILVA et al. (2003) que analisaram as perdas causadas por S. zeamais e Rhyzopertha dominica

(Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae) em trigo armazenado.

Segundo esses autores a umidade dos grãos aumentou conforme aumentou a população de

ambos os insetos presentes no armazenamento.

Os resultados de peso de 1000 grãos foram menores ao final dos 120 dias. Ocorreram diferenças

estatísticas significativas do valor inicial com os três períodos de armazenamento para o peso de

1000 grãos.

 A perda final foi superior a 13%, em relação ao peso inicial. Isso se deve ao fato que com o

passar do tempo de armazenamento maior foi à quantidade de insetos presentes em cada perío-

do, assim como os danos causados por estes insetos, levando a redução do peso destes grãos

(Tabela 2).

Conclui-se assim que, para as condições estudadas, ao final de 120 dias de armazenamento as

perdas de peso foram de 17% e 13% para peso de 1000 grãos; quanto maior a população dos

insetos presentes na armazenagem, maior é o resíduo produzido; quanto maior o tempo de expo-

sição dos grãos de milho aos insetos, maior será a população final.
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Resumo

O objetivo foi avaliar os defeitos causados pela infestação insetos da espécie Sitophilus zeamais,

criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), em grãos de milho híbrido (Zea mays) (L), durante três

períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias. O experimento foi constituído de quatro repeti-

ções de 600 gramas de grãos com 150 insetos cada. Análises (também com o produto “in natura”):

tecnológica de defeitos e variação populacional. No período de 120 dias apresentou maior pre-

sença de grãos carunchados e variação populacional. Conclui-se que o tempo de exposição

influência no aumento do carunchamento em grãos de milho.

Palavras-chave: gorgulho-do-milho, análise tecnológica, grãos carunchados.

Introdução

Popularmente conhecido como gorgulho-do-milho, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera:

Curculionidae) é considerado uma das pragas mais importantes no setor de armazenamento de

regiões tropicais (FARONI, 1992; SILVEIRA et al., 2006). Segundo FARONI (1992) apresenta

elevado potencial biótico, capacidade de atacar grãos tanto no campo quanto nas unidades

armazenadoras e de sobreviver a grandes profundidades na massa de grãos como principais

características. De acordo com SCHÖLLER et al. (1997) o ataque de pragas durante o armaze-

namento pode causar diretamente 10% das perdas existentes.

Baseando-se nisso, este trabalho tem como objetivo analisar os defeitos em grãos de milho infes-

tados com insetos adultos da espécie S. zeamais, assim como as variações populacionais ocor-
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ridas ao longo de três períodos de armazenamento: 30, 60 e 120 dias.

Material e métodos

Realizou-se o experimento no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia -

UFRGS, em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Os insetos utilizados foram oriundos de

criação própria, nas mesmas condições controladas, alimentados com grãos de milho (Zea mays)

(L), sendo estes cultivados em lavoura experimental localizada na Estação Experimental

Agronômica - UFRGS situada na cidade de Eldorado do Sul, RS (km 146 da BR 290) e livres de

tratamentos.

Realizaram-se quatro repetições por tratamento (600 g de milho cada) acondicionadas em fras-

cos de vidro com capacidade de 500 mL fechado com tecido tipo voil. Cada repetição recebeu

150 insetos não sexados e com idade entre 20 e 50 dias.

Dividiu-se este experimento em três etapas: 30, 60 e 120 dias de infestação dos insetos com os

grãos de milho, após este período, foram feitas análises tecnológica de defeitos e variação

populacional. As análises também foram realizadas no produto “in natura”, antes de colocar os

insetos.

A análise tecnológica de defeito foi determinada pela metodologia oficial do Ministério da Agricul-

tura (BRASIL, 1996). Os resultados são expressos em percentagem.

Para a separação de insetos e grãos utilizaram-se peneiras da marca EAGRI com malha conten-

do furos de 4,0 X 10 mm e 1,75 X 22 mm. Avaliaram-se a emergência, mortalidade e sobrevivên-

cia dos insetos, em cada intervalo de tempo.

Os valores dos resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e suas médias discri-

minadas pelo teste de Tukey a 5%.

Resultados e discussão

Os resultados apresentados na análise de defeitos (Tabela 1) variaram entre os três períodos de

armazenamento avaliados. A maior média apresentada de grãos carunchados foi ao final dos 120

dias, isto se explica devido a este período apresentar o maior número insetos adultos de S.

zeamais pelo fato, de ter ocorrido à emergência de uma segunda geração em relação à popula-

ção inicial.

Esses resultados mostram ainda diferenças estatísticas entre 30, 60 e 120 dias, não ocorrendo

diferenças entre o tempo inicial e 30 dias, e que após 120 dias a quantidade de grãos carunchados

foi 33,35% superior em relação ao inicial. Em contrapartida o número de grãos inteiros diminuiu

ao longo do armazenamento, variando significativamente entre 30 e 60 dias e entre 60 e 120 dias,
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visto que o aumento de grãos carunchados leva a uma redução dos grãos inteiros.

Tabela 1. Médias das análises de defeitos gerais de milho híbrido armazenado com população de 150

insetos adultos de Sitophilus zeamais em quatro períodos diferentes: 0, 30, 60 e 120 dias.

Período de armazenamento (dias)

0 (inicial)   30   60    120

Carunchado   0,53c 2,38c 9,77b 33,69a

Choco   0,10a 0,33a 0,32a 0,75a

Quebrado   3,03a 3,28a 1,86a 3,05a

Ardido   0,52b 0,37ab 0,23ab 1,73a

Fragmentado   3,46ab 3,08b 3,03b 5,01a

Fermentado   0,00a 0,00a 0,00a 0,00a

Germinado/brotado   0,18a 0,00b 0,00b 0,00b

Mofado   0,00a 0,00a 0,00a 0,00a

Inteiro 91,60a 91,72a 84,72b 55,21c

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.

As médias de grãos ardidos e fragmentados só apresentaram diferenças ao final do período de

armazenamento. Os demais resultados não apresentaram diferenças estatísticas. Este aumento

no número de grãos ardidos ocorreu devido ao ataque dos insetos. Este ataque facilita a entrada

de fungos e consequentemente o aumento do número de grãos carunchados.

Em relação a grãos chochos e quebrados, suas médias não diferiram estatisticamente em nenhu-

ma das análises realizadas.

Não foram verificados grãos fermentados, germinados/brotados e mofados nas análises realiza-

das.

Ao submeter grãos de milho a níveis de carunchamento de 5%, 20%, 30%, 40% e 50%, LOPES

et al. (1988) verificaram perdas de peso total de grãos na ordem de 0%, 5%, 8%, 10% e 13%

respectivamente, indicando perdas quantitativas e qualitativas.

Na comparação das médias de sobrevivência, mortalidade e emergência os armazenamentos 30

e 60 dias não apresentaram diferença estatística na média relativa à mortalidade. 120 dias apre-

sentou os maiores valores, diferindo estatisticamente de 30 dias em todas as categorias analisa-

das e somente não diferiu estatisticamente de 60 dias na média de emergência (Tabela 2). Em

relação ao número final de insetos neste experimento obteve-se 630, 1.981 e 3.917 insetos para

30, 60 e 120 dias respectivamente.

SILVA et al. (2006) constataram que o crescimento populacional aumenta conforme a quantidade

inicial de S. zeamais que infestaram cada parcela, sendo a temperatura ideal de 28 °C com

drásticas diminuições abaixo e acima desta. Com 90 dias de infestação, na temperatura de 28 °C,

esses autores obtiveram 2.430,8 insetos por quilograma de trigo para uma população inicial de

1,3 insetos por quilograma, já a maior população inicial (9,3 insetos por quilograma) atingiu 9.603,4

insetos por quilograma.

Conclui-se que gordura teve uma redução superior a 40%, sendo o constituinte químico que mais

diminui durante o armazenamento; a quantidade de grãos danificados, principalmente os

carunchados, aumenta conforme o tempo de armazenamento e a população de insetos presen-
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tes; quanto maior o tempo de exposição dos grãos de milho aos insetos, maior será a população

final.

Tabela 2. Médias da variação populacional (n° de insetos) em grãos de milho híbrido devido à presença de

Sitophilus zeamais em três períodos diferentes: 30, 60 e 120 dias.

Período de armazenamento (dias)

0 (inicial)    30    60    120

Sobrevivência - 144,25b 441,25a 537,25a

Emergência - 7,50c 345,25b 442,00a

Mortalidade - 13,25b 54,00b 829,25a

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 5%.
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Resumo

Terra de diatomácea destaca-se como importante método de controle físico. Recomenda-se seu

uso em grãos com umidade entorno de 14%. Este trabalho objetivou verificar a eficiência do

produto no controle de duas espécies em grãos de milho com 14 e 16% de umidade. Aplicaram-

se as doses de 1000 e 2000 g.ton
-1

 e as espécies utilizadas foram Sitophilus zeamais e Tribolium

castaneum. Cada tratamento foi composto por cinco repetições dentro das umidades dos grãos,

com três períodos de infestação: 1h, 10 e 20 dias após a aplicação. Os resultados não diferiram

estatisticamente entre si, porém a mortalidade é baixa.

Palavras-chave: gorgulho-do-milho, besouro, terra de diatomácea.

Introdução

Dentre os pós inértes, os mais utilizados para o controle de pragas são as argilas e areias, terra

de diatomáceas, sílica aerogel (silicato de sódio) e não derivados da sílica (rochas fosfatadas)

(KLJAJIC et al., 2009). Dentre estes, a terra de diatomácea destaca-se no controle de pragas de

grãos armazenados.

A terra de diatomácea é obtida de depósitos de carapaças de algas diatomáceas oriundas da era

Cenozóica, constituídas predominantemente de sílica amorfa (dióxido de sílica). Existem aproxi-

madamente 250 gêneros e 8.000 espécies de algas diatomáceas, cujas carapaças ricas em sílica
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foram sendo depositadas há mais ou menos 20 a 80 milhões de anos no fundo de oceanos e

lagos, formando camadas que podem ter de poucos centímetros a centenas de metros. As cama-

das depositadas principalmente em águas marinhas são extraídas e trituradas formando um pó

fino semelhante a talco que é utilizado no controle de insetos (SUBRAMANYAM & ROESLI, 2000).

Segundo os autores, a morte de insetos tratados com terra de diatomácea é atribuída à dessecação

provocada pela adsorção e abrasividade deste pó inerte que rompe a camada de cera da epicutícula

dos insetos, fazendo com que haja perda de água e morte por desidratação.

Baseando-se nisso, este trabalho apresenta como objetivo verificar a eficiência da terra de

diatomácea em duas concentrações aplicadas em grãos de milho híbrido com diferentes umida-

des, no controle de insetos adultos de S. zeamais e T. castaneum com três períodos distintos de

infestação.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia

(UFRGS) em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR). Nessas mesmas condições foram

mantidas as criações dos insetos. Os tratamentos utilizados foram duas concentrações de terra

de diatomácea, 1000 e 2000 g.ton
-1

, com dois valores de umidade, 14 e 16% em base úmida, de

grãos de milho híbrido. Esses grãos foram colhidos em lavoura experimental e depois de debu-

lhados, limpos em máquina de ar e peneira, secos até os teores de água definidos para o experi-

mento. A aplicação da terra diatomácea ocorreu em potes plásticos com posterior homogeneização

com os grãos por dois minutos. Cada tratamento foi constituído de cinco repetições contendo 10

insetos adultos das espécies Sitophilus zeamais Motschulsky 1885 (Coleoptera: Curculionidae) e

Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Cada repetição foi composta de 100

gramas de milho tratado, acondicionados em recipientes plásticos de 500 mL fechados com teci-

do tipo voil e foram realizados três períodos de infestações: 1h, 10 e 20 dias. No tratamento

controle não ocorreu aplicação de produto. As avaliações ocorreram diariamente até completar

30 dias após a infestação, somente retornavam ao recipiente os insetos vivos. Analisou-se a

mortalidade dos insetos aos 20 e 30 dias de armazenamento. As médias obtidas foram submeti-

das ao teste de Tukey 1%.

Resultados e discussão

Após 20 dias de armazenamento, ocorreram diferenças entre as médias de mortalidade de T.

castaneum do tratamento 1h após aplicação (14%) com os demais tratamentos, 10 e 20 dias

após a aplicação na dosagem de 1000 g.ton
-1

. A mortalidade de T. castaneum foi maior quando o

período de infestação foi de 1 hora após a aplicação do produto (Tabela 1).

Ao analisar os resultados de mortalidade obtidos nas duas concentrações de terra de diatomácea

aplicada em grãos com umidade de 14% e 16% (b.u.), verifica-se que, após 30 dias, ocorreram
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diferenças estatísticas entre as médias obtidas de mortalidade de T. castaneum do tratamento 1h

após aplicação com os outros dois tratamentos, em umidade de 14%, na concentração de 1000

g.ton
-1

 (Tabela 2).

Tabela 1. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

aos 20 dias de armazenamento.

Concentração de

terra de diatomácea P.I.   Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

(g.ton
-1

) 14% 16% 14% 16%

1 hora 1,8a 2,2a 1,8a 0,8a

1000 10 dias 2,2a 1,4a 0,0b 0,0a

20 dias 1,4a 3,4a 0,2b 0,4a

1 hora 2,2a 4,0a 1,4a 1,4a

2000 10 dias 1,4a 3,8a 0,6a 0,4a

20 dias 1,8a 4,8a 0,0a 0,2a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

P.I. = Período de infestação.

Tabela 2. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

aos 30 dias de armazenamento.

Concentração de

terra de diatomácea P.I.   Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

(g.ton
-1

) 14% 16% 14% 16%

1 hora 4,2a 5,4a 2,2a 1,2a

1000 10 dias 4,4a 3,4a 0,0b 0,0a

20 dias 2,8a 5,2a 0,2b 0,4a

1 hora 4,6a 6,4a 2,2a 1,6a

2000 10 dias 2,8a 5,2a 0,6a 0,6a

20 dias 4,0a 7,4a 0,0a 0,2a

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

P.I. = Período de infestação.

FIELDS & KORUNIC (2000) ao trabalharem com grãos de trigo com umidades de 12 e 14%

constataram que, entre as seis marcas comerciais de terra de diatomácea utilizadas, em grãos

com umidade de 14% a mortalidade de T. castaneum varia de 1 a 49% em temperatura de 30 °C.

Esses autores utilizaram concentração de 600 g.ton
-1

 e submeteram os insetos a cinco dias de

exposição.

Ao analisar os dados obtidos com a infestação realizada após 1 hora da aplicação de terra de

diatomácea, notam-se diferenças estatísticas entre as médias de mortalidade de S. zeamais na

concentração de 1000 e 2000 g.ton
-1 

nos grãos com umidade de 16%, nas avaliações de 20 e 30

dias após a infestação, respectivamente. Com dosagem de 1000 g.ton
-1

 ocorrem diferenças esta-
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tísticas entre a mortalidade de S. zeamais e T. castaneum em grãos com 16%. O mesmo ocorre

quando a dose utilizada foi de 2000 g.ton
-1

, ocorrendo também diferença entre T. castaneum em

grãos com 14% de umidade com a mortalidade de S. zeamais em grãos com 16% de umidade.

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram os valores relativos à infestação uma hora

após a aplicação de terra diatomácea, aos vinte e trinta dias para cada espécie estudada, nas

duas umidades.

Tabela 3. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum nas duas

diferentes concentrações de terra de diatomácea aplicada em grãos de milho híbrido em duas umidades,

infestados 1 hora após aplicação.

  Sitophilus zeamais Tribolium castaneum

Dose (g.ton
-1

) Tratamento 14% 16% 14% 16%

1000 1h (20 dias) 1,8Aa 2,2Ab 1,8Aa 0,8Aa

1h (30 dias) 4,2ABa 5,4ABab 2,2ABa 1,2Ba

2000 1h (20 dias) 2,2Aa 4,0Aab 1,4Aa 1,4Aa

1h (30 dias) 4,6ABa 6,4Aa 2,2Ba 1,6Ba

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

Podemos observar na tabela acima que após 30 dias de armazenamento nenhuma das repeti-

ções apresentou valores superiores a 64% de mortalidade, isso se deve, provavelmente, ao ele-

vado teor de umidade contido nos grãos de milho no momento da aplicação. Também podemos

observar que Sitophilus zeamais apresentou uma maior mortalidade aos 30 dias após a aplica-

ção, na dose de 1000 g.ton
-1

, nas duas umidades estudadas.

Através dos resultados obtidos neste trabalho, é possível afirmar que a espécie T. castaneum

apresenta-se mais tolerante à terra de diatomácea, em ambas as concentrações, do que S. zeamais

em grãos de milho com umidades de 14 e 16%. Melhores resultados para a primeira espécie são

obtidos quando a infestação ocorre junto com a aplicação do produto, já a segunda espécie

apresenta mortalidade semelhante ao longo dos três períodos de infestação.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a preferência de consumo do inseto Sitophilus sp., entre três

métodos de secagem e beneficiados. Sendo utilizado para avaliar a preferência arroz em casca,

integral, branco polido e arroz quebrado polido proveniente do processo de brunimento. Na ob-

tenção da preferência foram avaliados o consumo e a incidência de ataque. Após decorrer 60 dias

da infestação da “arena” e avaliado foi possível concluir que o inseto Sitophilus sp. tem preferên-

cia para consumo e de incidência  o arroz que o mesmo possa ter a maior facilidade e também

obtendo o maior potencial nutritivo.

Palavras-chave: Arroz, secagem, consumo, inseto.

Introdução

A secagem e o armazenamento é uma etapa crucial para o abastecimento de grãos de arroz, pois

a cultura é sazonal sendo colhida em um período de aproximadamente 60 dias e o restante do

ano o abastecimento deve ser feito com os produtos que se encontram armazenados.

O arroz é considerado pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) como

o alimento mais importante para a segurança alimentar do mundo. Além de fornecer um excelen-

te balanceamento nutricional é uma cultura extremamente rústica, o que faz ela também ser

considerada a espécie de maior potencial de aumento na produção para combate a fome no

mundo (GOMES et al., 2004).

A qualidade dos grãos tem-se tornado um aspecto muito importante, tanto para comercialização

interna como para exportação. Dos processos pós-colheita, a secagem é determinante para a

manutenção da qualidade dos grãos, além de ser a fase em que o consumo de energia é mais
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significativo (DEVILLA, 1999).

O processo de seleção do alimentos pelos insetos geralmente envolve estímulos químicos, tais

como atrativos da fase de vapor e relativamente não-volátil que pode ser essencial para a

estimulação do consumo de alimentos. Os principais fatores bióticos que influenciam a abundân-

cia de insetos são a presença de colonizadores primários, a presença de fungos, o estado

bioquímico do grão. Neste contexto os lipídeos oxidados nos grãos ao longo do tempo, assim

liberando compostos voláteis que podem influenciar a movimentação do inseto para longe ou em

direção aos grãos (PHILLIPS et al., 1993; NAWROT et al., 1995).

Segundo Beckett et al. (1994) temperaturas mais elevadas e umidades muito baixas são inade-

quadas para o Sitophilus sp.

Materiais e métodos

Foi utilizado arroz, em casca, classe grãos longo finos, produzido em sistema irrigado na região

sul do Rio Grande do Sul.

No método de secagem intermite e intermitente em regime escalonado foi utilizado temperaturas

crescentes onde na primeira hora o termostato foi regulado para o ar atingir uma temperatura

máxima de 70 + 5 ºC; entre a primeira e a segunda hora o termostato foi regulado para o ar atingir

uma temperatura de  90 + 5 ºC; ao fim da segunda hora o termostato foi regulado para o ar atingir

uma temperatura de 100 + 5°C, permanecendo nesta condição até os grãos reduzirem seu grau

de umidade para 13% para secagem intermitente e a cerca de 15% para a secagem intermitente

em regime escalonado sendo os mesmos armazenados por aproximadamente 35 dias e posteri-

ormente os mesmos retornaram o secador para complemento da secagem, nestas secagens foi

utilizado secador continuo adaptado.

 A secagem pelo método de seca-aeração os grãos foram submetidos a uma primeira etapa no

secador continuo adaptado onde foi utilizado o secador como coluna inteira a 100 °C e posterior-

mente os mesmos passaram para um silo secador para complementar a secagem com um período

de espera de 6 horas para depois ligar a aeração a temperatura ambiente na primeira etapa os

grãos foram secados até um percentual de 15% de umidade na segunda etapa complementando

a mesma para aproximadamente 13% de umidade.

Foram realizadas as operações de descascamento, polimento, separação de quebrados, confor-

me as Normas de Identidade, Qualidade, Embalagem e Apresentação do Arroz (BRASIL, 1988).

A preferência de consumo foi avaliada pelo método descrito por Piana 1993, com adaptações,

neste parâmetro foi avaliado o número de insetos e o consumo dos mesmos. Na avaliação de

preferência foram utilizados Sitophilus sp. e uma “arena” (Figura 1) onde foram dispostos os

grãos de diferentes beneficiamentos, 60 dias após a infestação foram realizadas a contagem de

insetos em cada parcela e por diferença de peso o consumo dos insetos nos diferentes “tipos” de

grãos.
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Figura 1. “Arena” utilizada no estudo de preferência de consumo do inseto Sitophilus sp.

Resultados e discussão

Na Figura 2 é apresentado o consumo dos insetos dos grãos secados por três métodos, intermi-

tente, intermitente em regime escalonado e por seca-aeração, e com quatro tipos de

beneficiamento, arroz em casca, arroz integral, arroz branco polido e quebrado polido.

Observando a Figura 2 é possível verificar que os métodos de secagem não influenciaram no

consumo dos insetos, não havendo diferença estatística entre os métodos, no entanto entre os

tipos de beneficiamento há diferença estatística, sendo o arroz integral o que obteve o maior

consumo e posterior o arroz branco polido, devido à facilidade de o inseto obter o alimento sem a

necessidade de perfurar a casca do grão, isto pode ser verificado observando o valor do consumo

do arroz em casca onde se obteve o menor consumo.

Na Figura 3 é apresentado a incidência de insetos nos grãos secados por três métodos, intermi-

tente, intermitente em regime escalonado e por seca-aeração, e com quatro tipos de

beneficiamento, arroz em casca, arroz integral, arroz branco polido e quebrado polido.

Observando a Figura 2 pode-se verificar que não há diferença significativa entre os métodos de

secagem, no entanto é possível verificar diferença significativa entre os tipos de beneficiamento

sendo os beneficiamentos com maior numero de insetos encontrados o arroz em casca e o arroz

integral. Isto possibilita ter a interpretação de que os insetos preferem os grãos em casca e o
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integral para sua reprodução.

Figura 2. Consumo dos insetos (g) dos grãos secados por três métodos e com quatro tipos de

beneficiamento.

Figura 3. Incidência de ataque do inseto Sitophilus sp. nas amostras dos grãos secados por três

métodos e com quatro tipos de beneficiamento.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13226



227

Referencias bibliográficas

BECKETT, S.J., LONGSTAFF, B.C., EVANS, D.E. A comparison of the demography of four

major stored grain coleopteran pest species and its implications for pest management. In:

Highley, E., Wright, E.J., Banks, H.J.,Champ, B.R. (Eds.), Proceedings of the 6th International

Working Conference on Stored-Product Protection,Canberra, Australia, pp. 491-497, 1994.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Norma de classificação, embala-

gem e marcação do arroz. Portaria Nº 269, Diário Oficial da União, Seção 1, Página 22531.

1988.

DEVILLA, I. A.; COUTO, S.M.; QUEIROZ, D.M. de; DAMASCENO, G.S. ; REIS, F.P. Qualidade de

grãos de milho submetidos ao processo de seca-aeração. Revista Brasileira de Engenharia

Agrícola e Ambiental, Campina Grande - PB, v. 3, n. 2, p. 211-215, 1999.

GOMES, A.S.; MAGALHÃES JUNIOR, A.M. Arroz Irrigado no Sul do Brasil. Brasília, DF: Embrapa

Informação. 2004. 899p.

PIANA, C.F.D.; LORINI, I. Suscetibilidade de genótipos de trigo, de triticale e de centeio a

Rhyzopertha dominica e a Sitophilus spp., pragas de grãos armazenados. In: Anais Simpósio

de Proteção de Grãos Armazenados 1. Passo Fundo, RS. P. 136, 1993

PHILLIPS, T.W., JIANG, X.L., BURKHOLDER, W.E., PHILLIPS, J.K., TRAN, H.Q. Behavioural

responses to food volatiles by two species of stored-product Coleoptera, Sitophilus oryzae

(Curculionidae) and Tribolium castaneum (Tenebrionidae). Journal of Chemical Ecology 19,

723±734, 1993.

NAWROT, J., WINIECKI, Z., SZAFRANEK, J., MALINSKI, E., HARMATHA, J. Search for natural

antifeedant and attractants for stored product pests. In: Proceedings of International forum on

Stored Product Protection and Post-harvest Treatment of Plant Products, Strasbourg, France, pp.

149±164, 1995.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13227



228

Determinação da densidade de partícula e

massa específica aparente em terra de

diatomácea

Adriano Divino Lima Afonso
1

, Décio Lopes Cardoso
1

, Gabriel Miotello

Falqueiro
2

, Cledemar Busnello
2

1

 Prof. Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus

de Cascavel, PR. Email: adafonso@unioeste.br

2

 Acadêmico de Engenharia Agrícola, UNIOESTE/Cascavel, PR.18

Resumo

O objetivo do trabalho foi de verificar as características físicas de dois tipos de terras de diatomáceas

encontradas no mercado para controle de pragas de grãos armazenados. Foram realizadas aná-

lises em laboratório das densidades de partículas e massas específicas aparentes. As densida-

des de partículas foram determinadas para variação de temperatura entre 30 ºC e 22 ºC. Os

resultados obtidos para a densidade média de partículas foram de 2,231 g/cc e 2,300 g/cc, res-

pectivamente para as marcas Keepdry e Insecto. As massas específicas aparentes médias das

amostras foram de 632,6 kg/m³ e 682,73 kg/m³, respectivamente para Keepdry e Insecto.

Palavras-chave: Terra diatomácea, Controle de pragas, Densidade de partículas.

Introdução

Atualmente existem inúmeros insetos os quais infestam grãos já armazenados, causando gran-

des perdas na produção agrícola. As espécies que surgem nos armazéns reduzem o vigor das

sementes pelo consumo de reservas e pela intensa atividade respiratória que pode desencadear

outros processos, como a fermentação e o desenvolvimento de fungos, podendo deteriorar por

completo os grãos (LORINI e BECKEL, 2002).

Segundo Korunic (1998) a terra de diatomácea (TD) é conhecido como inseticida há séculos,

sendo o seu efeito avaliado contra besouros desfolhadores, formigas, lagartas, grilos, entre ou-

tros, sendo o produto mais utilizado no controle de pragas de grãos armazenados.

A terra diatomácea é um pó inerte proveniente de fósseis de algas diatomáceas, composto prin-

cipalmente por dióxido de sílica amorfa e vem sendo utilizada como alternativa no controle de

pragas de grãos armazenados. Seu modo de ação é baseado na desidratação, pois as partículas

do pó aderem ao tegumento do inseto provocando a remoção da cera epicuticular devido à abrasão
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e adsorção, levando à perda excessiva de água e morte (QUARLES 1992, KORUNIC 1998).

Segundo Chiu (1939) o tamanho da partícula de terra diatomácea é importante, pois quanto

menor, maior sua superfície em relação ao volume.

Dentre suas características específicas destaca-se que a terra diatomácea é um material muito

fino, de estrutura porosa, baixa condutividade térmica, alto ponto de fusão, elevada área superfi-

cial, baixa densidade e essencialmente inerte a maioria dos líquidos (ANTONIDES,1998 e DOLLEY,

2003).

De acordo com Lorini (2001) a utilização do pó de terra de diatomácea na dose recomendada não

oferece risco para quem consome os grãos e outros seres vivos que possam entrar em contato

com o produto tratado; esse por sua vez não apresenta nenhum resíduo tóxico e nenhum

contaminante ao meio ambiente; possui ação inseticida altamente eficiente não comprometendo

o controle dos insetos ao longo do tempo; sendo um produto de fácil manuseio, que não necessita

de equipamento específico, quando aplicado em pequena escala.

No Brasil a terra diatomácea está registrada na ANVISA como Classe Toxicológica III, com aplica-

ção exclusiva para arroz, cevada, feijão, milho e trigo (ANVISA, 2010).

Materiais e métodos

Foram coletados amostras de Terra de Diatomácea de embalagens comumente encontradas no

mercado para controle de pragas de grãos armazenados, Keepdry e Insecto. Com o auxílio de

uma balança pesou-se o material até chegar a uma quantidade de 19,69 g para amostra Keepdry

e 19,93 g para a amostra Insecto, na temperatura ambiente. Para determinação da densidade de

partículas das amostras de terra diatomácea, essas foram misturadas isoladamente em béquer

com água destilada até dissolverem no meio líquido. Em seguida, os materiais foram transferidos

dos béquers para os picnômetros e completou-se com água destilada até o menisco dos mes-

mos, com o uso de uma pipeta. Foram realizadas cinco análises de densidade de partículas nas

temperaturas de 22 ºC, 30 ºC, 28 ºC, 26 ºC e 24 ºC. As terras diatomáceas estavam em tempera-

tura ambiente do laboratório (22 ºC) e para que a temperatura passasse de 22 ºC para 30 ºC

foram aquecidos os picnômetros em cima de uma tela de amianto.

Para a determinação da massa específica aparente foi utilizada uma balança de peso hectolitro

com capacidade de 250 ml, comumente empregada para determinação do peso hectolitro de

trigo nas unidades armazenadoras de grãos. Para a determinação da massa específica aparente

média foram feitas três repetições para cada amostra de terra diatomácea.

Resultados e discussões

A Tabela 1 apresenta os valores das densidades de partículas para as diferentes temperaturas

dos picnômetros.
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Tabela 1. Densidade de partícula das terras diatomáceas Keepdry e Insecto em função da temperatura.

               Densidade partícula gs [g/cm
3

]

Temperatura [ 
o

 C ] Keepdry Insecto

30,0 2,067602 2,262262

28,0 2,281192 2,402272

26,0 2,485036 2,190274

24,0 2,269849 2,388495

22,0 2,053740 2,258727

Média 2,231484 2,300406

Densidade de partícula é definida como sendo a relação entre a massa e o volume de sólidos. De

acordo com a Figura 1 observa-se que a densidade de partícula da terra diatomácea Keepdry foi

em média inferior a apresentada pela terra diatomácea Insecto. Isso significa que, para o mesmo

volume, a partícula de terra diatomácea Keepdry é mais leve em média do que a terra diatomácea

Insecto.

Figura 1. Densidade de partícula em função da temperatura para as terras diatomáceas.

De acordo com a Figura 1 pode-se observar que a densidade de partícula da terra diatomácea

Keepdry foi menor do que a Insecto, com exceção registrada para a temperatura do picnômetro

de 26 ºC. Nota-se também que o valor máximo para a terra diatomácea foi obtida para a tempe-

ratura de 26 ºC, reduzindo os valores para temperaturas inferiores e superiores a esse valor. Para

a terra diatomácea Insecto, o valor mínimo de densidade de partícula ocorreu exatamente para a

temperatura de 26 ºC.

A Tabela 2 apresenta os pesos hectolitros e as massas específicas aparentes das terras

diatomáceas Keepdry e Insecto. Observa-se que a terra diatomácea Keepdry apresenta um me-

nor peso hectolitro e conseqüente massa específica aparente em relação a terra diatomácea

Insecto. Esses resultados obtidos estão condizentes com os valores de densidade de partículas
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apresentados na Tabela 1, onde para um mesmo volume, a terra diatomácea Keepdry tem menor

massa do que a terra diatomácea Insecto. Em geral, a terra diatomácea Keepdry apresentou uma

massa específica menor em cerca de 50 kg/m
3

 em relação a terra diatomácea Insecto.

Tabela 2. Pesos hectolitros e massas específicas aparentes das terras diatomáceas Keepdry e Insecto.

Peso Hectolitro (kg / 100 l) Massa específica (kg / m
3

)

Keepdry Insecto Keepdry Insect

Repetição 1 63,9 69,2 639,0 692,0

Repetição 2 62,8 67,8 627,8 678,2

Repetição 3 63,1 67,8 630,9 678,2

Média 63,3 68,3 632,6 682,8
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Resumo

O objetivo do estudo foi de determinar a curva granulométrica de duas terras de diatomáceas

comerciais, Keepdry e Insecto, utilizadas comumente para o controle de pragas de grãos armaze-

nados. Para obtenção dos dados para elaboração das curvas granulométricas foram utilizados

dois procedimentos: peneiramento e sedimentação. Dos resultados obtidos verificou-se que a

terra diatomácea Insecto possui em média um diâmetro de partículas maior do que a terra

diatomácea Keepdry e que os percentuais de areia e silte da terra diatomácea Insecto foram

superiores a da Keepdry, no entanto, a quantidade percentual de argila na terra diatomácea

Keepdry foi superior a Insecto.

Palavras-chave: curva granulométrica, terra diatomácea, controle de pragas.

Introdução

Atualmente existem inúmeros insetos os quais infestam grãos já armazenados, causando gran-

des perdas na produção agrícola. As espécies que surgem nos armazéns reduzem o vigor das

sementes pelo consumo de reservas e pela intensa atividade respiratória que pode desencadear

outros processos, como a fermentação e o desenvolvimento de fungos, podendo deteriorar por

completo os grãos (LORINI e BECKEL, 2002). Segundo Korunic (1998) a terra de diatomácea

(TD) é conhecido como inseticida há séculos, sendo o seu efeito avaliado contra besouros

desfolhadores, formigas, lagartas, grilos, entre outros, sendo o produto mais utilizado no controle

de pragas de grãos armazenados.

A terra diatomácea é um pó inerte proveniente de fósseis de algas diatomáceas, composto prin-

cipalmente por dióxido de sílica amorfa e vem sendo utilizada como alternativa no controle de

pragas de grãos armazenados. Seu modo de ação é baseado na desidratação, pois as partículas
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do pó aderem ao tegumento do inseto provocando a remoção da cera epicuticular devido à abrasão

e adsorção, levando à perda excessiva de água e morte (QUARLES 1992). Segundo Chiu (1939)

o tamanho da partícula de terra diatomácea é importante, pois quanto menor, maior sua superfí-

cie em relação ao volume.

Dentre suas características específicas destaca-se que a terra diatomácea é um material muito

fino, de estrutura porosa, baixa condutividade térmica, alto ponto de fusão, elevada área superfi-

cial, baixa densidade e essencialmente inerte a maioria dos líquidos (ANTONIDES,1998). De

acordo com Lorini (2001) a utilização do pó de terra de diatomácea na dose recomendada não

oferece risco para quem consome os grãos e outros seres vivos que possam entrar em contato

com o produto tratado; esse por sua vez não apresenta nenhum resíduo tóxico e nenhum

contaminante ao meio ambiente; possui ação inseticida altamente eficiente não comprometendo

o controle dos insetos ao longo do tempo; sendo um produto de fácil manuseio, que não necessita

de equipamento específico, quando aplicado em pequena escala. No Brasil a terra diatomácea

está registrada na ANVISA como Classe Toxicológica III, com aplicação exclusiva para arroz,

cevada, feijão, milho e trigo (ANVISA, 2010).

Material e métodos

Para a realização do trabalho foram utilizadas duas terras de diatomáceas (Keepdry e Insecto)

comumente empregadas no controle de pragas de grãos armazenados. A análise foi realizada no

laboratório de propriedades físicas do solo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus

de Cascavel.

Para a obtenção das curvas granulométricas das terras diatomáceas foram utilizados dois proce-

dimentos: peneiramento e sedimentação. Para realização do procedimento de peneiramento,

amostras de 4,0 g de terras diatomáceas foram colocadas em estufa para secagem durante um

período de 24 h, à temperatura de 105 ºC. Após esse período as amostras foram pesadas para

determinação dos pesos das amostras secas. As amostras secas foram colocadas em um con-

junto de peneiras de malhas retangulares (5, 10, 16, 40, 60, 100, 200, 400) com agitador mecâni-

co. Após o peneiramento, as quantidades de produtos retidos nas peneiras foram pesadas e os

respectivos percentuais calculados.

Para o procedimento de sedimentação, foram adicionados em béquers respectivamente 19,89 g

e 19,97g de terras diatomáceas Keepdry e Insecto, respectivamente. Posteriormente, foram dis-

solvidas as terras diatomáceas em água destilada. Para melhor dissolução dos materiais, foi

utilizado um agitador mecânico durante 5 minutos. Após a agitação, os materiais foram transferi-

dos para provetas graduadas e calibradas, completando as soluções dissolvidas com água des-

tilada até o nível de 1000 ml, misturando a solução com o auxílio de uma haste metálica. Para

obter os dados de sedimentação, foi utilizado um cronômetro, termômetros e densímetros. Os

dados foram anotados os valores densimétricos das soluções dissolvidas nos intervalos de tempo

de 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 e 240 minutos. Os valores densimétricos foram corrigidos de acordo

com a Equação 1.

Lc =  (LD - 1) x 1000 + 1 - 0,9975 + (-0,572723 - 0,191421 x T + 0,0107506 x T²)          Eq. 1

Sem título-15 30/9/2010, 19:13233



234

Onde

Lc: leitura corrigida do densímetro, g/cm
3

;

LD: leitura do densímetro, g/cm
3

;

T: temperatura da solução dissolvida, 
o

C.

O diâmetro de partícula foi calculado pela Equação 2.

D = (0,26851 x    x H / ((2,231 -   
w 

) x Tempo))
0,5

                                                               Eq. 2

Onde

D: diâmetro da partícula, mm;

 : viscosidade da água (Equação 3), g/cm.s;

 = 0, 0170489 x exp(-0,024963 x T)                                                                                  Eq. 3

H: altura de queda da partícula no meio (Equação 4), cm;

H = 0,1725 x LD + 17,118                                                                                                   Eq. 4

 w 

: densidade da água (Equação 5), g/cm
3

;

 w 

= 1,00225 x exp(-0,000204 x T)                                                                                      Eq. 5

O percentual acumulado de material passante foi calculado pela Equação 6.

P = 100 x Lc x 2,231 / ((2,231 -  
w

) x 19,89 / (1 + 1,02 / 100))                                           Eq. 6

Com os valores dos procedimentos de peneiramento e sedimentação foram obtidas as curvas

granulométricas das terras diatomáceas Keepdry e Insecto.

Resultados e discussão

As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados das análises granulométricas por peneiramento e sedi-

mentação da terra de diatomácea Keepdry.

Observa-se na Tabela 1 que a maior parte das partículas de terra diatomácea passaram pela

peneira de menor malha (peneira 400), ficando retida pequena quantidade nas peneiras de me-

nores diâmetros, demonstrando que a terra diatomácea possui diâmetro de partículas extrema-

mente pequenas, capazes de aderirem aos insetos. De acordo com a Tabela 2, os diâmetros das

partículas de terra de diatomácea Keepdry foram inferiores a 0,2 mm, isto é, cerca de 72,6% das

partículas que compõe a terra de diatomácea apresentam diâmetros de partículas inferiores a

0,195 mm.

As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados das análises granulométricas por peneiramento e sedi-

mentação da terra de diatomácea Keepdry.

De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que cerca de 68,4% das partículas apresentavam
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diâmetros inferiores ao diâmetro da peneira de malha 400. Comparativamente a terra diatomácea

Keepdry, que apresentou 80,2% de partículas inferiores a peneira de malha 400, pode-se afirmar

que a terra diatomácea Keepdry apresenta maior quantidade de partículas com menores diâme-

tros do que a terra diatomácea Insecto.

Tabela 1. Ensaio de peneiramento da terra de diatomácea Keepdry.

Número Percentual Massa retida   Percentual acumulado

Peneira Diâmetro passante  acumulada Retido Passante

[#] [mm] [%] [g]   [%]      [%]

5 4 100,0 - -  -

10 2 91,6 1,68 8,4 91,6

16 1,18 87,3 2,56 12,7 87,3

40 0,425 82,1 3,60 17,9 82,1

60 0,25 80,4 3,93 19,6 80,4

100 0,15 80,3 3,95 19,7 80,3

200 0,075 80,3 3,96 19,7 80,3

400 0,038 80,3 3,96 19,7 80,3

Tabela 2. Ensaio de sedimentação da terra de diatomácea Keepdry.

Tempo    LD Temperatura    
    w

  H     Lc    D  P

[min] [g/cm
3

] [
o

C] [g/cm.s] [g/cm
3

] [cm] [g/cm
3

] [mm] [%]

1 1,0080 20 0,0103 0,9981 16,944 7,902 0,195 72,6

2 1,0070 20 0,0103 0,9981 16,944 6,902 0,138 63,4

4 1,0065 20 0,0103 0,9981 16,061 6,402 0,095 58,8

8 1,0060 20,5 0,0102 0,9980 16,061 6,024 0,066 55,3

15 1,0055 20,5 0,0102 0,9980 16,061 5,524 0,048 50,7

30 1,0045 21,5 0,0099 0,9978 16,061 4,784 0,034 43,9

60 1,0040 21,5 0,0099 0,9978 16,061 4,284 0,024 39,3

120 1,0025 22 0,0098 0,9977 16,062 2,922 0,011 26,8

240 1,0015 22 0,0098 0,9977 16,062 1,922 0,011 17,6

10080 1,0015 22 0,0098 0,9977 16,062 1,922 0,001 17,6

LD – Leitura do densímetro; m – viscosidade; g
w

 – densidade da água; H – Altura de queda da partícula no meio; Lc – Leitura do

densímetro corrigida; D – Diâmetro da partícula; P – Percentual acumulado passante.

Tabela 3. Ensaio de peneiramento da terra de diatomácea Insecto.

Número Percentual Massa retida   Percentual acumulado

Peneira Diâmetro passante  acumulada Retido Passante

[#] [mm] [%] [g]    [%]      [%]

5 5 100,0 - - -

10 2 99,6 0,07 0,3 99,6

16 1,18 98,3 0,32 1,6 98,3

40 0,425 97,2 0,54 2,7 97,2

60 0,18780 81,8 0,56 2,8 0,0

100 0,13279 77,3 0,57 2,8 0,0

200 0,09149 72,9 0,57 2,8 0,0

400 0,06470 68,4 0,57 2,8 0,0
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Tabela 4. Ensaio de sedimentação da terra de diatomácea Insecto.

Tempo    LD Temperatura    
    w

  H     Lc    D  P

[min] [g/cm
3

] [
o

C] [g/cm.s] [g/cm
3

] [cm] [g/cm
3

] [mm] [%]

1 1,0090 21 0,0100 0,9979 16,943 9,150 0,187 81,8

2 1,0085 21 0,0100 0,9979 16,944 8,650 0,132 77,3

4 1,0080 21 0,0100 0,9979 16,087 8,150 0,091 72,9

8 1,0075 21 0,0100 0,9979 16,087 7,650 0,064 68,4

15 1,0070 21 0,0100 0,9979 16,087 7,150 0,047 63,9

30 1,0055 21 0,0100 0,9979 16,087 5,650 0,033 50,5

60 1,0030   21,5 0,0099 0,9978 16,087 3,283 0,023 29,3

120 1,0010 22 0,0098 0,9977 16,088 1,421 0,016 12,7

240 1,0000 22 0,0098 0,9977 16,088 0,421 0,011 3,7

10080 1,0000 22 0,0098 0,9977 16,088 0,421 0,001 3,7

LD – Leitura do densímetro; m – viscosidade; g
w

 – densidade da água; H – Altura de queda da partícula no meio; Lc – Leitura do

densímetro corrigida; D – Diâmetro da partícula; P – Percentual acumulado passante.

A Figura 1 apresenta as curvas granulométricas das terras diatomáceas Keepdry (Amostra A) e

Insecto (Amostra B). Observa-se na Figura 1 que a curva granulométrica das duas terras

diatomáceas têm comportamento semelhante, no entanto, pode-se verificar os percentuais de

granulometria da terra diatomácea Keepdry (areia 50%, silte 32%, argila 18%) e Insecto (areia

35%, silte 61%, argila 4%). Esses percentuais são compatíveis com os resultados no procedi-

mento de peneiramento (Tabelas 1 e 3), onde observa-se que a terra diatomácea Keepdry apre-

senta maior quantidade de partículas de menores tamanhos (argila) em relação a terra diatomácea

Insecto. Por outro lado, a terra diatomácea Keepdry apresenta maior quantidade de areia em

relação a terra diatomácea Insecto. Considerando que as partículas serão aderidas ao corpo dos

insetos para remoção da camada protetora dos mesmos, é importante que as partículas de terra

diatomácea sejam as menores possíveis para que as mesmas aderem ao corpo do inseto em

quantidade suficiente.

Figura 1. Curva granulométrica do diâmetro de partícula por peso passante.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi verificar o controle de insetos da espécie Sitophilus zeamais infes-

tando grãos de milho híbrido, onde se aplicou dois diferentes inseticidas com três dosagens

diferentes, cada, através de dois métodos de aplicação (pipeta e pulverizador manual). O inseticida

Piretróide foi aplicado nas dosagens de 10, 14 e 18 mL/2 L de água. Já o organofosforado nas

dosagens de 8, 12 e 16 mL/2 L de água. Cada tratamento possuiu cinco repetições de 50 gramas

de grãos e 15 insetos. Ao final de 60 dias de armazenamento obteve-se controle eficaz (100%)

em todos os tratamentos.

Palavras-chave: Sitophilus zeamais, piretróide, organofosforado.

Introdução

Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas do mi-

lho e de outros cereais armazenados, provocando perdas de peso, desvalorização comercial,

perda no valor nutritivo e diminuição no poder germinativo no caso de sementes (GALLO et al.,

2002; LORINI, 2003).

Entre as formas de controle de insetos de grãos armazenados destaca-se o uso de produtos

químicos. Entretanto, atualmente existem poucos inseticidas registrados para o controle de pra-

gas de produtos armazenados, o que contribui para o agravamento das perdas de grãos armaze-

nados, uma vez que nem todos os produtos podem ser utilizados para todas as pragas e nas

diversas situações de armazenamento encontradas no Brasil (WATTERS et al., 1983;

LETHBRIDGE, 1989; LORINI & SCHNEIDER, 1994; HAGSTRUM & FLINN, 1996; LORINI et al.,

2002; PIMENTEL et al., 2005).
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Baseando-se nisso, este trabalho apresenta como objetivo verificar a eficiência de dois inseticidas

de princípios ativos diferentes (Bifenthrin e Pirimiphos-methyl), aplicados de duas formas (pipeta

e pulverizador manual) e com três concentrações diferentes.

Material e métodos

Para a realização deste experimento, utilizou-se sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR)

localizada na Faculdade de Agronomia – UFRGS. Insetos oriundos de criação própria realizada

com dieta de grãos de milho.

Os grãos de milho híbrido utilizados neste experimento foram colhidos em lavoura experimental

localizada na Estação Experimental Agronômica – UFRGS. Ocorreu armazenamento desses grãos

após a aplicação dos produtos.

A aplicação ocorreu utilizando pipeta de 10 mL e pulverizador manual, dois inseticidas de classes

e princípios ativos diferentes: Piretróide (Bifrenthrin) com dosagens de 10, 14 e 18 mL/2 L de

água e organofosforado (Pirimiphos-methyl) com dosagens de 8, 12 e 16 mL/2 L de água. Cada

dosagem correspondeu a um tratamento composto por cinco repetições. Sendo cada uma destas

compostas por 50 gramas de grãos e 15 insetos adultos não sexados de S. zeamais. Os grãos

foram colocados em potes plásticos e posteriormente aplicado doses de 2 mL da calda produzida

por kg de grãos, homogeneizando por dois minutos. Após os grãos foram armazenados por 60

dias, sendo que quando completados 30 e 60 dias retiraram-se amostras para constituírem as

repetições que foram infestadas com os insetos por um período de 15 dias. Após, procedeu-se a

contagem de insetos mortos. Para o tratamento controle aplicou-se apenas água nos grãos. As

médias obtidas foram analisadas com o programa estatístico Bioestat 5.0 e submetidas ao teste

de Tukey 1%.

Resultados e discussão

Ao se comparar as médias obtidas com aplicação via pipeta do inseticida Piretróide (Bifenthrin)

não ocorrem diferenças estatísticas entre as três dosagens utilizadas para os dois períodos de

infestação (30 e 60 dias após aplicação). Em todas as dosagens obtiveram-se 100% de mortali-

dade dos insetos em ambas as infestações. Na aplicação via pulverizador manual, as médias não

diferiram estatisticamente, porém na concentração de 10 mL, 30 dias, foi a única a não apresen-

tar 100% de mortalidade (98%), porém com 60 dias este resultado foi novamente de 100% de

mortalidade (Tabela 1).

Em relação às médias de mortalidade de S. zeamais com inseticida organofosforado (Pirimiphos-

methyl) em ambos os métodos de aplicação, nas três dosagens utilizadas e em ambos os perío-

dos de infestação, obteve-se 100% de mortalidade (Tabela 1).
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Tabela 1. Médias de mortalidade de insetos adultos de Sitophilus zeamais em grãos de milho híbrido com

dois períodos de infestação, diferentes inseticidas e métodos de aplicação.

            Pipeta     Pulverizado manual

Tratamento Dose (mL) 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias

10 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

1 14 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

18 15,0aA 15,0aA 14,8aA 15,0aA

  8 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

2 12 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

16 15,0aA 15,0aA 15,0aA 15,0aA

3   2 0aB 1,5aB 1aB 0aB

1

 Piretróide (Bifenthrin). 
2

 Organofosforado (Pirimiphos-methyl). 
3

 Controle.

Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

Ao comparar o uso de pipeta para aplicação de ambos os inseticidas, não ocorrem diferenças

estatísticas entre suas médias. O mesmo ocorre com o método de aplicação com pulverizador

manual. As médias obtidas no tratamento controle diferem estatisticamente das médias obtidas

em ambos os inseticidas em ambas as formas de aplicação (Tabela 1).

Esses dados não corroboraram com os de PEREIRA et al. (2003) que ao trabalharem com

inseticidas, piretróide (starion 16 e 32 mL.ton
-1

) e organofosforado (actellic CE 10 mL.ton
-1

) para o

controle de Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) obtiveram mortalidade de 76,92 e 82,5%

para as análises feitas respectivamente, após 30 e 60 dias, na dose de 16 mL.ton
-1

. Esses autores

aplicaram 5 mL da calda produzida com uso de pulverizador manual propulsionado a ar. Para o

piretróide e na dose de 32 mL.ton
-1

 os resultados obtidos estão de acordo com o observado por

PEREIRA et al. (2003), que verificaram mortalidade de 100% após 30 e 60 dias de armazena-

mento.

Conclui-se que ambos os inseticidas, independente da forma de aplicação e nas três concentra-

ções estudadas, apresentam resultados satisfatórios no controle da espécie S. zeamais por até

60 dias de armazenamento.
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Resumo

O ataque de pragas, como o C. maculatus é prejudicial à qualidade do feijão caupi, pois implica

em redução do poder germinativo e valor nutritivo, além de favorecer a contaminação pela entra-

da de patógenos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade tecnológica de oito

cultivares de grãos de feijão caupi (Vigna unguiculata) após infestação por C. maculatus. Para tal

foram avaliados o teor de proteína, porcentagem de embebição de água antes do cozimento e o

tempo de cozimento. Em geral, os grãos infestados apresentaram maiores teores de proteína e

tempo de cozimento sem diferenças estatísticas significativas.

Palavras-chave: Vigna unguiculata, tempo de cozimento, proteínas, caruncho.

Introdução

O feijão caupi (Vigna unguiculata), popularmente conhecido por feijão macassar ou de corda,

representa um alimento de grande importância tanto no aspecto econômico, por ter um baixo

custo de produção, bem como por apresentar ciclo curto, baixa exigência hídrica e rusticidade

para se desenvolver em solos de baixa fertilidade. Além disso, é constituído como importante

fonte de proteína, carboidratos, alto teor de fibra, vitaminas, minerais e, inclusive, possui baixa

quantidade de lipídios (RIBEIRO, 2008).

A grande preocupação é quanto às perdas nos grãos armazenados, as quais são expressivas
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tanto em nível mundial quanto nacional. Cerca de 10 milhões de toneladas por ano da produção

mundial e 40% da produção brasileira (MAPA, 2008). O caruncho Callosobruchus maculatus

(Fabr.,1775), constitui-se a praga mais importante do grão do caupi armazenado, portanto, o

grande responsável pelas perdas. O ataque inicia-se no campo, antes da colheita, e aumenta

significativamente durante o armazenamento. Esta praga causa redução na qualidade das se-

mentes, redução do peso e valor nutritivo além de favorecer a contaminação pela entrada de

patógenos e reduzir o poder germinativo, tornando o feijão impróprio para a industrialização e

para o consumo humano (SANTOS; 1971; OLIVEIRA et al., 1984).

A qualidade do grão pode ser determinada pela aceitabilidade ao consumo e características

nutricionais. Os grãos podem fornecer nutrientes essenciais, que são utilizados como alternativas

em substituições de carnes ou outros alimentos protéicos de origem animal. O caupi pode forne-

cer até 33% de proteínas e 15 % das calorias ingeridas. Portanto como alimento básico e sob o

ponto de vista quantitativo, é considerado um alimento protéico, embora seu conteúdo calórico

não possa ser desprezado (FREIRE et al., 2006). Segundo Kigel (1999), estudos realizados indi-

cam que o tamanho do grão, conteúdo de proteína, amido e açúcares solúveis, além de lipídeos

e minerais influenciam nas características de cozimento. Porém este produto apresenta em al-

guns casos, perda de valor comercial após a colheita por apresentar características como tempo

de cozimento, cor e capacidade de absorção de água alteradas pelo armazenamento inadequa-

do.

De acordo com Phillips (2001), a qualidade do cozimento é medida em função da digestibilidade,

solubilidade e conteúdo protéico destacando também aroma, gosto e textura do grão cozido,

relata que os fatores que afetam o tempo e a qualidade do cozimento do feijão caupi estão

determinados pelo grau de embebição de água pelo grão, tempo de armazenamento, pH da água

e tamanho do grão.

O caruncho C. maculatus é prejudicial, pela redução do peso dos grãos, pela redução do valor

nutritivo, pela queda do poder germinativo da semente e por abrir portas de entrada para patógenos.

O maior dano consiste na alteração qualitativa do grão, em que a presença de ovos ou insetos

adultos nos grãos, e até mesmo a constatação do odor característico que estes exalam, deprecia

o valor comercial e restringem o consumo (ALMEIDA, et al., 2005).

Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade tecnológica de oito

cultivares de grãos de feijão caupi (Vigna unguiculata) quanto a proteína, porcentagem de

embebição de água e o tempo de cozimento após  infestação durante 45 dias, por C. maculatus.

Material e métodos

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Agríco-

las e no Laboratório de Zoologia de Invertebrados da Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(UNIOESTE) Campus de Cascavel. Para isso foram utilizadas grãos de diferentes cultivares de

feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) fornecidas pela Embrapa Semi-Árido, Petrolina, PE,

sendo elas: Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-Potengui, Xique-Xique,

BRS-Pajéu e BRS Canapu-Curaça. As cultivares foram semeadas em área localizada no Municí-
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pio de Corbélia, PR, apresentando as seguintes coordenadas: 24º 42’ 16“ de latitude Sul e 53º 15’

17” de longitude e altitude de 650 m, com clima subtropical mesotérmico superúmido, segundo a

classificação de Koeppen com  solo da região classificado como LATOSSOLO VERMELHO

distroférrico (EMBRAPA, 2006), profundo e com boa capacidade de retenção de água.

Após a colheita os grãos foram submetidos a avaliação da não preferência de C.maculatus em

teste sem livre chance de escolha. Para tal foram preparados frascos de vidro com capacidade

para 250 g contendo 20 g de grãos. Em cada um foram colocados dois casais adultos com no

máximo 24 a 48 h após a emergência. Os recipientes foram mantidos por um período de seis dias

em sala climatizada com temperatura de 25 ± 2 ºC, umidade relativa do ar de 55% UR e fotoperíodo

de 12 h, para que houvesse a oviposição. Após esse período, os adultos foram eliminados. Para

cada uma das oito cultivares foram preparadas quatro repetições, tal como descrito e também

mais quatro repetições com 20 g de material que não foram infestadas, sendo consideradas

testemunhas. Após 45 dias tanto as amostras de grãos submetidos infestação, quanto as teste-

munhas foram analisadas quanto aos parâmetros de teor de proteína, tempo de cozimento e

porcentagem de embebição de água antes do cozimento.

Para a determinação do teor de proteínas, foi utilizado 0,200 g de cada amostra e o teor de N total

será determinado pelo método de Kjeldhal e o teor de proteína obtido pelo fator de conversão de

6,25 (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1984). O tempo de cozimento foi realizado utilizando aparelho

de Mattson adaptado, seguindo método adaptado proposto por Proctor e Watts (1987).  A porcen-

tagem de embebição de água antes do cozimento foi realizada de acordo com a metodologia

descrita por CARBONELL et al.(2003).

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, comparando-se as oito

cultivares e suas respectivas testemunhas, com quatro repetições. Os resultados obtidos foram sub-

metidos à análise de variância (ANOVA) e teste de comparação de médias (Teste de Tukey), com

nível de significância igual ou menor que 5%, com auxílio do programa estatístico SISVAR– V.5.0.

Resultados e discussão

Na Tabela 1 apresenta-se o resumo da análise de variância juntamente com as médias apresen-

tadas pelas oito variedades estudadas e suas respectivas testemunhas para os parâmetros tem-

po de cozimento, teor de proteína e porcentagem de embebição de água.

Verifica-se que para o parâmetro de qualidade tempo de cozimento, a variedade BRS Canapu-

Curaçá apresentou menor tempo de cozimento em relação as demais cultivares também infesta-

das. Já a BRS-Potengui apresentou, dentre as cultivares estudadas, o maior tempo de cozimento.

As cultivares Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Potengui, Xique-Xique e BRS Canapu-

Curaçá apresentaram tempo de cozimento estatisticamente iguais a testemunha. Portanto, nes-

tes casos não ocorreu diferenças significativas entre grãos após terem recebido a infestação por

C. maculatus  e suas respectivas testemunhas. Segundo Salvador (2004), o tempo de cozimento

do feijão caupi inicia no momento em que se introduz os grãos em água fervente até o momento

em que o grão do feijão se torna mole ou pouco resistente quando esmagado com os dedos da

mão ou mastigado na boca. O tempo de cozimento varia entre 36 e 64 minutos para variedades

com aproximadamente três meses de armazenamento e entre 29 a 54 minutos para variedades
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armazenadas depois de duas semanas de armazenamento, porém é afetado por diversos fatores

como: dureza da água, tempo de armazenamento, tamanho e coloração do grão. Os resultados

obtidos com nessa pesquisa foram diferentes dos apresentados por este autor, pois os valores de

tempo de cozimento variaram entre 9 e 14,5 minutos, tanto para os grãos infestados quanto para

suas testemunhas (sem infestação).

Tabela 1. Resumo da análise de variância e médias do tempo de cozimento, teor de proteína e porcentagem

de embebição de água antes do cozimento das oito cultivares de feijão caupi.

Tempo cozimento Proteína       %

       (minutos)     (%) Embebição

Guariba 9,0 a 22,70 b 125,62 a

Testemunha 10.5 a 20,48 a 124,79 a

F
calculado

0.6858ns 0.8801ns 0.6442ns

DMS 5,435 1,798 5,239

CV 24.77 3.70 1.86

Tumumaque 9,0 a 21,94 b 147,07 a

Testemunha 9,0 a 20,73 a 150,46 a

F
calculado

0.5000ns 0.4187ns 0.9297ns

DMS 1,2992 0,9119 11,4675

CV 6.42 1.90 3.43

BRS-Panaguaçu 12,0 a 21,02 b 141,58 a

Testemunha 9,8 a 20,01 a 138,72 a

F
calculado

0.2687ns 0.3640ns 0.5296ns

DMS 2,386 0,937 11,0381

CV 9.75 2.03 3.50

BRS-Caleamé 12,3 b 20,43 b 115,25 b

Testemunha 9,8 a 19,52 a 101,18 a

F
calculado

0.1275ns 0.0330ns 0.0742ns

DMS 0,456 0,329 6,752

CV 8.30 0.73 2.77

BRS-Potengui 14,0 a 19,32 a 120,75 a

Testemunha 10,8 a 19,08 a 124,57 b

F
calculado

0.6178ns 0.7285ns 0.4436ns

DMS 3,280 1,262 3,714

CV 11.78 2.92 1.35

Xique-Xique 12,5 a 19,50 a 133,63 a

Testemunha 12,0 a 19,15 a 131,02 a

F
calculado

0.0102ns 0.1180ns 0.2837ns

DMS 0,918 0,411 10,502

CV 3.33 0.95 1.30

BRS-Pajéu 9.8 a 18,74 a 114,55 a

Testemunha 14,5 b 18,19 a 116,13 a

F
calculado

0.2203ns 0.3492ns 0.6877ns

DMS 3,012 0,826 13,036

CV 11.04 1.99 5.02

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Tempo cozimento Proteína       %

       (minutos)     (%) Embebição

BRS Canapu-Curaça 7,3 a 20,46 a 126,96 a

Testemunha 9,0 a 21,11 b 129,72 a

F
calculado

0.5000ns 0.0218ns 0.8088ns

DMS 2,386 0,476 18,867

CV 13.05 1.02 6.53

Letras iguais na coluna correspondem a médias iguais entre os tratamentos de acordo com o teste de Tukey ao nível de 5% de

significância.

O teor de proteína dos grãos das oito cultivares de feijão caupi submetidos a infestação variaram

entre 18,74% e  22,70%. Salgado et.al, (2005), trabalhando com feijão caupi (Vigna unguiculata)

verificou teor de proteína igual a 22,13% para o grão maduro, os valores encontrados neste

trabalho variam em torno deste percentual. Ocorreram diferenças estatísticas entre as cultivares

e suas respectivas testemunhas para Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé e

BRS Canapu-Curaçá, sendo que o teor de proteínas foi maior para os grãos submetidos  a

infestação. Percentuais maiores de proteína foram encontrados nos grãos infestados quando

comparadas as testemunhas, portanto ocorre efeito da infestação neste parâmetro de qualidade

do produto.

A porcentagem de embebição de água antes do cozimento dos grãos variou entre 114,55% e

147,07%, para as cultivares infestadas. Santos et.al (2008), trabalhando com diferentes cultiva-

res de feijão caupi cultivadas no Vale do São Francisco encontrou valores para este parâmetro

variando entre 116,8% a 134,3%, resultados estes diferentes dos encontrados nessa pesquisa,

que apresentou porcentagens de embebição de água antes do cozimento inferiores e superiores

a este valor. Ocorreram diferenças entre testemunhas e cultivares para BRS-Caleamé e BRS-

Potengui. Este parâmetro de qualidade esta relacionado com a qualidade de cozimento do grão,

apresentando uma correlação significativa e negativa (*). Isso pode ser observado para a cultivar

BRS-Caleamé que apresenta elevada porcentagem de embebição de água e menor tempo de

cozimento.

Conclusões

Verificou-se para todas as cultivares estudadas neste trabalho, que a infestação por C.maculatus

implicou no aumento dos teores de proteína dos grãos. O tempo de cozimento das cultivares

Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Potengui, Xique-Xique e BRS-Canapu foram esta-

tisticamente iguais a testemunha, não ocorrendo efeito da infestação dos grãos para este parâmetro.

Com relação à porcentagem de embebição de água antes do cozimento dos grãos, a presença

do inseto praga não apresentou efeito para este parâmetro de qualidade.
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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.

Palavras-chave: trigo, fungicida, qualidade da farinha.

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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Resumo

Trabalho realizado com o objetivo de verificar a eficiência de dois inseticidas (Piretróide e

Organofosforado) no controle de adultos de Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae aplicados com

uso de pipeta e pulverizador manual em duas concentrações: 8 e 16 mL. Cada tratamento foi

constituído de 10 repetições com 10 insetos. Aplicou-se 2 mL da calda produzida em papel filtro

depositados em placas Gerbox. Conclui-se que após 24 horas o inseticida organofosforado apre-

senta melhor eficiência no controle de ambas as espécies.

Palavras-chave: Sitophilus zeamais, Sitophilus oryzae, piretróide, organofosforado.

Introdução

De acordo com LORINI (2008) perde-se 10% da quantidade total de grãos produzidos anualmen-

te no Brasil devido ao ataque de insetos. Entre os insetos que atacam grãos armazenados desta-

cam-se: Sitophilus zeamais (Mots.) (Coleoptera: Curculionidae) e Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:

Curculionidae), sendo consideradas pragas primárias por terem a capacidade de perfurar o

tegumento de sementes e grãos inteiros (PEREIRA et al., 1997; ANTUNES & DIONELLO, 2010).

Segundo BENHALIMA et al. (2004) o controle químico de pragas de grãos armazenados é reali-

zado, normalmente, com inseticidas fumigantes e protetores, que apesar de eficazes podem

causar intoxicações aos aplicadores, presença de resíduos tóxicos nos grãos e surgimento de

populações de insetos resistentes.

Hoje um dos problemas que tem aumentado muito no Brasil é com relação a resistência destas

pragas, ao pequeno número de inseticidas registrados no país, entre elas Rhyzopertha dominica
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(F.) (Coleoptera: Bostrichidae), S. oryzae, S. zeamais, Tribolium castaneum (H.), Cryptolestes

ferrugineus (Stephens) (Coleoptera: Laemophloeidae) e Orizaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera:

Silvanidae) já foram detectadas raças resistentes aos inseticidas químicos usados para o contro-

le. Isso torna urgente a necessidade de se fazer manejo integrado de pragas, para que se possa

preservar estes inseticidas por maior tempo, devido à dificuldade de substituição dos mesmos

(LORINI, 2008).

Baseando-se nisso, este trabalho possui o objetivo de verificar a eficiência no controle de duas

espécies pragas com o uso de dois inseticidas, em duas concentrações aplicadas de duas for-

mas.

Material e métodos

Para a realização deste experimento foram utilizados insetos adultos das espécies S. zeamais e

S. oryzae oriundos de criação própria (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR) e dois inseticidas: Piretróide

(Bifenthrin) e Organofosforado (Pirimiphos-methyl). Produziu-se a calda a ser aplicada com a

diluição de 8 e 16 mL de ambos inseticidas em 2 litros de água. Aplicou-se 2 mL da calda produ-

zida em papel filtro com uso de pipeta e pulverizador manual. Esses papéis filtro foram divididos

em quatro áreas: uma com aplicação e três sem aplicação. Após a secagem cada papel filtro foi

colocado em placas Gerbox e receberam cinco grãos de milho na área aplicada e outros cinco na

área adjacente. Cada placa Gerbox constituía uma repetição com 10 insetos, sendo no total 10

repetições por tratamento. O tratamento com dose de 16 mL de cada inseticida no controle de S.

oryzae foi composto por cinco repetições por aplicação devido a disponibilidade de material. Quando

completadas 24 horas de infestação, avaliaram-se a mortalidade de ambas as espécies. As mé-

dias obtidas foram discriminadas pelo teste de Tukey a 1%.

Resultados e discussão

Ao analisar as médias obtidas para a espécie S. zeamais percebe-se que na aplicação com

pipeta a maior média de mortalidade ocorreu no tratamento com o inseticida organofosforado, em

ambas as doses (100%), diferindo estatisticamente do inseticida piretróide em ambas as dosa-

gens (4,0% em 8 mL e 4,4% em 16 mL). Na aplicação via pulverizador as maiores médias de

mortalidade ocorreram com o inseticida organofosforado, 86% em 8 mL e 91% em 16 mL. As

médias do tratamento com inseticida organofosforado não diferiram estatisticamente entre as

doses e entre os métodos de aplicação. O controle somente não diferiu do inseticida piretróide (8

mL) quando pulverizado. No uso de piretróide ocorreram diferenças estatísticas entre 8 e 16 mL

aplicados com pulverizador (Tabela 1). Mostrando uma maior resistência por esta espécie a

inseticida do grupo dos piretróides. LORINI (2008) recomenda a utilização, para tratamento das

espécies S. oryzae e S. zeamais, de inseticidas do grupo dos organofosforados.

Em relação aos dados obtidos para o controle da espécie S. oryzae, observa-se que, com uso de
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pipeta, ocorreram 100% de mortalidade dos insetos submetidos ao tratamento com o inseticida

organofosforado em ambas as doses, resultados estes superiores estatisticamente a 64% (8 mL)

e igual a 82% (16 mL). Com aplicação via pulverizador manual, o inseticida organofosforado

apresentou 77% (8 mL) e 100% (16 mL) de mortalidade da espécie estudada, diferindo estatisti-

camente entre si. Por outro lado, o inseticida piretróide apresentou 28% (8 mL) e 64% (16 mL) de

mortalidade, ocorrendo diferença estatística entre si. Ao comparar os métodos de aplicação com

a mesma dosagem utilizada, existiram diferenças significativas dentro dos tratamentos inseticidas.

A mortalidade obtida no tratamento controle diferiu estatisticamente dos demais (Tabela 2). Re-

sultados que também estão de acordo com a indicação de LORINI (2008) para controle de S.

oryzae e S. zeamais.

Tabela 1. Média da mortalidade de Sitophilus zeamais obtida com dois métodos de aplicação de dois

inseticidas com duas concentrações diferentes*.

              Pipeta   Pulverizador manual

8 mL 16 mL 8 mL 16 mL

Piretróide   4,0Ab   4,4Ab 0,8Bb 4,7Ab

Organofosforado 10,0Aa 10,0Aa 8,6Aa 9,1Aa

Controle   0,0Ac   0,0Ac 0,0Ab 0,0Ac

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

*Não se realizou comparação entre dois métodos de aplicação com duas dosagens diferentes.

Tabela 2. Média da mortalidade de Sitophilus oryzae obtida com dois métodos de aplicação de dois inseticidas

com duas concentrações diferentes*.

              Pipeta   Pulverizador manual

8 mL 16 mL 8 mL 16 mL

Piretróide   6,4Ab   8,2Aa 2,8Bb   6,4Ab

Organofosforado 10,0Aa 10,0Aa 7,7Ba 10,0Aa

Controle   0,0Ac   0,0Ab 0,0Ac   0,0Ac

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 1%.

*Não se realizou comparação entre dois métodos de aplicação com duas dosagens diferentes.

Conclui-se que entre as duas espécies estudadas, a espécie S. oryzae é menos tolerante aos

inseticidas utilizados em ambas as formas de aplicação, assim como nas duas concentrações

utilizadas ao comparar as médias de mortalidade de S. zeamais. Em comparação aos inseticidas,

o organofosforado apresenta melhores resultados que o piretróide para ambas as espécies.
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Resumo

O trabalho teve finalidade de analisar a viabilidade de utilização de sabugo de milho no processo

de secagem como fonte alternativa de combustível. O experimento foi realizado em uma unidade

armazenadora que possui dois secadores de 40 t de capacidade. O sabugo de milho utilizado foi

extraído no processo de pré-limpeza. A fornalha utilizada para a queima do combustível foi adap-

tada para a queima de sabugo de milho. Concluiu-se que, apesar de um aumento de variação de

tempo e temperatura de secagem, a queima do sabugo de milho em conjunto com lenha gera

uma economia financeira em torno de 11,8%.

Palavras-chave: Secagem de grãos, Resíduos, Sabugo de milho, Combustão.

Introdução

Mais do que produzir grãos, um dos principais desafios que existem no mundo globalizado é a

produção com qualidade e com eficiência. Para isso não é necessário somente bater recordes de

produção, mas sim processar esta produção de maneira que as perdas sejam mínimas durante o

recebimento, a secagem, a armazenagem e a expedição. Segundo Lacerda Filho (1998, p. 6)

12,8% de toda a energia empregada para produzir o milho do plantio até a armazenagem é

utilizada no processo de secagem. Portanto, o processo de secagem consome a maior parte da

energia, seja ela térmica ou elétrica, além dos processos ligados a ela (pré-limpeza), gerando

resíduos tais como sabugo de milho. Partindo da hipótese que é possível extrair energia térmica

dos resíduos produzidos pelo processo de pré-limpeza, esta pesquisa tem por finalidade de-
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monstrar a utilização de sabugo de milho como fonte energética nos processos de secagem.

Segundo Lopes et al. (2001), se os resíduos agrícolas provenientes de lavouras comerciais fos-

sem utilizados como fontes de energia para a secagem, seriam mais do que suficientes para a

secagem dos produtos que lhes deram origem.

Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada em uma cooperativa situada na cidade de Guaíra, região Oeste do

estado do Paraná. As observações e as análises foram feitas no processo de secagem do produ-

to milho. Todas as coletas de dados foram feitas em dois sistemas de secagem similares e inde-

pendentes, cada um com capacidade nominal de secagem de 40 toneladas hora, sendo que um

sistema operou com o método convencional (lenha de eucalipto) e o outro operou com o método

proposto pela pesquisa (sabugo de milho separado pela máquina de limpeza em conjunto com

lenha).

No experimento o milho utilizado para a secagem encontrava-se com a umidade acima de 18%

(b.u.), sendo necessária, a secagem em sistema de rodízio. As máquinas de pré-limpeza da

unidade armazenadora são da marca Kepler Weber, modelo PL - 60, com capacidade nominal de

processamento de 60 toneladas hora. Para a queima do sabugo de milho, a fornalha foi adaptada

de modo que houvesse a queima simultânea, tanto da lenha quanto do sabugo de milho. Para a

realização do experimento ambos os secadores foram regulados conforme Silva (2004), propici-

ando que aproximadamente 10% do volume de ar consumido pelo secador entre pela câmara de

combustão, 55% entre pela fornalha após a câmara de queima da lenha, e 35% pelo corpo do

secador na câmara de resfriamento. A medição do volume de ar tomado pelo secador foi realiza-

da com a ajuda de um anemômetro. Os ventiladores utilizados nos secadores são centrífugos,

cada um com motor de 50 cv. O secador utilizado para o experimento estava equipado com dois

sensores de temperatura. A temperatura do ar de secagem estabelecida como meta foi à tempe-

ratura de 95 ºC.

O método utilizado para determinação de umidade do produto milho foi o método indireto, utilizan-

do-se um o determinador de umidade universal. Com os secadores ainda desligados, houve a

alimentação da fornalha de modo que não houvesse área de grelha na câmara de combustão

sem presença de lenha. A meta de temperatura foi de 95 ºC e, conforme a temperatura demons-

trada nos visores dos secadores reduzia, havia o abastecimento com a lenha para o secador

testemunha e com o sabugo de milho para o secador experimental. Ao final do experimento a

lenha restante dos dois secadores foi pesada separadamente, calculando assim o total de consu-

mo da lenha em quilos para cada secador.

Amostras dos resíduos provenientes da máquina foram analisadas e os resíduos separados em

três grupos de fragmentos principais para determinação da proporcionalidade: fragmentos de

sabugo de milho, grãos de milho e fragmentos da planta de milho. Cada um destes grupos de

fragmentos foi pesado separadamente para verificar a composição do material residual.
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Resultado e discussão

A Tabela 1 mostra os consumos de lenha e de sabugo de milho e os custos estimados durante o

processo de secagem.

Tabela 1. Comparativo de consumo de lenha e custo de lenha por tonelada.

Consumo de combustível Quantidade Custo por tonelada

                  (kg) de milho  de milho seco

Lenha Sabugo de milho seco (kg) (R$/t)

Secador 1 (experimento) 1.870 530 120.000 1,781

Secador 2 (testemunha) 2.120     0 120.000 2,019

Diferença    250 530 - 0,238

A Tabela 1 mostra que, apesar das quantidades de milho processados serem idênticas, o consu-

mo de lenha como combustível foi inferior no secador experimental. Esta diferença foi obtida

devido à inserção de sabugo de milho como combustível alternativo. Consequentemente, o custo

por tonelada de produto seco no secador experimental foi inferior ao custo do secador testemu-

nha, pois o resíduo é disponibilizado nas máquinas gratuitamente. À época, a unidade

armazenadora adquiriu a lenha ao preço de R$ 80,00 a tonelada. Como esta lenha foi adquirida

logo após o corte do eucalipto e que a mesma se encontrava armazenada por aproximadamente

oito meses, estima-se que haja uma perda de peso em torno de 30% durante o intervalo entre a

aquisição da lenha e a pesagem e consumo da mesma. Portanto, o custo estimado para a lenha

seca foi de R$ 114,29 por tonelada, ou seja, cerca de R$ 0,114 por quilo de lenha seca. Observa-

se que, em valores financeiros, o secador experimental apresentou uma economia de R$ 0,238

centavos por tonelada de produto seco. Isto significa uma redução nos custos de secagem quan-

to se utiliza somente lenha em torno de 11,79 %.

A Tabela 2 apresenta os teores de umidades médios obtidos durante a realização do experimen-

to.

Tabela 2. Comparativo de teor de umidade e quantidade de milho seco nos dois tratamentos.

Peso inicial Umidade média Peso final Umidade média

( kg )  inicial ( % ) ( kg )  final ( % )

Secador 1 (experimento) 120.000 20,1 110.251 13,0

Secador 2 (testemunha) 120.000 20,3 110.135 13,1

Observa-se que a umidade média de entrada dos dois secadores foi similar, ou seja, não ocorreu

variabilidade de umidades entre os dois secadores durante o experimento. Caso houvesse dife-

rença, certamente os resultados obtidos não seriam conclusivos, considerando que quanto maior

a umidade média do lote de milho, maior a energia será necessária para retirar a água do produto,
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consequentemente, maior consumo de lenha. A mesma regra se aplica para a umidade final, pois

quanto maior a necessidade de secagem ou mais seco o produto, maior consumo de energia.

A Figura 1 mostra as variações de temperaturas do ar de secagem e de exaustão nos dois seca-

dores durante os testes experimentais.

Observa-se na Figura 1 que a temperatura de secagem na câmara de secagem do Secador 1

ocorreu um aumento inicial de temperatura mais gradual em relação a aumento da temperatura

do Secador 2. Nota-se de maneira geral que as temperaturas nos dois sistemas permaneceram

próximas durante o processo de secagem, variando entre 90 e 100 ºC. Considerando que os dois

secadores foram regulados com o mesmo fluxo de ar, o mesmo fluxo de produto e as mesmas

condições ambientais durante a operação de secagem, a diferença de tempo entre os dois seca-

dores poderia gerar a hipótese de que, por haver uma maior variabilidade na temperatura de

secagem do secador 1 (experimento), houve uma maior demanda de tempo. O sabugo de milho

tem um fulgor maior, mas, no entanto este fulgor não é sustentável, necessitando de uma alimen-

tação da fornalha mais constante que a lenha. E, quando há uma maior alimentação da fornalha,

consequentemente aumenta o número de vezes em que a porta de alimentação é aberta,

despressurizando a câmara de combustão.

Figura 1. Variações das temperaturas do ar de secagem e de exaustão nos secadores.

O experimento buscou estudar uma solução para um problema antigo da unidade armazenadora:

dar destino aos subprodutos ou resíduos. Durante o experimento, foi observado que o sabugo de

milho possui uma temperatura de combustão inferior que a lenha, ou seja, ele queima mais

rápido, propiciando uma resposta mais rápida para elevação da temperatura de secagem. No

entanto esta resposta não é consistente devido a constante alimentação da fornalha dificultando

a manutenção constante da temperatura.

Com relação a composição do material proveniente das máquinas de limpezas, verificou-se os

seguintes percentuais médios: 60% de fragmentos do sabugo de milho, 2% de grãos que não
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conseguiram se desprender do sabugo durante a colheita e 38% de fragmentos da planta de

milho.

Durante a realização do experimento foram obtidos 131 quilos de resíduos provenientes da má-

quina de pré-limpeza, resultado do processamento de cerca de 240.000 quilos de produto pro-

cessado. Esta quantidade de sabugo de milho equivale a aproximadamente 0,06% do total da

massa de grãos processada durante o experimento. Já a quantidade utilizada durante a combus-

tão nas fornalhas foi de 530 quilos de sabugo de milho, uma quantidade superior à produzida pelo

processo.
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Resumo

A NR33 - Espaços Confinados é a mais recente normatização, com relação à segurança do

trabalho. O presente trabalho objetivou apresentar etapas do processo de implantação da NR33

em uma empresa do setor agroindustrial, com ênfase na movimentação e armazenamento de

grãos, mostrando ainda a percepção dos trabalhadores na aplicação da norma. O trabalho foi

realizado na COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, situada na cidade de Maringá, Paraná. Veri-

ficou-se que 100% dos colaboradores estão aptos a identificar ambientes de espaços confinados

e que 88% dos trabalhadores sentem-se mais seguros para realizar suas tarefas após implanta-

ção dos procedimentos e treinamentos da NR33.

Palavras-chave: Segurança no trabalho; espaço confinado; cooperativa agroindustrial; armaze-

namento de grãos; armazéns; permissão de entrada de trabalho.

Introdução

O mercado consumidor e a sociedade vêm se tornando cada vez mais exigentes, tendo em vista

que nos últimos anos, a imagem de um produto de boa qualidade está associada a políticas de

responsabilidade social, como a preservação do meio ambiente, além de exigirem o compromis-

so de que em todo o processo produtivo os trabalhadores desenvolvam suas atividades com o

mínimo risco possível, a saúde e segurança. Diante disso, a segurança do trabalho vem ganhan-

do espaço em todos os segmentos industriais, e no setor da agroindústria não é diferente.
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Uma das premissas de uma organização formal, chamada Cooperativa é respeitar os valores do

ser humano e praticar regras, normas e princípios (GAWLAK e TURRA, 2003). A agroindústria

convencional contempla basicamente o primeiro processamento da matéria-prima produzida pela

agricultura. O Complexo Agroindustrial responde por uma parte expressiva da vida econômica e

social do país (ARAUJO, et al., 1990).

Na agroindústria e na agricultura um dos maiores riscos à segurança dos trabalhadores são os

espaços confinados. Por se tratarem de locais fechados, enclausurados, perigosos e traiçoeiros,

os espaços confinados apresentam riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e mecâni-

cos (PIRES, 2005).

De acordo com Campos (2007), atividades nestes locais devem ser planejadas e os controles dos

riscos devem ser observados, antes, durante e após o trabalho. Porém, acidentes em espaços

confinados é uma triste realidade no país, sendo mais frequentes do que se imagina e, na maioria

das vezes fatais, não oferecendo uma segunda chance ao trabalhador.

Diante desse contexto, a implantação da NR33 visa eliminar ou atenuar o número de acidentes e

mortes ocorridas nas atividades laborais em ambientes de Espaços Confinados, na medida em que

se estabelecem os requisitos mínimos para a identificação, reconhecimento, avaliação, monitoramento

e controle dos riscos existentes nestes locais. Esta Norma Regulamentadora tem como precedentes

importantes a NBR14606 Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado e a NBR1487 Espaço

Confinado – Prevenção de Acidentes Procedimentos e Medidas de Proteção. Embora nenhuma das

duas medidas de proteção fossem legalmente obrigatórias, muitas empresas já vinham seguindo e

criando procedimentos internos fundamentados nessas NBR’s (VIEGAS, 2007).

No setor do agronegócio os silos e os armazéns são construções indispensáveis ao armazena-

mento da produção agrícola e influem decisivamente na sua qualidade e preço. Entretanto, pelas

dimensões e complexidade de suas estruturas construtivas, podem ser fonte de vários e graves

acidentes do trabalho, sendo muito comum a presença de espaços confinados. Estes locais ain-

da têm o agravante de apresentarem desníveis com profundidades ou alturas muito elevadas

podendo chegar a 40 m, ou mais. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Permissão de Entrada

de Trabalho (PET), é de suma importância nestes locais, tendo em vista que esta medida admi-

nistrativa da NR33 configura-se como garantia de desenvolvimento de trabalho seguro no interior

do espaço confinado, buscando, dessa maneira, reduzir e extinguir os acidentes de trabalho

nestes ambientes, uma vez que todo o trabalho realizado terá monitoramento contínuo, além de

estar disponível o serviço de emergência (VIEGAS, 2007).

Neste contexto o objetivo deste trabalho foi o de apresentar a implantação da NR33 Espaços Confina-

dos, na Cocamar – Cooperativa Agroindustrial, que é considerada o maior e mais diversificado par-

que industrial do cooperativismo brasileiro e avaliar a percepção e o comportamento dos trabalhado-

res do setor envolvidos diretamente em ambientes de trabalho com espaços confinados.

Material e métodos

O trabalho foi realizado na COCAMAR Cooperativa Agroindustrial, situada na cidade de Maringá,

Paraná, no ano de 2008. Foram utilizados questionários e observações “in loco” analisando o
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comportamento, o conhecimento do trabalhador com relação aos procedimentos, a operação dos

equipamentos necessários e a realização de suas atividades em ambientes de espaços confinado.

As informações foram levantadas com a utilização de um questionário do tipo misto composto por

perguntas relacionadas à capacidade do trabalhador de identificar espaços confinados; cumpri-

mento das orientações previstas na PET; à prática da realização de check-list de segurança e a

percepção do trabalhador com relação a segurança nas suas atividades, após realizar o treina-

mento. Os questionários foram aplicados a um grupo de 40 funcionários, que representam 10%

dos trabalhadores que estão autorizados a trabalhar em espaços confinados da empresa, sendo

esses escolhidos aleatoriamente, independente de idade, sexo, função, tempo de empresa, e ao

fato de ser terceiro ou efetivo.

As observações “in loco” foram realizadas nas etapas de safra (recebimento, secagem, movimenta-

ção e armazenamento de grãos), na manutenção dos equipamentos e no processo de produção e

manutenção das indústrias de sucos, óleos e maionese. A observação se deu na realização do proce-

dimento, no preenchimento da PET - Permissão de Entrada de Trabalho, na função exercida pelo

supervisor e pelo vigia, na manipulação e operação dos equipamentos necessários a medição e

avaliação dos riscos, na preparação do local de trabalho, na forma de utilização dos EPIs e EPCs, no

comportamento dos trabalhadores durante a realização das tarefas e no encerramento das atividades.

Os dados coletados foram analisados segundo a estatística descritiva. As variáveis quantitativas

foram estratificadas e apresentadas por meio de gráficos, em porcentagem.

Resultados e discussão

A COCAMAR já havia implantado desde o ano de 2000 os procedimentos da NBR14606 Postos

de Serviço – Entrada em Espaço Confinado e a NBR1487 Espaço Confinado – Prevenção de

Acidentes Procedimentos e Medidas de Proteção, fatores que contribuíram e muito para proces-

so de implantação da NR33 na cooperativa. O procedimento de implantação da NR33 ficou defi-

nido em reuniões ocorridas a partir de junho de 2007 entre o SESMT – Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho da COCAMAR, a Diretoria da empresa e demais setores, e

consistiu basicamente em seis etapas, descritas a seguir.

A primeira etapa, constituiu-se na identificação dos espaços confinados. Na Tabela 1, apresenta-

se a quantidade de espaços confinados em todo o complexo agroindustrial em Maringá.

Tabela 1. Quantidade de espaços confinados no complexo Agroindustrial da COCAMAR
1

 em Maringá.

Setor Número de espaços confinados

Graneleiro (Setor de Recebimento e Armazenamento de Grãos) 90

Caldeiras 14

ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) 10

Fabrica I (Óleo de Soja) 30

Fabrica II (Óleos de Soja, Canola, Milho e Girassol) 25

Outros (Galerias, Cisternas, Tanques, etc.) 30

1

 Fonte – SESMT da Cocamar.
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Na segunda etapa de implantação, foram adquiridos os equipamentos necessários a trabalhos

em espaços confinados, como: detector de gases (4 gases oxigênio, gás sulfídrico, gás carbônico

e gás inflamável); cilindro de gás padrão Dräger; máscara autônoma de demanda com pressão

positiva; equipamentos de resgate de emergência (maca de resgate, polias, freios, mosquetões);

cabos de segurança (cordas, cabos de aço) e equipamentos de primeiros socorros.

Em uma próxima etapa, realizou-se a sinalização e identificação de todos os espaços através da

classificação dos riscos específicos e a confecção e instalação das placas e adesivos de identifi-

cação. Após este procedimento ocorreu a alteração do procedimento interno de segurança na

empresa, que consistiu na adequação da antiga ATR – Autorização de Trabalho de Risco para a

PET – Permissão de Entrada de Trabalho, na qual ocorreram alterações de acordo com as exi-

gências da NR33 e de acordo com as características e necessidades existentes nos espaços

confinados da cooperativa, definidos pelo corpo técnico do SESMT da empresa.

Em seguida ocorreu o processo de treinamento, no qual foram formados os supervisores e os

vigias de entrada de espaço confinado com carga horária de 40h e 16h respectivamente, com

conteúdo programático de acordo com a NR33. Estes cursos foram ministrados pelo corpo técni-

co do SESMT da COCAMAR. Em virtude do elevado número de trabalhadores envolvidos com

espaço confinado em sua jornada de trabalho, o corpo técnico do SESMT realizou os treinamen-

tos em horários flexíveis a todos.

Seguiu-se então a gestão de funcionamento da NR33 dentro da COCAMAR, que é de responsa-

bilidade do corpo técnico do SESMT e por todos os colaboradores. Dentro do procedimento inter-

no da empresa existe um Ato de Diretrizes para Práticas Disciplinares de Segurança e Saúde,

conhecidos como “Ato 69” onde são previstas punições como advertências, suspensões e demis-

sões aos colaboradores que não cumprirem os procedimentos de segurança e advertência, sus-

pensão e desligamento das atividades a empresas terceirizadas.

De acordo com o questionário formulado e aplicado aos funcionários que tem suas atividades

relacionadas diretamente com ambientes de espaços confinados constatou-se que 100% dos

entrevistados são capazes de identificar um espaço confinado, conforme ilustra a Figura 1 (a).

Através de informações levantadas in loco, verificou-se que antes da implantação da NR33 na

empresa, nem todos os colaboradores conseguiam identificar um ambiente de espaço confinado,

fato este que os colocavam diretamente em situação iminente de perigo.

                                           a                                                                                       b

Figura 1. Percentual de colaboradores capazes de identificar um espaço confinado (a) e Percentual

de colaboradores que possuem dificuldades de cumprir os procedimentos constantes da PET (b).
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Em relação aos funcionários que têm dificuldades de cumprir os procedimentos constantes da

PET (Permissão de Entrada de Trabalho), a Figura 1 (b) apresenta que este percentual é de 50%.

Constatou-se também um fato interessante que os colaboradores que possuem essas dificulda-

des são o que possuem mais tempo de serviço na empresa, ou seja, com mais de 20 anos.

Na Figura 2 (a), observa-se que 14% dos colaboradores relacionados com espaços confinados

não se habituaram a fazer o chek list de segurança antes de adentrar em um espaço confinado,

para realizarem suas atividades, 16% estão se adaptando a fazer a conferência, e 70% já se

habituou a fazer o chek list das orientações constantes da PET, o que os permite realizar um

trabalho mais seguro. Em relação à implantação dos procedimentos e treinamento da NR33 pela

empresa, a grande maioria dos funcionários afirmou sentirem-se mais seguro para realizarem

trabalhos nos espaços confinados, como verifica-se na Figura 2 (b).

Já a Figura 3, fornece-nos um panorama do tempo de empresa que tem os colaboradores entre-

vistados. Constata-se que quase 50% dos colaboradores que possuem suas atividades ligadas

ao trabalho com Espaços Confinado têm mais de 20 anos de empresa.

a                                                                                   b

Figura 2. Percentual de colaboradores que se habituaram a fazer o chek-list de segurança antes

de adentrar um espaço confinado (a) e Percentual de colaboradores que se sentem mais seguros

após a implantação dos procedimentos e treinamentos de segurança da NR33 pela empresa (b).
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empresa dos colaboradores en-

trevistados.
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Considerações finais

Após a realização do estudo de caso sobre a implantação da NR33 na Cocamar Cooperativa

Agroindustrial, pode-se constatar que a Norma Regulamentadora referente a espaços confinados

apresenta-se como uma lei rigorosa e muito eficiente na preservação da segurança do trabalha-

dor, e veio em boa hora, tamanho à expansão do setor agroindustrial no Brasil, porém possui

alguns pontos de difícil implantação e até mesmo de cumprimento no setor agroindustrial, princi-

palmente no transporte e armazenagem de grãos, como por exemplo, a comunicação entre vigia

e trabalhadores em ambientes confinados característicos do setor como túneis com as mais

variadas ramificações e poços de elevadores com profundidades elevadas. Na Cocamar, a NR33

está muito bem implantada, pelos procedimentos, treinamentos e o acompanhamento constante

do corpo técnico do SESMT. Fator favorável também é o respeito da maioria dos colaboradores

aos perigos que os espaços confinados apresentam.

Outra constatação é que a cooperativa estudada dispõe de todos os EPIs, EPCs e demais equi-

pamentos necessários à realização de trabalhos em ambientes de espaços confinados, bem

como equipamentos de resgate e apoio, por tanto as causas dos acidentes nesses ambientes

ocorrem em sua grande maioria por ato inseguro.

Constatou-se também que a adaptação à cultura e o comprometimento com a segurança, espe-

cificamente com a NR33 é mais sentida pelos colaboradores que possuem mais tempo de empre-

sa.
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Resumo

Objetivou-se com este estudo determinar o custo de secagem de café, processado na forma

cereja descascado, com pré-secagem em terreiro de concreto e a complementação da secagem

em um secador de fluxos concorrentes e contracorrentes. Analisaram-se dois tratamentos de

secagem: o tratamento 1 com 12 horas de secagem intermitente (revolvimento intermitente) e 12

horas de repouso, com temperatura do ar de secagem de 45 ºC; e o tratamento 2, com 12 horas

de secagem intermitente (revolvimento contínuo) e 12 horas de repouso, com temperatura do ar

de secagem de 70 ºC. A avaliação do custo de secagem foi realizada a partir da metodologia

descrita por Young & Dickens (1975). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que o custo

fixo do secador de fluxos foi o principal componente do custo total de secagem, principalmente

por se tratar de um protótipo, e que o tratamento 1 demonstrou inviabilidade econômica de aplica-

ção comparativamente ao tratamento 2.

Palavras-chave: Pós-colheita, secagem, custo de secagem.

Introdução

O estudo do custo de secagem é uma importante ferramenta a ser considerada, na tomada de

decisão pela opção de um ou outro sistema de secagem, além da também definição do modo de

operação destes sistemas, do combustível utilizado durante a secagem e outros fatores.
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Em estudo recente, Octaviani & Biagi (2004) avaliaram o custo de secagem de café cereja des-

cascado desmucilado em secadores horizontais rotativos, utilizando lenha de eucalipto e gás

liquefeito de petróleo (GLP) como combustível. Concluíram que o custo de secagem com GLP foi,

em média, 111,5% superior em relação ao sistema que utilizou lenha de eucalipto, e que na

composição do custo de secagem, em porcentagem, o custo do combustível representou média

de 40,76% para a lenha e 67,94% para o GLP. Santos et al. (2006) determinaram o custo de

secagem de café cereja, em dois secadores rotativos (comercial e modificado). Para o aqueci-

mento do ar de secagem no secador rotativo comercial, queimou-se lenha numa fornalha com

fogo indireto, enquanto no secador rotativo modificado, o ar foi aquecido queimando-se carvão

vegetal numa fornalha com fogo direto. O custo total médio de secagem observado neste estudo

foi de R$ 12,50 por saca de 60 kg de café. A umidade inicial e final média observada para os

tratamentos foi de 35,6 e 10,8% (b.u.). Donzeles et al. (2007) determinaram o custo de secagem

de café cereja descascado, em um terreiro secador com período de secagem de 24 h.dia
-1

, utili-

zando carvão vegetal como combustível para aquecimento do ar de secagem. O café foi secado

com média de umidade inicial e final de 39,6 e 12,3% (b.u.), respectivamente. Estes autores

obtiveram como resultado o custo total de secagem médio de R$ 35,36 por saca de café benefi-

ciado, o que representa 19,2% do preço médio de comercialização do café (equivalente a R$

183,98). Tanto Donzeles et al. (2007) quanto Santos et al. (2006) utilizaram as metodologias

citadas por Young & Dickens (1975) e Silva et al. (1992), e desconsideraram o custo da pré-

secagem realizado em terreiro.

Esta pesquisa trata da análise do custo de uma tecnologia para a secagem de café, que abran-

geu o desenvolvimento de um secador de fluxos concorrentes e contracorrentes. Seu objetivo foi

determinar o custo de secagem de café, processado na forma cereja descascado, com pré-

secagem em terreiro de concreto e a complementação da secagem em um secador de fluxos

concorrentes e contracorrentes, por meio da determinação do custo total de secagem do café

beneficiado.

Material e métodos

O produto utilizado foi café cereja descascado. Devido a umidade inicial elevada da massa de

grãos, realizou-se a pré-secagem em terreiros de concreto, que consistiu em reduzir a umidade

da massa de grãos de aproximadamente 60% b.u. para valores entre 40-25% (b.u.). Posterior-

mente a massa de grãos foi submetida a complementação da secagem em um secador de fluxos,

para valores em torno de 11% (b.u.). Este secador de fluxos apresenta dois estádios de secagem,

sendo o primeiro de fluxos concorrentes e o segundo de fluxos contracorrentes, separados por

uma câmara de repouso a fim de favorecer a migração de umidade no interior dos grãos. A

sucção do ar de secagem foi realizada por um ventilador centrífugo, e a movimentação dos grãos

por meio de um elevador de caçambas. Como gerador de calor utilizou-se uma fornalha a fogo

direto à carvão vegetal. Foram aplicados dois tratamentos de secagem: a) Tratamento 1: 12

horas de secagem intermitente com revolvimento intermitente e 12 horas de repouso, com tem-

peratura do ar de secagem de 45 ºC. O secador foi operado por carga. Foram realizados

revolvimentos da massa de grãos a cada 90 minutos de secagem, por um período de tempo de 10

minutos cada; b) Tratamento 2: 12 horas de secagem intermitente com revolvimento contínuo e
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12 horas de repouso, com temperatura do ar de secagem de 70 ºC. O secador foi operado por

carga e a secagem foi realizada com mais de uma passagem dos grãos pelo secador.

A avaliação do custo secagem no secador de fluxos foi realizada de acordo com a metodologia

descrita por Young e Dickens (1975) e Silveira et al. (2008), que definem o custo de secagem

como sendo a soma do custo do combustível utilizado para aquecimento do ar de secagem, do

custo operacional do ventilador e do elevador de canecas e o custo fixo do sistema (fornalha,

secador, elevador, ventilador e demais instalações), sendo que o custo fixo inclui o custo de mão-

de-obra e a depreciação dos equipamentos. Para a operação do secador, foi considerada a mão-

de-obra necessária de dois operadores, cujo salário custa ao seu empregador (para cada opera-

dor), com todos em encargos sociais, R$ 800,00 por mês para um total de 160 horas úteis

trabalháveis. O custo inicial do sistema foi definido pelo somatório do preço da fornalha (R$

3.800,00), preço do secador (R$ 5.875,00), preço do elevador (R$ 6.220,00), preço do ventilador

(R$ 1.500,00) e o custo das de instalações (R$ 1.200,00). A determinação do tempo máximo de

secagem ao ano, foi realizado levando-se em consideração uma jornada diária de 12 horas de

secagem para um período total de safra de 75 dias, totalizando 900 horas em um ano. Conside-

rando-se a capacidade de produto no terreiro de concreto de 50 litros por metro quadrado, o

número de dias necessários para a realização da pré-secagem no terreiro e o custo de constru-

ção do terreiro de 20 reais por m
2

, determinou-se a necessidade de área de terreiro para a reali-

zação da pré-secagem e, posteriormente, o preço inicial do terreiro. Determinou-se o custo de

secagem no terreiro, considerando-se o custo de mão-de-obra calculado, a qual leva em conside-

ração a necessidade de um funcionário para cada 500m
2

 de terreiro. A determinação do custo

total de secagem foi realizada somando-se o custo de secagem no secador de fluxos junto ao

custo de pré-secagem no terreiro de concreto.

Resultados e discussão

Nas Tabelas 1 e 2 estão descritos  os resultados da eficiência energética observada.

Tabela 1. Resultados da eficiência energética observados no tratamento 1
1

.

Parâmetros Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 9

Pré-secagem no terreiro

Umidade inicial estimada, % b.u. 60 60 60 60

Dias necessários para a secagem, dias 7 5 6 5

Secagem no secador de fluxos

Umidade inicial, % b.u. 28,88 38,95 30,83 34,01

Umidade final, % b.u. 12,47 11,11 11,57 11,79

Vazão do ar de exaustão, m
3

 min
-1

33,3 33,9 34,3 34,7

Consumo de combustível, kg 68,0 96,9 64,3 93,6

Tempo total de secagem, h 33,5 56,7 36,6 51,4

Tempo efetivo de secagem, h 22,0 35,0 25,2 28,6

Consumo específico de energia (com energia

elétrica), kJ kg
-1

 de água evaporada 14.713,2 11.704,7 11.809,7 14.306,3
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Tabela 2. Resultados da eficiência energética observados no tratamento 2
1

.

Parâmetros Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8

Pré-secagem no terreiro

Umidade inicial estimada, % b.u. 60 60 60 60

Dias necessários para a secagem, dias 7 6 7 7

Secagem no secador de fluxos

Umidade inicial, % b.u. 28,18 32,7 27,2 25,41

Umidade final, % b.u. 12,65 10,56 11,45 11,55

Vazão do ar de exaustão, m
3

 min
-1

33,3 33,1 33,2 33,7

Consumo de combustível, kg 42,9 67,2 48,0 38,2

Tempo total de secagem, h 9,5 26,1 9,5 8,0

Tempo efetivo de secagem, h 9,5 14,7 9,5 8,0

Consumo específico de energia (com energia

elétrica), kJ kg
-1

 de água evaporada 10.544,0 10.699,7 11.134,8 10.772,6

1

 Tempo total de secagem: refere-se ao tempo necessário para a secagem da massa de grãos; Tempo efetivo e secagem: refere-se

ao tempo em que a massa de grãos foi submetida ao ar de secagem, descontados os períodos de repouso.

Quanto às análises de bebida, foram obtidos os mesmos resultados médios para ambos trata-

mentos e suas testemunhas, classificados como bebida apenas mole, caracterizando o não com-

prometimento da bebida em função dos tratamentos avaliados. Portanto, a utilização deste siste-

ma de secagem com os respectivos tratamentos, pode ser recomendada para a prática de seca-

gem de café, cabendo avaliar o custo de secagem para a tomada de decisão do manejo do

secador.

Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se os resultados da análise de custo de secagem para os

tratamentos 1 e 2, respectivamente.

Tabela 3. Custo de secagem referente ao tratamento 1.

                          Tratamento 1

Análise de custo Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 9

P1 - custo do combustível, R$/kg 0,5 0,5 0,5 0,5

Custo do combustível para secagem, R$/ sc café beneficiado 4,69 7,02 4,42 6,65

P2 - custo da eletricidade, R$/kwh 0,28 0,28 0,28 0,28

Custo operacional do ventilador, R$/sc café pergaminho 0,83 1,40 0,96 1,12

Custo operacional do elevador, R$/sc café beneficiado 0,10 0,16 0,11 0,14

P3 - custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 2 funcionários) 10,00 10,00 10,00 10,00

P4 - preço inicial do sistema (fornalha, secador, elevador e ventilador), R$ 18.595,0 18.595,0 18.595,0 18.595,0

Custo fixo do secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 39,72 66,41 45,37 53,23

Custo de secagem no secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 45,34 74,99 50,86 61,15

Volume de colheita de café CD por dia, l/dia 788 460 689 609

Dias necessários de pré-secagem de café no terreiro, dia 7 5 6 5

Área de terreiro necessária para pré-secagem, m
2

110 46 83 61

Preço inicial do terreiro de concreto necessário, R$ 2.207,5 919,7 1.652,6 1.218,6

Custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 1 funcionário) 5,00 5,00 5,00 5,00

Custo de secagem no terreiro de concreto, R$/sc café beneficiado 16,05 25,97 18,08 20,98

Custo total de secagem (secador + terreiro de concreto)

Custo total de secagem, R$/sc café beneficiado 61,40 100,96 68,94 82,13
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Em relação aos resultados do custo total de secagem, para o preço de comercialização médio do

café beneficiado de 250,00 reais por saca, observa-se que a aplicação do tratamento 1 é pratica-

mente inviável, enquanto que o tratamento 2 apresentou resultados condizentes com a realidade

do cafeicultor. O custo de secagem representou porcentagem que variou entre 24,6 a 40,4% do

preço de comercialização do saco de café beneficiado para o tratamento 1 e, entre 9,8 a 17,8%

para o tratamento 2, comparativamente aos 19,2% observados por Donzeles et al. (2007).

Levando-se em consideração a recomendação de que a secagem de café para o secador de

fluxos proposto deve ser efetuada para o produto com umidade inicial em torno de 30% (b.u.), os

resultados demonstram que o custo de secagem para o tratamento 1 (com revolvimento inter-

mitente) ficou em torno de 61,00 reais por cada saco de café beneficiado. Já para o tratamento 2

(revolvimento contínuo), o custo total de secagem ficou em torno de 30,00 reais por saca de café

beneficiado. Assim, pode-se verificar o aumento de aproximadamente 100% do custo total de

secagem, com a aplicação do tratamento 1, comparativamente ao tratamento 2. Por sua vez, este

resultado pode ser justificado em função da maior capacidade de secagem de café por safra,

devido o menor número de horas necessárias para a realização de cada teste de secagem do

tratamento 2. Portanto, a utilização da maior temperatura do ar de secagem e do revolvimento

contínuo contribuiu para a redução do custo fixo do equipamento e o consequente custo total de

secagem.

Tabela 4.  Custo de secagem referente ao tratamento 2.

                          Tratamento 2

Análise de custo Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8

P1 - custo do combustível, R$/kg 0,5 0,5 0,5 0,5

Custo do combustível para secagem, R$/sc café beneficiado 3,12 4,78 3,36 2,70

P2 - custo da eletricidade, R$/kwh 0,28 0,28 0,28 0,28

Custo operacional do ventilador, R$/sc café pergaminho 0,35 0,54 0,34 0,29

Custo operacional do elevador, R$/sc café beneficiado 0,39 0,58 0,38 0,32

P3 - custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 2 funcionários) 10,00 10,00 10,00 10,00

P4 - preço inicial do sistema (fornalha, secador, elevador e ventilador), R$ 18.595,0 18.595,0 18.595,0 18.595,0

Custo fixo do secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 18,11 27,41 17,40 14,79

Custo de secagem no secador de fluxos, R$/sc café beneficiado 21,98 33,32 21,48 18,10

Volume de colheita de café cd por dia, l/dia 1.653 1.127 1.746 2.035

Dias necessários de pré-secagem de café no terreiro, dia 7 6 7 7

Área de terreiro necessária para pré-secagem, m
2

231 135 244 285

Preço inicial do terreiro de concreto necessário, R$ 4.629,5 2.703,8 4.887,5 5.699,3

Custo da mão-de-obra, R$/h (considerando 1 funcionário) 5,00 5,00 5,00 5,00

Custo de secagem no terreiro de concreto, R$/sc café beneficiado 7,77 11,22 7,51 6,50

Custo total de secagem (secador + terreiro de concreto)

Custo total de secagem, R$/sc café beneficiado 29,75 44,53 28,99 24,60

Outra observação importante refere-se ao fato de que os custos de secagem foram efetuados

para a operação diária de apenas 12 horas de secagem, em função dos tratamentos aplicados,

para 75 dias de safra. Deste modo, caso o sistema fosse utilizado por um período de 20 horas

diárias, tempo este bastante comum de operação dos secadores durante a safra, o custo de

secagem poderia ser substancialmente reduzido.
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Quanto a composição do custo total de secagem em porcentagem, em ambos os tratamentos a

maior parcela foi representada pelo custo fixo do secador de fluxos (média de 65,3 e 60,6%),

sendo o segundo principal componente o custo fixo do terreiro de concreto (média de 25,9 e

também 25,9%), para os tratamentos 1 e 2, respectivamente. Para tanto, deve-se aqui salientar

que o secador desenvolvido refere-se a um protótipo, e que se fosse utilizado um secador de

maior capacidade (em escala comercial), o custo inicial do sistema não diferiria tanto do protótipo,

reduzindo assim a porcentagem do custo fixo do secador de fluxos em relação ao custo total de

secagem. Já em relação ao custo do combustível para a secagem, Octaviani & Biagi (2004)

observaram valores médios de 40,76% e 67,94%, bem superiores aos observados neste estudo,

representado por valores médios de 7,3% e 10,9% para os tratamentos 1 e 2 aplicados. Quanto

aos demais custos foram observadas pequenas variações percentuais entre os tratamentos, va-

lores estes que respondem por pequena parcela percentual do custo total de secagem.

Conclusões

O custo fixo do secador de fluxos foi o principal componente do custo total de secagem, principal-

mente por se tratar de um protótipo.

O aumento da capacidade de secagem do sistema com a aplicação do tratamento 2 (com

revolvimento contínuo), em relação ao tratamento 1 (com revolvimento intermitente), reduziu em

muito o custo fixo tanto do secador de fluxos como do terreiro de concreto, e consequentemente

o custo total de secagem.

Os resultados obtidos para o tratamento 1 demonstram sua inviabilidade econômica de aplica-

ção, devido o elevado custo de secagem, nas condições em que foi realizado este estudo.
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O Brasil está aumentado sua produção de grãos a cada ano e a soja é o principal grão produzido.

Os contaminantes comprometem a comercialização, pois é exigido que os grãos a serem

comercializados estejam isentos dos mesmos. Para toda esta produção, são necessárias semen-

tes de alta qualidade e as sementes armazenadas com contaminantes acabam prejudicando as

lavouras para altas produtividades. Os padrões utilizados no Brasil são internacionais e o país ou

o armazenador que não atender aos mesmos não terá mais acesso ao mercado e arcará com

prejuízos financeiros.

Estes contaminantes podem vir da lavoura no campo, da armazenagem do produto e das estru-

turas armazenadoras que “guardam” estes agentes bióticos e abióticos ao longo dos anos nas

diferentes partes de máquinas, equipamentos e instalações de armazenagem. A eliminação total

de focos de infestação dentro dessas estruturas, como resíduos de grãos, poeiras, sobras de

classificação, sobras de grãos etc., permitirá o armazenamento sadio e a redução da contamina-

ção. Perdas no peso de grãos, ocasionadas por pragas em armazéns, presença de fragmentos

de insetos nos subprodutos alimentares, deterioração da massa de grãos, contaminação fúngica,

presença de micotoxinas, com consequências indesejadas à saúde humana e animal, dificulda-

des para exportação de produtos e subprodutos brasileiros, devido ao potencial de risco de con-

taminação etc., constituem um dos problemas que a má armazenagem de grãos e sementes traz

para a sociedade brasileira.

Para um país que tem um grande futuro no agronegócio e posiciona a exportação de grãos como

um grande pilar, não pode ficar esperando os problemas acontecerem, comprometendo a quali-

dade do produto. Não se pode permitir que os compradores de nossos grãos mostrem os

contaminantes que existem em nossos produtos, criando barreiras para a sua comercialização e

desvalorizando o produto obtido com tantos esforços. Com base nesses aspectos, o objetivo

deste trabalho foi de determinar os contaminantes, em sementes e grãos de soja armazenados,

Sem título-15 30/9/2010, 19:13278



279

em diferentes regiões do país.

Para tanto, foram realizados levantamentos em armazéns de grãos e sementes de soja em seis

locais, nos estados do Rio Grande do Sul (Espumoso), Paraná (Palotina, Londrina e Mandaguari),

São Paulo (Orlândia) e Mato Grosso (Alto Garças). Três amostragens foram realizadas em no-

vembro/2008, junho/2009 e novembro/2009. Em cada amostragem e em cada local, foram

coletadas quatro amostras de 1,0 kg de grãos e quatro de sementes, remetidas à Embrapa Soja

para a realização das análises de patologia de sementes (método do papel de filtro) e infestação

por insetos. Nas amostras coletadas em novembro de 2008 e 2009, foram também realizadas

análises, visando a determinação da presença e quantificação das seguintes micotoxinas:

aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2); ocratoxinas; zearalenonas; e tricotecenos (nivalenol-NIV e

dioxinivalenol-DON), determinações essas realizadas no LAMIC/UFSM.

Foram detectadas as seguintes espécies de insetos, nos três levantamentos realizados (Figura

1): Ephestia spp., Sitophilus oryzae, Cryptolestes ferrugineos, Rhyzopertha dominica, Tribolium

castaneum, Liposcelides bostrychophila, Oryzaephilus surinamensis e Lasioderma serricorne. A

maior abundância ocorreu com S. oryzae (Figura 2), seguido de Ephestia spp. e R. dominica.

Destaca-se a ocorrência de L. serricorne, embora em baixa frequência, que passou a ser uma

praga importante no armazenamento de soja justificando medidas de controle.

Figura 1. Número total de

insetos encontrados em amos-

tras de grãos (4,0 kg) e semen-

tes (4,0 kg) de soja amostrados

em armazéns de grãos e de se-

mentes em diversas regiões

brasileiras, conforme três

amostragens realizadas em

2008 e 2009. Embrapa Soja,

2010.

Figura 2. Número de Sitophilus

oryzae encontrado em quatro

amostras de grãos e quatro amos-

tras de sementes de soja (1,0 kg

cada), coletadas em armazéns de

grãos e de sementes em diversas

regiões brasileiras, conforme três

amostragens realizadas em 2008

e 2009. Embrapa Soja, 2010.
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Dentre todas as micotoxinas avaliadas, detectou-se apenas a presença de Aflatoxina B1 (Figura

3), em amostras de grãos provenientes de duas regiões do Paraná. A ocorrência dessa micotoxina,

que tem um grande potencial carcinogênico, pode ser justificada pelos elevados índices de grãos

infectados por Aspergillus flavus, conforme ilustra a Figura 4. Outros fungos como Fusarium

semitectum, Phomopsis sp., Cercospora kikuchii, Macrophomina sp. foram detectados nas amos-

tras avaliadas, porém em menor intensidade. Vale destacar que a ocorrência de insetos, fungos e

micotoxinas foram sempre mais elevadas nas amostras de grãos em relação às de sementes, o

que ilustra que muito ainda há de ser evoluído, visando melhorar a qualidade dos grãos produzi-

dos.

Figura 3. Aflatoxina B1 (ppb)

detectada em amostras de

grãos e sementes de soja,

coletadas em armazéns de

grãos e de sementes em di-

versas regiões brasileiras,

conforme duas amostragens

realizadas em 2008 e 2009.

Embrapa Soja, 2010.

Figura 4. Índice (%) de grãos

e sementes de soja

infectados por Aspergillus

flavus, em armazéns de

grãos e de sementes em di-

versas regiões brasileiras,

conforme três amostragens

realizadas em 2008 e 2009.

Embrapa Soja, 2010.
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Resumo

 As pragas de armazenamento são um dos fatores limitantes na conservação de grãos e semen-

tes de trigo armazenado, danificam o produto dificultando ou até mesmo inviabilizando sua

comercialização, causando perdas qualitativas e quantitativas. Quando infestadas, as sementes

requerem o uso de medidas curativas, que visam eliminar todas as fases biológicas das espécies

nocivas. Com objetivo de avaliar o efeito da aplicação de fosfina, em diferentes concentrações,

nas características fisiológicas de sementes de trigo durante o armazenamento, realizou-se este

experimento com 4 tratamentos: fosfina 1 g/m
3

, fosfina 2 g/m
3

, fosfina 3 g/m
3

 e testemunha. Foi

avaliada a concentração de fosfina durante os expurgos, o poder germinativo e o vigor das se-

mentes de trigo. Como resultados verificou-se que os inseticidas fosfina a 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3

não influenciaram a germinação das sementes de trigo até 180 dias de armazenamento. Altos

índices de vigor obtidos pelo teste de envelhecimento acelerado apontam que as características

da semente são mantidas com a aplicação dos inseticidas. Porém houve um efeito negativo da

fosfina no comprimento das plântulas, reduzindo a radícula.

Palavras-chave: Pragas, Inseticidas, Germinação, Vigor.

Introdução

O trigo é uma cultura de importância econômica mundial, possui a maior área plantada superan-
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do até mesmo a cultura do milho e da soja. Em 2008, o trigo ocupou cerca de 223 milhões de

hectares em todo o mundo, tendo uma produção total de 689 milhões de toneladas (FAO, 2010).

No Brasil, a produção de trigo foi de 5.884 toneladas na safra 2008/09, sendo o Rio Grande do Sul

responsável pela produção de 2.059 toneladas desta safra (CONAB, 2010).

Na produção de sementes e grãos de trigo, as pragas de armazenamento são um dos fatores que

merecem atenção especial, pois causam perdas qualitativas e quantitativas. No Brasil as perdas

quantitativas ocasionadas por insetos são de aproximadamente 10% do total produzido anualmente,

segundo dados da FAO e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro (BRASIL,

1993). Além disso, as perdas qualitativas podem comprometer totalmente o uso das sementes.

Para evitar o aparecimento ou eliminar as pragas presentes na massa de grãos/sementes, torna-

se necessário adotar medidas de controle que podem ser preventivas ou curativas. O tratamento

curativo deve ser realizado somente se houver a infestação de insetos, através de expurgos com

fosfina, produto disponível no mercado. Os efeitos da fosfina na qualidade fisiológica das semen-

tes, ainda não são totalmente elucidados.

O objetivo do trabalho foi de avaliar o efeito da aplicação de fosfina em diferentes concentrações,

nas características fisiológicas de sementes de trigo durante o armazenamento.

Material e métodos

O experimento foi instalado na Embrapa Trigo (Centro Nacional de Pesquisa de Trigo), unidade

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, localizada no município de Passo Fundo, RS.

Os expurgos que foram realizados no armazém de sementes da Embrapa Negócios Tecnológicos

de Passo Fundo, junto à Embrapa Trigo. Para as avaliações de poder germinativo e vigor das

sementes usou-se o Laboratório de Análise de Sementes. O armazenamento das sementes teve

duração de 180 dias.

O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos:

fosfina 1 g/m
3

, fosfina 2 g/m
3

 fosfina 3 g/m
3 

de ingrediente ativo e uma testemunha sem inseticida.

O número de repetições foi de três, cada unidade experimental foi constituída por 2,0 kg de

sementes de trigo.

Para a aplicação dos tratamentos, as sementes de cada repetição foram colocadas em câmaras

de expurgo de um metro cúbico, construída em lona de expurgo especialmente para o experimen-

to. Em cada câmara foi liberada a dose determinada do gás de fosfina. O período de exposição foi

de sete dias para os dois primeiros expurgos e, devido à baixa temperatura, dez dias para o último

expurgo. Durante a realização dos expurgos foi determinada, diariamente, a concentração do gás

fosfina (PH
3

) por meio de um determinador de PH
3

 digital denominado Silo Chek. Sobre a mesma

semente foram realizadas três liberações das dosagens de fosfina durante os 180 dias de arma-

zenamento, em intervalos de 90 dias. As avaliações realizadas nas sementes foram o poder

germinativo e o vigor.

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro (p<0,05). Os dados foram transformados em

raiz quadrada de x mais um.
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Resultados e discussão

Monitoramento dos expurgos

Nas Figuras 1, 2 e 3 encontram-se os valores médios da concentração de fosfina.

Figura 1. Concentração de fosfina durante o primeiro expurgo realizado com um dia de armaze-

namento, em sementes de trigo.

Figura 2. Concentração de fosfina durante o segundo expurgo realizado com noventa dias de

armazenamento, em sementes de trigo.

Figura 3. Concentração de fosfina durante o terceiro expurgo realizado com cento e oitenta dias

de armazenamento, em sementes de trigo.
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Para que o expurgo seja eficaz na mortalidade de todas as fases de vida das pragas de sementes

armazenadas é necessário uma concentração mínima de 400 ppm de fosfina, por um período

mínimo de 120 horas (Irineu Lorini, informação pessoal).

De acordo com o monitoramento realizado nas câmaras de fosfina, (Figuras 1, 2 e 3), verificou-se

a eficácia dos expurgos pela manutenção da concentração do gás acima dos 400 ppm por mais

de 120 h, demonstrando a hermeticidade das câmaras.

Efeito das concentrações da fosfina na germinação das sementes de trigo

armazenada

Os resultados encontrados mostram que não houve diferença estatística entre os tratamentos

em relação à testemunha, evidenciando que as doses de fosfina empregadas não interferem na

germinação das sementes armazenadas, não afetaram a normalidade das plântulas e a taxa de

sementes mortas (Tabela 1).

Resultados semelhantes aos obtidos, foram constatados por Rocha Júnior e Usberti (2007), que

em aplicação trimestral de fosfina 1, 2, 4 e 8 g.m
3

, durante doze meses de armazenamento,

verificaram a não ação fitotóxica em sementes de trigo, mesmo com grau de umidade elevado o

poder germinativo não foi alterado.

Tabela 1. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento nas semen-

tes de trigo, sobre o poder germinativo e na ocorrência de plântulas anormais e sementes mortas.

Concentração de Fosfina Poder germinativo(%) Plântulas anormais(%) Sementes mortas(%)

Fosfina 2g/m
3

84,8  a   6,7  a   8,5  a

Fosfina 3g/m
3

84,0  a   5,9  a 10,1 a

Testemunha 83,5  a   7,1  a   9,4  a

Fosfina 1g/m
3

83,4  a   6,7  a   9,9  a

CV (%) 4,9 15,2 12,1

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05).

Smiderle e Cicero (1999), concluíram que os inseticidas deltametrina e clorpirifós (isolados ou

associados), a terra diatomácea e fosfina não causaram toxicidade em sementes de milho.

A convergência dos resultados obtidos neste trabalho com os relatos encontrados na literatura,

demonstram que o tratamento das sementes com fosfina nas doses 1, 2 e 3 g/m
3

, no período do

armazenamento é seguro, com relação à manutenção da qualidade fisiológica, sendo que o pro-

dutor poderá tratar suas sementes no período de armazenamento sem que ocorram perdas ou

decréscimo na germinação.
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Efeito das concentrações da fosfina no vigor das sementes de trigo

armazenada

O vigor das sementes de trigo expurgadas a um, 90 e 180 dias, foi determinado no decorrer do

experimento, os resultados obtidos através do teste de envelhecimento acelerado são apresenta-

dos na Tabela 2.

Tabela 2. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento das semen-

tes de trigo, na ocorrência plântulas normais (viáveis) e anormais (não viáveis), no teste de envelhecimento

acelerado.

Concentração de fosfina Plântulas Viáveis (%) Plântulas não viáveis (%)

Fosfina 1 g/m
3

86,9  a 13,1  a

Fosfina 2 g/m
3

86,2  a 13,8  a

Testemunha 86,1  a 13,9  a

Fosfina 3 g/m
3

84,9  a 15,1  a

CV (%) 4,2 9,8

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (p<0,05).

Os resultados confirmam os encontrados no trabalho de Smiderle e Cicero (1999), que não ob-

servaram efeito negativo dos produtos deltametrina e cloropirifós, isolado ou em combinação,

fosfina e terra diatomácea sobre vigor das sementes, mesmo quando aplicaram cloropirifós no

dobro da dose comercial.

Os resultados obtidos (Tabela 2) através do teste de vigor (envelhecimento acelerado) foram

semelhantes aos de Rocha Junior e Usberti (2007), que testaram a fosfina em relação às doses

(1 g/m
3

, 2 g/m
3

, 4 g/m
3

 e 8 g/m
3

) em semente de trigo.

As igualdades entre os tratamentos e o alto índice de vigor demonstram que ao tratar a semente

com inseticida para armazenamento seu vigor não é prejudicado.

Para o teste de medida de plântula foi observado que os tratamentos fosfina 1, 2 e 3 g/m
3

, obtive-

ram menor comprimento de plântula (Tabela 3).

Tabela 3. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento das semen-

tes de trigo, no comprimento de parte aérea, de radícula e total da plântula, no teste de vigor.

Parte aérea Radícula Total da plântula

Concentração de fosfina (cm) (cm) (cm)

Testemunha 7,7  a 12,7  a 20,4  a

Fosfina 2g/m
3

6,5  bc   8, 0 b 14,9  b

Fosfina 3g/m
3

6,4  bc   8,0  b 13,9  b

Fosfina 1g/m
3

6,3  c   8,4  b 14,7  b

CV (%) 7,3   7,7   7,7

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05).
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A fosfina, nas três doses 1, 2 e 3 g/m
3

 afetou o vigor das sementes interferindo no desenvolvimen-

to da  plântula (Tabela 3).

Os resultados encontrados neste trabalho foram semelhantes aos observados por Guedes et al.

(2009), havendo redução do comprimento de plântulas, principalmente radícula nos tratamentos

com fosfina.

O inseticida fosfina nas três concentrações provocou efeito no comprimento de radícula e parte

aérea, refletindo no comprimento total da plântula. Este efeito da diminuição do comprimento das

radículas pode comprometer o bom desenvolvimento da planta.

Conclusões

• O monitoramento do gás fosfina realizado durante os expurgos, demonstrou a hermeticidade do

ambiente expurgado com manutenção do gás acima do nível de eficácia durante todo período;

• As doses 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3 

de fosfina não afetaram na germinação das sementes de trigo

até 180 dias de armazenamento;

• A fosfina nas doses de 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3

 não afetaram o vigor obtidos das sementes,

porém reduziram o comprimento das plântulas pela diminuição da radícula.

Referências bibliográficas

FAO– FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Disponível em: <http://faostat.fao.org/site/

567/default.aspx#ancor> Acesso em: 02 jun. 2010

CONAB. Produção brasileira de grãos: tabela. Disponivel em: <http://www.agricultura.com.br>

Acesso em: 20 fev.2010.

BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Perdas na agropecuária

brasileira; relatório preliminar da Comissão Técnica para Redução das Perdas na Agropecuária.

Brasília: v.1, 1993.

ROCHA JÚNIOR, L.S.; USBERTI, R. Qualidade física e fisiológica de sementes de trigo expurgadas

com fosfina durante o armazenamento. Revista Brasileira de Sementes, Pelotas, v.29, n.1,

abr.2007.

SMIDERLE, J.O.; CÍCERO, S.M. Tratamento inseticida e qualidade de sementes de milho duran-

te o armazenamento. Scientia Agrícola. Piracicaba, v.56, n.4, p.1245-1254, dez.1999.

GUEDES, R.S.; ALVES, E.U.; GONÇALVES, E.P.; VIANA, J.S.; MEDEIROS, M.S.; LIMA, C.R.

Teste de comprimento de plântula na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de Erythrina

velutina Willd. Semina: Ciências Agrárias. Londrina, v. 30, n. 4,  p.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13286



287

Qualidade fisiológica de feijão-caupi sob

armazenamento refrigerado

Nayara Parisoto Boiago
1

, Sara Regina Kulzer
1

, Francielly Torres dos Santos

Koelln
1

, Andréa Maria Teixeira Fortes
2

1

 Mestrandas em Engenharia Agrícola – PGEAGRI/CCET/Campus Cascavel/Unioeste.

Bolsista CAPES

2

 Docente Adjunta PGAGRI/CCET – UNIOESTE – Campus Cascavel29

Resumo

Avaliou-se a qualidade de sete variedades de sementes de feijão-caupi, produzidas na região

oeste do Estado do Paraná, e armazenadas sob refrigeração.  Foram cultivadas sete cultivares

de feijão-caupi, na cidade de Córbélia-PR, em 2009. Após secagem, as sementes foram subme-

tidas à armazenamento refrigerado por cinco meses. Foram então realizados testes de porcenta-

gem de germinação, tempo médio de germinação, velocidade média de germinação, comprimen-

to médio de raiz e condutividade elétrica. Somente a variedade Guariba não apresentou resulta-

dos satisfatórios, sendo que as variedades Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-

Potengui, Xique-Xique e BRS-Pajéu apresentaram viabilidade após o período de armazenamento.

Palavras-chave: Vigna unguiculata, germinação, pós-colheita

Introdução

O feijão-caupi (Vigna unguiculata), também conhecido por feijão macassar ou feijão-de-corda é

uma leguminosa de importância econômica e social para a população rural da região Norte e

Nordeste do Brasil (XAVIER, 2007). É uma cultura extremamente rústica, pouco exigente em

fertilidade de solos, tolerante a altas temperaturas e à seca.

As pesquisas em torno dessa espécie tem se intensificado devido à tecnificação da sua produ-

ção, anteriormente restrita ao cultivo na agricultura familiar.  Assim, sua produção foi, tipicamente

nordestina, se propagou para áreas extensas da região Centro-Oeste e em pequena escala nas

regiões Sul e Sudeste (FREIRE FILHO et al., 2009).

Por esses motivos, a pesquisa da produção de sementes de feijão-caupi no Estado do Paraná é

bastante limitada, sendo necessários estudos da viabilidade de sementes produzidas no próprio

Estado. Isso justifica-se pois sabe-se que o fator determinante e fundamental de qualidade fisio-

lógica é intrínseco e depende do controle genético dessa característica pela cultivar (DUTRA et

al., 2007).
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Outro fator determinante na qualidade de sementes é o armazenamento que constitui-se numa

etapa praticamente obrigatória de um programa de produção de sementes, devido à defasagem

natural entre a colheita e a semeadura. A principal preocupação durante este período é a preser-

vação da qualidade das sementes, procurando-se reduzir, ao máximo, a velocidade e a intensida-

de do processo de deterioração (NOVEMBRE; MARCOS FILHO, 1991).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de sete variedades de sementes de

feijão-caupi, produzidas na região oeste do Estado do Paraná, e armazenadas sob refrigeração.

Material e métodos

As cultivares de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) fornecidas pela Embrapa Semi-Árido,

Petrolina, PE: Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-Potengui, Xique- Xique

e BRS-Pajéu foram plantadas em uma área localizada no Município de Corbélia, PR, cujo clima é

subtropical mesotérmico superúmido, segundo a classificação de Koeppen com solo da região

classificado como Latossolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006), profundo e com boa capa-

cidade de retenção de água, em outubro de 2009.

Após a colheita, os grãos obtidos foram transferidos até o secador para secagem até atingir o teor

de umidade de aproximadamente 14%, adequado para armazenamento. Em seguida os grãos

foram acondicionados em congelador à temperatura de -5°C. Para a avaliação das mesmas, as

sementes foram retiradas do congelamento e mantidas em dessecador por um período de 24

horas.

Os experimentos foram conduzidos em câmara de germinação com fotoperíodo de 12 horas e

+ 25 °C controlados. Os papéis germitest foram umedecidos com 2,5 vezes o seu peso seco, com

água destilada.

Nos bioensaios de germinação, foram utilizadas 50 sementes de feijão-caupi dispostas entre

folhas de papel germitest. As avaliações foram diárias e os dados obtidos foram utilizados para a

análise de porcentagem de germinação (BRASIL, 2009), tempo médio de germinação (EDMOND;

DRAPALA, 1958) e velocidade media de germinação (LABOURIAU, 1983) e comprimento médio

da maior raiz.

Para os bioensaios de desenvolvimento inicial, no centro de folhas de papel germitest foram

dispostas, em linha horizontal, 10 sementes de feijão-caupi por repetição, as folhas contendo as

sementes foram então acondicionadas em posição vertical em um recipiente cilíndrico e este

envolvido com saco plástico para impedir perda de água e contaminação. A mesma proporção de

solução utilizada para umedecer o papel filtro foi colocada no fundo do recipiente cilíndrico. Esta

solução foi trocada a cada 2 dias.

As plântulas normais foram medidas e submetidas à secagem em estufa de secagem com circu-

lação forçada à 72ºC por 24 horas e posteriormente pesadas. Os dados obtidos foram utilizados

para avaliação dos parâmetros de comprimento médio inicial da maior raiz (CMR), comprimento

médio inicial da parte aérea (CMPA), biomassa seca da raiz (BSR) e biomassa seca da parte

aérea (BSPA).
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Para o teste de condutividade elétrica, 50 sementes de sementes de feijão-caupi foram emergidas

em água destilada. A condutividade elétrica foi medida no tempo zero e 24 horas após, com o

auxilio de condutivímetro.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 7 tratamentos (variedades) e 4

repetições por tratamento, totalizado 28 ensaios para cada parâmetro avaliado. As médias obti-

das foram submetidas a análise de variância e teste de comparação de médias pelo Teste Tukey

a 5% de significância, com o auxilio do software Sisvar.

Resultados e discussão

Segundo a Tabela 1, observa-se que para o parâmetro de porcentagem de germinação, a varie-

dade Guariba apresentou a menor taxa de germinação. As demais variedades não diferiram esta-

tisticamente entre si. Porém, a variedade BRS-Caleamé foi a que apresentou maior porcentagem

de germinação, atingindo 96% do total de sementes postas para germinar. Para os parâmetros

tempo médio e velocidade média de germinação não houve diferença estatística significativa.

O comprimento médio de raiz das plântulas de feijão-caupi das mais diversas variedades apre-

sentou diferença estatística significativa. As variedades que apresentaram menor comprimento

de raiz foram Guariba, Tumumaque, BRS-Potengui e Xique-xique e a menor dentre essas foi a

BRS-Potengui. As variedades BRS-Caleamé, BRS-Pajéu e BRS-Panaguaçu apresentaram as

médias mais altas para o comprimento médio da raiz das plântulas de feijão-caupi.

Carvalho & Nakagawa (2000) citam que a viabilidade da semente, durante o armazenamento,

pode variar de acordo com as variedades da espécie. Porém, esse processo degenerativo é

contínuo.

Tabela 1. Porcentagem de germinação (PG), tempo médio de germinação (TMG), velocidade média de

germinação (VMG) e comprimento médio de raiz (CMR) de sete variedades de feijão-caupi armazenados.

Cascavel, PR - 2010.

   PG        TMG    VMG     CMR

  (%) (semente/dia)    (dias)      (cm)

Guariba 78,0 c 73,8024 a 0,0136 a 7,105 c

Tumumaque 81,5 bc 76,6017 a 0,0133 a 8,4150 abc

BRS-Panaguaçu 92,0 ab 79,7944 a 0,0127 a 9,6600 ab

BRS-Caleamé 96,0 ab 89,8129 a 0,0112 a 10,7750 a

BRS-Potengui 85,0 abc 76,2500 a 0,0131 a 6,5850 c

Xique-Xique 92,0 ab 75,2500 a 0,0136 a 8,225 bc

BRS-Pajéu 84,0 bc 71,7950 a 0,0143 a 9,73 ab

C.V.(%) 8,72 12,63 13,63 12,68

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de significância.

O teste de condutividade elétrica (Figura 1) realizado neste trabalho, cuja finalidade é medir a

quantidade de solutos liberado relacionando essa medida com a deterioração das membranas
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celulares das sementes (NAKAGAWA, 1999), condiz com os resultados apresentados pelo

parâmetro porcentagem de germinação. A variedade Guaripa apresentou a menor porcentagem

de germinação e a maior quantidade de solutos lixiviados o que provavelmente está relacionado

com a degradação das membranas dessas sementes durante o armazenamento. A variedade

Caleamé apresentou a menor quantidade de solutos liberados e possuiu a maior porcentagem de

germinação. Sendo assim, o teste foi eficiente para a avaliação do vigor das sementes de feijão-

caupi, assim como o observado para feijão-de-vagem por Dias; Marcos Filho (1998).

Ainda, segundo Bewley; Black (1982), conforme o envelhecimento da semente, a permeabilidade

da membrana celular pode aumentar, levando à perda de solutos osmoticamente ativos e, com

base na citação de Vilella; Peres (2004) de que dentre as principais alterações envolvidas na

deterioração das sementes está a deterioração das membranas celulares, sendo esta a primeira

modificação que ocorre nesse processo (VILLELA; PERES, 2004), se deduz então que dentre

todas as variedades, a variedade Guaripa apresenta a primeira etapa de deterioração das se-

mentes mais avançado e menor viabilidade.

Figura 1. Condutividade elétrica de sementes de sete variedades de feijão-caupi armazenados:

Guariba (T1), Tumumaque (T2), BRS Panaguaçu (T3), BRS Caleamé (T4), BRS Potengui (T5),

Xique-xique (T6) e BRS Pajéu (T7). Cascavel/PR – 2010.

Na Tabela 2 pode-se observar que nenhum dos valores obtidos para a biomassa seca de raiz

para as variedades de feijão-caupi diferiu estatisticamente. Para o parâmetro biomassa seca de

parte aérea, as únicas variedades que diferiram estatisticamente foram Tumumaque e Xique-

xique, onde Tumumaque apresentou maior acúmulo de biomassa.

Segundo Marcos Filho (1999), sementes que apresentam porcentagem de germinação seme-

lhantes podem apresentar comportamentos distintos no desenvolvimento e em campo. Segundo

Campos (1991), o acúmulo de biomassa pode ser influenciado por fatores externos, mas também

internos à própria planta, resultantes da alocação dos carboidratos do metabolismo primário que,

por sua vez, está relacionado com o comportamento fotossintético da planta.

Assim, deduz-se que, caso o baixo acúmulo de biomassa da variedade Xique-Xique se instauras-

se durante o restante do desenvolvimento da mesma, isso poderá refletir em uma desvantagem

na produtividade em comparação às demais variedades.

Portanto, conclui-se que o armazenamento refrigerado das variedade de feijão-caupi avaliadas,

com exceção à BRS-Guariba, conserva a qualidade fisiológica das mesmas.
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Tabela 2. Biomassa seca de raiz (BSR) e parte aérea (BSPA) e comprimento médio de raiz (CMR) e da

parte aérea (CMPA) de sete variedades de feijão-caupi armazenados. Cascavel, PR, 2010.

   BSR     BSPA     CMR      CMPA

    (g)      (g)     (cm)        (cm)

Guariba 0,3250 a 0,8684 ab 9,2250 a 9,4625 a

Tumumaque 0,3058 a 1,0044 a 10,0250 a 11,0875 a

BRS-Panaguaçu 0,3212 a 0,8117 ab 9,7375 a 11,3500 a

BRS-Caleamé 0,3114 a 0,9317 ab 8,8750 a 12,4625 a

BRS-Potengui 0,3678 a 0,9214 ab 9,0125 a 11,2375 a

Xique-Xique 0,2738 a 0,7071 b 9,3875 a 12,2575 a

BRS-Pajéu 0,3218 a 0,8153 ab 12,0625 a 9,1750 a

C.V.(%) 16,29 11,96 32,22 19,69
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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.

Palavras-chave: grãos, terra diatomácea, bactérias, fungos.

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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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes diâmetros de célula de

deslizamento na determinação das propriedades de escoamento dos grãos de mamona ‘LA

Guarani’, utilizando a metodologia proposta por Jenike. Os ensaios foram realizados à taxa de

deslocamento de 0,06 mm.s
-1

. Da inspeção nas curvas força-deformação observou-se que ape-

nas as células de 100 e 150 mm atingiram o escoamento em regime permanente para as etapas

de pré-shear e shear. As demais células indicaram subconsolidação, principalmente na etapa de

pré-shear. Concluiu-se que o tamanho da célula influência na determinação dos coeficientes,

mostrando a necessidade de novas investigações.

Palavras–chave: ângulo de atrito interno, Jenike, Mohr, armazenamento, silo.

Introdução

Por ser uma planta heliófila e uma cultura tolerante ao estresse hídrico, a mamoneira (Ricinus

communis L.), deve ser cultivada com grande exposição ao sol. Dessa forma o cultivo de mamona

pode ser realizado em quase todo o país, exceto em alguns ecossistemas específicos como o

Pantanal e a Amazônia.

Atualmente o Brasil é responsável por 13,2% da produção mundial de grãos de mamona, ocupan-

do o terceiro lugar mundial na extração de óleo (FAOSTAT, 2008). Toda a produção é destinada a

indústria de extração e refino para a utilização em diversos segmentos industriais, tais como os
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de resinas sintéticas, lubrificantes, adesivos, plastificantes, nylon, tintas entre muitos outros.

A primeira etapa do beneficiamento dos grãos, após a colheita dos frutos, é a secagem, seguida

pela debulha, limpeza e armazenamento. Os grãos de mamona, na maioria dos casos, são arma-

zenados em sacos de aniagem com capacidade de 50 a 60 kg onde estes são empilhados em

depósitos ou armazéns arejados, secos e protegidos contra insetos e roedores até serem enca-

minhados à prensagem para a extração do óleo (AZEVEDO, 2007). Esta armazenagem em sa-

cos demanda grande mão-de-obra, tanto para a estocagem e empilhamento, quanto para a reti-

rada e encaminhamento dos grãos à industrialização, tornando-a de alto custo.

Uma das soluções seria a estocagem a granel em silos armazenadores, onde é possível a meca-

nização de todo o processo de carga e descarga dos grãos. A granelização consiste na conversão

das estruturas construídas para armazenar as sacarias, em estruturas para armazenagem a gra-

nel. Assim, nos casos de armazenamento a granel, a principal meta de um projeto de silo de

descarga por gravidade consiste em garantir o escoamento ininterrupto dos produtos armazena-

dos, mantendo-se também a integridade da estrutura do silo, sendo necessário para tanto, co-

nhecer as propriedades físicas e de escoamento destes produtos (CALIL JR, 1990).

Estas informações necessárias para o cálculo e dimensionamento das estruturas de armazena-

gem para os grãos de mamona são desconhecidas ou insipientes. Desta forma, este trabalho

objetivou levantar as propriedades de escoamento dos grãos de mamona, a saber, a resistência

ao deslizamento (RD), a tensão máxima de consolidação (TMC), o ângulo de atrito interno (AAI)

e o efetivo ângulo de atrito interno (EAAI), parâmetros estes necessários para o cálculo das

estruturas de armazenamento (CALIL JR, 1997). Os parâmetros foram obtidos utilizando-se de

aparelho de cisalhamento adaptado conforme norma ASTM (2001), com diferentes diâmetros de

células de deslizamento. Um trabalho inicial foi apresentado por NAKA (2010), mas novas inves-

tigações foram efetuadas com a finalidade de verificar os índices obtidos e reduzir os coeficientes

de variação apresentados anteriormente.

Material e métodos

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Propriedades Mecânicas de Materiais Biológicos,

da Faculdade de Engenharia Agrícola, da Universidade Estadual de Campinas. Foram utilizados

grãos de mamona da cultivar LA Guarani do estoque da empresa A. Azevedo Ind. e Com. de Óleo

Ltda., Itupeva-SP.

Foi utilizada máquina universal de ensaios CML - CANNERS
®

, acoplando-se dispositivo projetado

e construído para permitir deslizamento de uma coluna de grãos, ilustrado na Figura 1.

O preenchimento da célula com grãos de mamona e subsequentes procedimentos de carregamento

normal e deslocamento foram realizados de acordo com a norma ASTM D 6128-00 (2001), que

ressalta a importância dos valores de tensão no pré-shear e shear (Figura 2), no qual deve ser

evidenciado um patamar estável durante a realização do ensaio de deslizamento. Para cada uma

dessas etapas o deslocamento foi de 6 mm, correspondente a borda das células de deslizamento da

célula. Utilizou-se uma célula de carga de 50 kgf. A aquisição automática de dados foi realizada

utilizando-se um condicionador de sinais (Spider 8, HBM
®

) e computador (Figura 1).
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Figura 1. Aparato experimental: A – Máquina universal de ensaios; B – Célula de carga; C – Cabo

de aço; D – roldana; E – Célula de deslizamento; F – Sistema de aquisição de dados.

As cargas normais utilizadas nas etapas de pré-shear e shear são apresentadas na Tabela 1. A

taxa de deslocamento empregada foi de 0,06 mm.s
-1

. Foram utilizadas 4 células de deslizamento,

a saber, 100, 150, 200 e 250 mm de diâmetro. Para cada tensão normal aplicada foram realiza-

das 5 repetições, totalizando 80 repetições. Para a obtenção da tensão de cisalhamento, dividiu-

se o valor da força máxima de pré-shear e shear obtido em cada ensaio pelo valor da área da

seção transversal da célula.

Após os ensaios, foram construídas as envoltórias de Mohr (Figura 3), de acordo com a norma

ASTM D 6128-00 (2001). Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão

linear para encontrar a equação de tendência que melhor se adequava a cada ensaio. A partir das

regressões foram obtidos os valores de resistência ao deslizamento (RD), tensão máxima de

consolidação (TMC), ângulo de atrito interno (AAI) e efetivo ângulo de atrito interno (EAAI).
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Tabela 1. Valores das cargas normais aplicadas nas etapas de pré-shear e shear.

Diâmetro da célula (mm) Pré-Shear (N)                           Shear (N)                             )

100 30,0 3,0 5,0 10,0 20,0

150 67,5 6,0 12,5 22,5 4,5

200 120,0 12,0 20,0 40,0 80,0

250 187,5 18,7 31,6 62,5 125,0

Figura 2. Curva obtida nos ensai-

os de cisalhamento, evidencian-

do os valores de pré-Shear e

shear.

Figura 3. Envoltória de

Mohr e parâmetros de

escoamento.
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Após o cálculo dos parâmetros para cada célula, foi realizada a análise de variância e compara-

ção de médias entre os quatro diâmetros de célula de deslizamento utilizando-se o teste de Tukey

(p<0,05), com o auxílio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System) versão 9.00.

Resultados e discussão

Da inspeção nas curvas força-deformação observou-se que as células de 100 e 150 mm de

diâmetro atingiram escoamento em regime permanente para as etapas de pré-shear e shear. As

demais células indicaram subconsolidação (ASTM, 2001; SCHUZE, 2007), principalmente na

etapa de pré-shear. No entanto, a célula de 100 mm apresentou a maior variação nas relações

força-deformação até atingir o patamar de regime permanente, ou em alguns gráficos, demons-

trando sobreconsolidação do material, dificultando a verificação do regime de escoamento per-

manente. Este fato é relevante, pois a condição de regime é fundamental, onde expressa a con-

dição de escoamento nas condições de carga. Sem ela os dados deixam de ter significado.

Entende-se que para buscar as razões para esse ocorrido, um aprofundamento nas investiga-

ções seja necessário. Apesar desse fato impedir a comparação entre o desempenho das células

de 200 e 250 mm de diâmetro, calcularam-se os valores de resistência ao deslizamento (RD),

tensão máxima de consolidação (TMC), ângulo de atrito interno (AAI) e efetivo ângulo de atrito

interno (EAAI), para avaliar a variabilidade conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2. Valores calculados de resistência ao deslizamento (RD), tensão máxima de consolidação (TMC),

ângulo de atrito interno (AAI) e efetivo ângulo de atrito interno (EAAI) com os respectivos coeficientes de

variação.

Células de

deslizamento  RD  CV TMC CV   AAI CV  EAAI CV

(mm) (kPa)  (%) (kPa) (%) (graus) (%) (graus) (%)

100 1,12 C 3,02 7,79 B 1,83 29,20 A 2,18 32,94 B 1,81

150 1,57 A 7,92 7,38 C 2,43 26,03 B 4,48 31,85 C 2,22

200 1,30 B 1,06 8,07 A 1,27 30,05 A 1,59 34,24 A 1,07

250 1,39 B 3,74 8,14 A 1,22 30,21 A 1,63 34,61 A 0,98

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

Os valores médios dos parâmetros de escoamento são mostrados na Tabela 2 para as células de

100 e 150 mm. Os valores médios são significativamente diferentes (Tukey, p<0,05), comparan-

do-se os resultados das duas células, para todos os parâmetros evidenciando o efeito do tama-

nho das células no resultado final do ensaio.

Os coeficientes de variação foram muito próximos para evidenciar diferença significativa. No

entanto, a análise dos resíduos mostrou melhor distribuição dos valores ao redor da média, na

maioria dos casos, quando se utiliza a célula de 150 mm.

Outra questão associada refere-se à obtenção de corpo de prova criticamente consolidado medi-

ante acomodação do granel sólido na célula de deslizamento até atingir a densidade aparente
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adequada (ASTM, 2001). As observações evidenciaram que isso não se aplica para granéis com

as características e dimensões dos grãos de mamona. Diferentemente dos materiais pulverulentos,

sobre os quais a teoria foi desenvolvida, a movimentação dos grãos de mamona, da maneira

preconizada na norma, provoca pequena alteração na densidade e não altera o comportamento

no cisalhamento. Mesmo introduzindo uma vibração mecânica o adensamento foi pouco notado.

Finalmente, observou-se um acúmulo de grãos na parte posterior do anel superior da célula de

deslizamento após o cisalhamento. Isso faz com que haja inclinação da carga normal aplicada e

portanto influenciando os valores da tensão de cisalhamento. Este fato é observado e relatado na

utilização do aparelho de Jenike quando se trabalha com produtos granulares. Investigações

futuras deverão ser encaminhadas para quantificar esse efeito e sua relação com o diâmetro da

célula.

Conclusões

O aparato experimental proposto, de fácil construção, mostrou-se promissor na determinação

das propriedades de escoamento de graneis sólidos. Podemos definir os parâmetros encontra-

dos na célula de 150 mm de diâmetro como os apropriados para os grãos de mamona da cultivar

LA Guarani, mas há necessidade de novas investigações para estabelecer sua exatidão e os

efeitos do tamanho da célula de deslizamento a ser utilizada para grãos de mamona, incluindo

uma investigação de outras cultivares.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a mortalidade, sobrevivência e emergência de insetos adultos

de Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados em baixas temperaturas. Foram utiliza-

dos 500 g de milho, infestados com 30 insetos e acondicionados em recipientes de vidro. Foram

utilizadas temperaturas de 3, 6 e 9 ºC, e as avaliações de mortalidade, sobrevivência e emergên-

cia foram realizadas aos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após infestação. Pode-se concluir que: na

temperatura de 3 °C são necessários 25 dias para mortalidade de 100%; na temperatura de 9 °C,

30 dias não são suficientes para mortalidade de 100%.

Palavras-chave: Método físico de controle; pragas de grãos armazenados; Sitophilus zeamais.

Introdução

A cultura do milho (Zea mays L.) é tipicamente desenvolvida em pequenas propriedades, repre-

sentando 78,5% da produção nacional (OLIVEIRA & MARTINS, 2004). Nessas propriedades, o

milho é utilizado na alimentação animal e humana, sendo necessária a preservação de suas

qualidades durante todo o período de armazenagem.

Sitophilus zeamais Mots. (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas do milho e de

outros cereais armazenados, provocando perdas de peso dos grãos, desvalorização comercial,

perda no valor nutritivo e diminuição no poder germinativo das sementes (GALLO et al., 2002;

LORINI, 2008). O controle químico desta praga é, comumente, efetuado com inseticidas fumigantes

e protetores, que apesar de eficazes podem causar intoxicações aos aplicadores, presença de
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resíduos tóxicos nos grãos e surgimento de populações de insetos resistentes (LORINI, 2008;

BENHALIMA et al., 2004).

Desta forma, métodos ecologicamente seguros para controle de pragas de insetos de produtos

armazenados têm sido amplamente investigados. Destes, o armazenamento de grãos em baixas

temperaturas, é um dos métodos alternativos mais confiáveis. Por se tratar de uma medida física

de controle, a tecnologia de resfriamento artificial pode ser aplicada também na conservação de

sementes e de outros produtos destinados a mercados mais exigentes, que não toleram a pre-

sença de resíduos de ingredientes ativos, como os grãos especiais e orgânicos (TAYLOR, 1989;

LONGSTAFF, 1994).

O efeito da temperatura sobre o desenvolvimento e reprodução dos insetos tem sido estudado

por Howe (1965), Fields (1992), Prakash & Rao (1995), Subramanyam & Roesli (2000). Segundo

Fields (1992), a temperatura ótima para o desenvolvimento da maioria das espécies de insetos de

produtos armazenados situa-se em torno de 25-33 ºC. A utilização da temperatura, tanto o aque-

cimento da massa de grãos a 55-65 ºC, quanto o resfriamento a 14-16 ºC ou abaixo, representa

uma estratégia para reduzir o desenvolvimento de insetos. Contudo, a temperatura aplicada não

pode causar efeitos adversos na qualidade dos produtos.

Visto que o uso de baixas temperaturas para controle de insetos de grãos armazenados apresen-

ta diversas vantagens, e a pequena quantidade de pesquisas nesta área, o presente trabalho

teve por objetivo avaliar em intervalos de cinco dias, a eficácia de baixas temperaturas (3, 6 e

9 °C) na mortalidade, sobrevivência e emergência de insetos adultos de Sitophilus zeamais em

grãos de milho armazenados por 30 dias.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes pertencente ao Departa-

mento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS em Porto Alegre, RS, no período de junho a agosto de

2009.

Os insetos adultos de S. zeamais utilizados no experimento foram provenientes da criação mantida

no Laboratório de Entomologia, em sala climatizada (25 ± 5 °C e 60 ± 10% UR), com idade de 20

a 50 dias, não sexados. O milho foi cultivado na Estação Experimental Agronômica da Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul, no município de Eldorado do Sul, RS.

Foram utilizados 500 g de grãos de milho por repetição, com umidade de aproximadamente 14%

(b.u.). Os grãos foram infestados com 30 insetos em cada repetição, e acondicionados em recipi-

entes de vidro com capacidade de 3000 ml, envolvidos na parte superior com tecido do tipo “voil”,

para facilitar a penetração do ar frio e a respiração dos insetos, e fixados com elástico tipo látex.

Os tratamentos consistiram na utilização de ar frio, em três temperaturas diferentes durante o

armazenamento por 30 dias, sendo: 3; 6 e 9 ºC. Os grãos foram mantidos sob ar frio

ininterruptamente, através do sistema de resfriamento de um equipamento Câmara Incubadora

B.O.D., modelo 347. FG da marca Fanem.
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Aos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias após a infestação foram realizadas avaliações da mortalidade,

sobrevivência e emergência dos insetos adultos, através de peneiragem dos grãos e contagem

do número de insetos mortos e vivos, sendo que os insetos vivos retornavam para os recipientes,

e eram colocados novamente na câmara B.O.D. A umidade dos grãos foi determinada pelo méto-

do da estufa a 105+3 ºC por 24 horas, conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL,

2009). A temperatura de armazenamento na câmara foi monitorada, diariamente, com termo-

higrômetro digital da marca TFA-Quantats-Elzeugnis-Germany, modelo 7429.02.0.00, e a umida-

de relativa dentro da câmara variou de 44 a 51% durante o armazenamento.

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualisado, apresentando um esquema

fatorial 3 (três temperaturas) x 6 (dias de avaliação) e quatro repetições. Os dados obtidos foram

submetidos à análise de variância e as médias dos resultados foram comparadas entre si, quan-

do houve significância estatística, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com o uso do

programa estatístico BioEstat 5.0.

Resultados e discussão

A Tabela 1 mostra os resultados médios da mortalidade de Sitophilus zeamais submetidos a três

temperaturas de armazenamento e seis períodos de avaliações, até 30 dias de armazenamento,

com 4 repetições para cada tratamento.

Tabela 1. Mortalidade em percentagem (%) de Sitophilus zeamais em intervalos de cinco dias, submetidos

a diferentes temperaturas, durante o armazenamento por 30 dias de grãos de milho
1

.

Temperatura      Avaliações (dias)

(ºC)      5       10       15      20       25      30

3 C 22.49  a BC 50.83 a AB 78.31  a A 93.31 a A  100.0  a A  100.0  a

6 D 24.99  a D  31.66  ab C  43.33  b C 52.49 b B  74.16  b A  87.49  a

9 A 04.16  b A  15.83  bc A 19.99  b A 24.16 c A  33.33  c A  34.99  b

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem, relativos a um total de 30

insetos. Médias acompanhadas por letras maiúsculas distintas, na linha e minúsculas distintas, na coluna, diferem significativamente

entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Pode-se observar na Tabela 1 que os insetos submetidos à temperatura de 3 ºC, durante o expe-

rimento, apresentaram um aumento significativo da mortalidade ao longo do tempo, verificando-

se resultados estatisticamente iguais após os 15 dias de armazenamento, alcançando mortalida-

de aos 15 dias de 78,31%, aos 20 dias de 93,31% e a partir de 25 dias de avaliação mortalidade

de 100%. A mortalidade dos insetos armazenados em temperaturas de 6 ºC apresentou aumen-

tos significativos ao longo do tempo de armazenamento, atingindo ao final dos 30 dias, mortalida-

de igual a 87,49%.

A mortalidade dos insetos submetidos à temperatura de 9 ºC durante os 30 dias, não apresentou
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variação estatística ao longo deste período, com resultados inferiores a 35% de mortalidade na

avaliação final (30 dias).

Também pode-se notar na Tabela 1, que entre os tratamentos, os resultados mostraram que

sempre na menor temperatura (3 ºC) ocorreu uma maior mortalidade dos insetos, em todos os

intervalos de avaliação. Os piores resultados visualizados de mortalidade dos insetos foram sem-

pre para a temperatura de 9 ºC durante o armazenamento. Ao final dos trinta dias, os resultados

de mortalidade dos insetos em grãos armazenados em temperatura de 3 e 6 ºC foram iguais

estatisticamente, demonstrando que em temperaturas entre 3 e 6 ºC, a mortalidade é próxima a

100% ao final dos 30 dias de exposição. Formas imaturas de Cryptolestes ferrugineus (Steph.),

Orywphilus surinamensis  (L.), Rhywperta dominica (L.), Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae

(L.) e Tribolium castaneum (Herbst.), pragas do armazenamento do trigo foram submetidas a

temperaturas menores que 13 °C. Ocorrendo resposta diferenciada entre espécies e formas de

vida e após 26 semanas de exposição mais de 90% da população morreu (EVANS, 1987).

Para Banks & Fields (1995), a redução da temperatura de 20 para 14ºC, mediante a insuflação de

ar frio, afeta o crescimento populacional da maioria das espécies de insetos e fungos de armaze-

namento, aumentando a mortalidade, especialmente dos estágios imaturos. Segundo esses mes-

mos autores, é importante considerar que a tolerância e aclimatação ao frio variam com a espé-

cie, com a temperatura aplicada e o tempo de exposição.

Os resultados de sobrevivência, não foram apresentados, porém, são inversos aos de mortalida-

de.

Não houve emergência de insetos em nenhum dos tratamentos, indicando que além de causar a

mortalidade destes insetos, o resfriamento artificial inibiu sua reprodução, concordando com

Hellevang (1999) que cita que a temperatura ideal para o desenvolvimento de fungos e insetos

em grãos armazenados é cerca de 27 °C, sendo que, com temperaturas abaixo de 21 °C há uma

redução na reprodução de insetos e, com temperaturas abaixo de 10 °C estes se tornam incapa-

zes de se reproduzirem. Nakakita & Ikenaga (1997) estudando a emergência de Sitophilus zeamais

em arroz, submetidos a armazenamento por 180 dias em diferentes temperaturas, não observa-

ram emergência de insetos, em temperaturas inferiores a 10 °C; quando armazenados a 15 °C

ocorreu uma pequena emergência de insetos.

Com base nos resultados obtidos neste trabalho é possível concluir que: na temperatura de

resfriamento de 3 °C são necessários 25 dias para atingir a mortalidade de 100% de insetos

adultos de Sitophilus zeamais; na temperatura de 9 °C, o tempo de trinta dias não é suficiente

para uma mortalidade de 100%. Em temperaturas inferiores a 9 °C, não ocorreram emergência

de Sitophilus zeamais em grãos de milho armazenados por 30 dias.
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Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de contaminação de fungos dos gêneros Aspergillus,

Penicillium e Fusarium em grãos de milho, na lavoura e durante o armazenamento por 12 meses,

após três distintos métodos de secagem. As amostras no campo foram coletadas em três épocas

diferentes; já as avaliações no armazenamento realizaram-se em intervalos de três meses. Con-

cluiu-se que fungos do gênero Fusarium e Penicillium predominam no campo e no armazém em

relação ao fungo Aspergillus. A ocorrência de Aspergillus na lavoura é baixa. Os métodos de

secagem não apresentaram diferenças significativas entre si com relação à incidência fúngica.

Palavras-chave: Grãos armazenados; milho; fungos patogênicos.

Introdução

Segundo FAO (2006), o Brasil ocupa o terceiro lugar na produção mundial de milho, atrás dos

Estados Unidos e China, e tendo respondido, na média do período de 1990 a 2000, com cerca de

6% do volume produzido mundialmente. Segundo dados da CONAB (2010) é o primeiro cereal

mais produzido no país, e o segundo grão de maior produção e importância econômica, só per-

dendo para a soja.

Assim como outros grãos, o milho é constantemente exposto a possíveis contaminações fúngicas,

as quais podem se iniciar ainda no campo, durante o seu desenvolvimento (MILLS, 1989).

Os fungos que invadem sementes e grãos são frequentemente divididos em dois grupos: fungos

do campo, que infectam o produto ainda no campo e fungos de armazenamento, que invadem o

Sem título-15 30/9/2010, 19:13310



311

milho pouco antes e durante o armazenamento. A distinção entre fungos de campo e de armaze-

namento não é baseada na classificação taxonômica, mas de acordo com as condições ambientais

e/ou ecológicas que favorecem o crescimento dos mesmos. Os fungos do campo requerem um

teor de umidade em equilíbrio com uma umidade relativa de 90-100% para crescerem. Os princi-

pais gêneros são Cephalosporium, Fusarium, Gibberella, Nigrospora, Helminthosporium, Alterna-

ria e Cladosporium que invadem grãos e sementes durante o amadurecimento e o dano é causa-

do antes da colheita. Estes fungos não se desenvolvem normalmente durante o armazenamento,

exceto em milho armazenado com alto teor de umidade (MILLER, 1995). Os fungos predominan-

tes de grãos armazenados são dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium e colonizam o

grão que serve como fonte de nutrientes para seu desenvolvimento. A contaminação com

Aspergillus flavus e consequente produção de Aflatoxinas durante o armazenamento, é conside-

rado um dos mais sérios problemas de segurança alimentar em todo o mundo (BANKOLE &

ADEBANJO, 2003; TURNER et al., 2005).

Esta contaminação pode fazer com que os grãos tornem-se impróprios para o consumo humano

e animal, resultando em grandes perdas econômicas (PASTER & BULLERMAN, 1988).

O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de contaminação de fungos dos gêneros Aspergillus,

Penicillium e Fusarium em grãos de milho, na lavoura e durante o armazenamento, em intervalos

de três meses, até um ano de armazenamento.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Epidemiologia de Plantas pertencente ao Departa-

mento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul/UFRGS em Porto Alegre, RS, no período de fevereiro de 2009 a abril de 2010.

As amostras de grãos de milho foram coletadas na Estação Experimental Agronômica da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul, no município de Eldorado do Sul, RS, durante a safra

agrícola de 2008/2009, em lavoura experimental de 4 hectares.

As amostras no campo foram coletadas, aleatoriamente, em 10 linhas pré-selecionadas, sendo

amostradas quinze espigas em cada linha, e posteriormente homogeneizadas. As avaliações na

lavoura foram realizadas em três épocas distintas: 12 fevereiro/2009; 12 de março/2009 e 22 de

março/2009 (colheita), onde os grãos apresentavam-se, respectivamente, nos estádios de de-

senvolvimento de grão leitoso (R3) e maturação fisiológica (R6).

Após a colheita os grãos foram secos em silos secadores estacionários com três fontes de aque-

cimento do ar, GLP (gás liquefeito de petróleo), solar e ar natural. As avaliações foram realizadas

em intervalos de três meses, até doze meses de armazenamento.

No armazém, foram retiradas amostras com auxílio de calador para produtos a granel. Foram

realizadas avaliações de umidade e fungos durante a realização do experimento.

A umidade dos grãos foi determinada pelo método da estufa a 105 + 3 ºC por 24 horas, conforme

as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009).
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A contaminação microbiológica foi avaliada pelo método de sanidade do papel filtro “Blotter Test”,

recomendado para análise de sementes pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009), e efetuada

a quantificação percentual de incidência de fungos dos gêneros Aspergillus spp., Fusarium spp. e

Penicillium spp.

Foram coletados 200 grãos de cada amostra, divididos em oito repetições de 25 grãos cada.

Posteriormente, foram distribuídos em Gerbox plástico, previamente limpo com álcool etílico 70%,

colocados sobre três folhas de papel filtro umedecidas com água destilada e autoclavada, em

câmara de fluxo laminar. A seguir, os recipientes foram colocados em câmara de crescimento sob

iluminação contínua, à temperatura de (25 ± 2°C) por um período de nove dias. Após a incubação

a 25 °C durante 9 dias, os fungos foram contados e identificados. A identificação dos fungos, em

nível de gênero, presentes nos grãos de milho, foi realizada por meio de lupa estereoscópica e

microscópio ótico.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, as médias de umidade e incidência de

fungos foram submetidas à análise de variância pelo teste de Tukey, a 5% de significância, por

meio do programa estatístico BioEstat 5.0.

Resultados e discussão

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da análise de umidade na lavoura, logo após a

secagem e de três em três meses até doze meses de armazenamento. Ela serve para auxiliar na

discussão dos resultados deste trabalho.

Tabela 1. Umidade (% b.u.) das coletas de campo e durante o armazenamento por doze meses de grãos de

milho, em intervalos de três meses, secos em silos secadores estacionários com uso de GLP, energia solar

e ar natural
1

.

   Período de análise    

Tratamento   R3
2

  R6
3

  R6
4

  00
5

  03   06   09   12

Campo 77,0 A 26,0 B 19,0 C - - - - - 

GLP - - - 11,4 B 10,8 B 13,7 A 13,2 A 13,3 A

Solar - - - 10,3 D 12,4 C 13,4 B 13,9 B 14,6 A

Ar Natural - - - 12,2 C 12,6 C 13,9 B 15,9 A 15,5 A

Médias acompanhadas por letras maiúsculas distintas, na linha, diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste

de Tukey.

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem de umidade em base úmida.

2 

 R3 – Estádio de desenvolvimento do milho (grão leitoso); 
3  

R6 – Estádio de desenvolvimento do milho (maturação fisiológica). 
4  

R6 –

Estádio de desenvolvimento do milho (maturação fisiológica). Momento da colheita. 
5 

 Logo após a secagem.

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da análise de fungos em grãos de milho nas amos-

tras coletadas no campo.
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Tabela 2. Fungos (%) dos gêneros Fusarium, Aspergillus, e Penicillium em grãos de milho, em diferentes

épocas de desenvolvimento na lavoura
1

.

Gênero                                                 Período

     R3
2

    R6
3

     R6
4

Fusarium A 94,25  a B 25,0   b C 14,13  b

Aspergillus B   0,25  b B   3,0   c A  10,00  b

Penicillium A 95,00  a B 79,63 a B  80,00  a

Médias acompanhadas por letras maiúsculas distintas, na linha e minúsculas distintas, na coluna, diferem significativamente entre si,

a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem. 
2 

R3 – Estádio de desen-

volvimento do milho (grão leitoso). 
3 

R6 – Estádio de desenvolvimento do milho (maturação fisiológica). 
4 

R6 – Estádio de desenvol-

vimento do milho (maturação fisiológica). Momento da colheita.

Pode-se observar na Tabela 2, que ocorreu uma variação significativa da incidência de fungos

conforme houve redução na umidade dos grãos (Tabela 1) até o momento da colheita. Houve

uma redução significativa entre os três períodos de coleta de fungos do gênero Fusarium. Ocor-

reu um aumento significativo de fungos do gênero Aspergillus quando a umidade diminuiu de 26

para 19%. Também pode-se perceber na Tabela 2 que fungos do gênero Penicillium diminuíram

conforme a umidade reduziu-se de 77 para 26% e se mantiveram estatisticamente iguais até o

momento da colheita. Resultados que concordam com a afirmação de Marin et al. (1998) de que

o Fusarium spp. tem preferência por substratos com teores de umidade mais elevados. Porém,

conforme o mesmo autor, o gênero Penicillium teria uma maior preferência em desenvolver-se

em umidades menores, o que não foi verificado neste trabalho. Almeida et al. (2000) avaliaram a

microbiota fúngica em amostras de três híbridos de milho recém-colhidos, e encontraram, em

média, 71,1; 46,7 e 22,7% de incidência de Fusarium spp., Penicillium spp. e Aspergillus spp.,

respectivamente, indicando a predominância destes três gêneros sobre outras espécies fúngicas.

Apesar das baixas incidências de Aspergillus spp. detectadas durante o período de campo, nas

três épocas de coleta, os grãos de milho contaminados pelo patógeno constituem o inóculo inicial

(ALMEIDA et al., 2000; DILKIN et al., 2000; KUMAR et al., 2008). Isto indica o potencial do gênero

Aspergillus para causar danos aos grãos de milho, quando armazenados, caso o patógeno en-

contre condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento, sobretudo, em situações onde

o processo de secagem for ineficiente (KUMAR et al., 2008). A Tabela 2 mostra ainda que quando

a umidade foi mais elevada (77%), ocorreu uma predominância de fungos do Gênero Fusarium e

Penicillium. Com umidade mais baixa ocorreu uma predominância de fungos do gênero Penicillium.

Dilkin et al. (2000) encontraram contaminações de 23,6; 57,1 e 14,3% de Aspergillus sp., Fusarium

sp. e Penicillium sp., respectivamente, em grãos de cinco híbridos de milho recém-colhidos, com

18% de umidade, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

Nas tabelas 3, 4 e 5 são apresentados os resultados da análise de fungos dos gêneros Fusarium,

Aspergillus e Penicillium, de três em três meses, para os grãos secos em silos secadores estacio-

nários, com uso de GLP (gás liquefeito de petróleo), energia solar e ar natural ao longo de doze

meses de armazenamento.

Pode-se visualizar na Tabela 3 que houve um acréscimo significativo de fungos do gênero Fusarium

em todos os tratamentos ao longo do tempo de armazenamento. Este aumento da quantidade de

Fusarium tem relação direta com o aumento da umidade dos grãos durante o armazenamento

(Tabela 1), favorecendo o desenvolvimento do fungo. Após seis meses de armazenamento não

ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos.
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Tabela 3. Fungos (%) do gênero Fusarium em grãos de milho submetidos à secagem estacionária com uso

de GLP, energia solar e ar natural, em intervalos de três meses, durante doze meses de armazenamento
1

.

Tempo de Armazenamento                           Tratamentos

(meses) Gênero   GLP  Solar Ar natural

03 A  70  b C  24  b B  48  c

06 Fusarium A  75  b A  85  a A  78  b

09 A  88  ab A  85  a A  87  ab

12 A  97  a A  83  a A  99  a

1

 – Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem. Médias acompanhadas

por letras maiúsculas distintas, na linha, diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 4. Fungos (%) do gênero Aspergillus em grãos de milho submetidos à secagem estacionária com

uso de GLP, energia solar e ar natural, em intervalos de três meses, durante doze meses de armazenamen-

to
1

.

Tempo de Armazenamento                           Tratamentos

(meses) Gênero GLP Solar Ar natural

03 A  48  a AB  37  a B  30  b

06 Aspergillus A  12  c A  9   b A  17  b

09 A  9   c A  14  b A  23  b

12 B  30  b AB  36  a A  52  a

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem. Médias acompanhadas

por letras maiúsculas distintas, na linha, diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4, pode-se observar que ocorreu uma variação

significativa ao longo do tempo de armazenamento, tendendo a uma elevação da ocorrência de

fungos, com exceção do tratamento GLP, cuja percentagem de fungos final (30) foi inferior es-

tatisticamente a inicial (48). Ao final dos 12 meses de armazenamento, a secagem GLP apresen-

tou menor ocorrência do fungo, enquanto na secagem com ar natural obteu-se maior ocorrência.

Isto pode ser explicado pelo fato do fungo do gênero Aspergillus ter uma maior preferência por

umidades superiores a 14%, conforme pode ser verificado na tabela 1. Contrário às afirmações

de Miller (1995) que cita que os fungos de armazenamento, como o Aspergillus e o Penicillium,

contaminam os grãos após a colheita e têm a capacidade de viver associados a grãos com teor

de umidade mais baixo (13 a 13,5%) e temperaturas mais elevadas (25 ºC).

Tabela 5. Fungos (%) do gênero Penicillium em grãos de milho submetidos à secagem estacionária com

uso de GLP, energia solar e ar natural, em intervalos de três meses, durante doze meses de armazenamen-

to
1

.

Tempo de Armazenamento                           Tratamentos

(meses) Gênero   GLP  Solar Ar natural

03 B  45  c A  97  a   A  97  a

06 Penicillium A  95  a A  91  a   A  95  a

09 A  80  b A  69  b   A  69  b

12 A  86  a A  88  a   A  88  a

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem. Médias acompanhadas

por letras maiúsculas distintas, na linha, diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Pode-se notar a partir dos resultados mostrados na Tabela 5, que ocorreu uma variação significa-

tiva ao longo do tempo de armazenamento, com tendência à manutenção da quantidade de

fungos, entre o início (3 meses) e o final (12 meses), com exceção do tratamento GLP onde

ocorreu um aumento na ocorrência do fungo. Entre os tratamentos, a partir dos 6 meses de

armazenamento não houve diferença entre eles. Os resultados demonstram que o gênero

Penicillium é um fungo que se desenvolve em condições de baixa umidade, no armazenamento,

como em condições de alta umidade no campo (Tabela 2). Estes resultados são contrários ao

observados por outros autores que citam que o gênero Penicillium tem uma maior preferência por

umidades menores (13 a 13,5%) (MILLER, 1995; MARIN et al., 1998).

A Tabela 6 mostra que entre os métodos de secagem não existiram diferenças estatísticas para

cada gênero de fungo analisado. Também pode-se perceber que houve uma maior predominân-

cia de fungos dos gêneros Fusarium e Penicillium do que do gênero Aspergillus.

Tabela 6. Valores médios de Fungos (%) do gênero Fusarium, Aspergillus e Penicillium em grãos de milho

submetidos à secagem estacionária com uso de GLP, energia solar e ar natural, em intervalos de três

meses, durante doze meses de armazenamento
1

.

        Tratamentos

Gênero   GLP   Solar Ar natural

Fusarium A  82,5  a A  69,3  a A  78,0  a

Aspergillus A  24,8  b A  24,0  b A  30,5  b

Penicillium A  76,5  a A  86,3  a A  87,3  a

1

 Os valores representam a média aritmética simples de 4 repetições e estão expressos em percentagem. Médias acompanhadas

por letras maiúsculas distintas, na linha, diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Pode-se concluir que os diferentes métodos de secagem não apresentaram diferenças significa-

tivas entre si com relação aos três gêneros estudados. Os fungos do gênero Fusarium e Penicillium

predominam tanto no campo como no armazém em relação ao fungo Aspergillus. A ocorrência de

Aspergillus em grãos na lavoura é baixa.
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Resumo

Neste trabalho avaliou-se a distribuição de ar na massa de grãos do sistema de aeração de uma

célula de armazém graneleiro de fundo “V”. Na célula estavam armazenadas dez mil e quinhentas

toneladas de soja comercial com 13,5% umidade em base úmida. Para a medição da velocidade

do ar na superfície da massa de grãos foi construído um anemômetro de bolha. Concluiu-se que

não ocorreu uniformidade de distribuição do ar na massa de grãos e que a vazão específica

média no sistema de aeração foi inferior a vazão de ar mínima recomendada para o adequado

resfriamento do produto armazenado.

Palavras-chave: Aeração, Armazenamento de grãos, Distribuição de ar.

Introdução

A aeração é uma técnica aplicável a qualquer estrutura de armazenamento a granel. O armaze-

namento tanto em silos quanto em graneleiro, por um período de tempo muito longo, é impraticá-

vel sem um sistema de aeração bem projetado e adequadamente manejado. Em aeração de

grãos, as vazões de ar utilizadas são muito pequenas e, consequentemente, o processo de

resfriamento e uniformização da temperatura da massa de grãos é bastante lento, exigindo mui-

tas horas para ser realizado plenamente. Além disso, o ar ambiente que será forçado a passar

pela massa de grãos deve estar em condições adequadas de umidade e temperatura.

Segundo Elias e Oliveira (2008, p. 93), os objetivos essenciais da aeração são: o resfriamento

dos grãos e a uniformização da temperatura, visando manter os grãos a uma temperatura sufici-

entemente baixa e uniforme para assegurar uma boa conservação, pela redução das atividades

metabólicas dos próprios grãos e dos organismos associados. Para Afonso e Demito (2005, p. 17),
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“o conhecimento da vazão de ar e da pressão estática fornecida pelo ventilador. instalado no silo

ou graneleiro, é importante, pois poderá determinar a eficiência do sistema de aeração em pro-

mover o adequado resfriamento do produto”. Segundo Afonso (2006, p. 16), as principais

consequências diretas da presença dos bolsões de calor no interior dos silos e armazéns são:

possibilidade de condensação de água sobre a massa de grãos; diminuição da eficácia dos

inseticidas, quando aplicados próximos às coberturas das estruturas armazenadoras; secagem

excessiva da camada superficial da massa de grãos; proliferação de insetos. Um sistema de

distribuição de ar (dutos) bem projetado fará com que todos os grãos recebam o ar da aeração.

Dessa forma, as impurezas são um empecilho para a passagem de ar, pois bloqueia o espaço

intergranular e consequentemente, a passagem do ar. (PEREIRA, 2007, p. 27).

Material e métodos

O trabalho foi realizado na unidade de armazenagem da empresa Coopavel - Cooperativa

Agroindustrial, localizada no município de Céu Azul, Paraná. Foi utilizado um armazém graneleiro

com fundo em “V”, composto por três células de armazenagem. Para a realização do experimen-

to, utilizou-se a célula de armazenagem número dois, com uma capacidade estática de 10.500

toneladas. As dimensões da célula eram as seguintes: 35 metros de largura, 35 metros de com-

primento e 25 metros de altura. A célula de armazenamento continha grãos de soja armazenados

por um período aproximado de 60 dias. O sistema de aeração presente no armazém graneleiro é

composto por ventiladores centrífugos que insuflam o ar forçado por uma linha central (túnel de

descarregamento) cuja distribuição na massa de grãos é realizada por seis casamatas. Os registros

de controle existentes no túnel de descarregamento permitem a aeração individualmente de cada

célula armazenadora. Para insuflar o ar nas células armazenadoras empregaram-se três ventila-

dores, acionados por três motores elétricos, com potência unitária de 20 cv.

Para a realização do experimento e aquisição dos dados de velocidade do ar na superfície da

massa de grãos, foi utilizado como referência o posicionamento de leitura a interseção dos cabos

de termometria com a massa de grãos. Os cabos de termometria são distribuídos assimetricamente

na célula de armazenamento, permitindo dessa forma a formação de uma malha de leitura de

dados sobre a massa de grãos.  Para a aquisição dos dados e determinação da velocidade e

vazão de ar na superfície da massa de grãos e do ventilador foi utilizada a metodologia e

anemômetro de bolha proposta por Afonso e Demito (2005, p. 16). Com os dados obtidos, sobre

a velocidade do ar na superfície da massa de grãos, foi determinada a malha de distribuição de ar

cujo objetivo é verificar a uniformidade de fluxo de ar de aeração na massa de grãos.

O delineamento experimental constou da determinação da velocidade do ar em 36 pontos de

medição na superfície da massa de grãos, realizando 4 repetições.

Resultados e discussão

A Figura 1 mostra a distribuição das velocidades médias do ar na superfície da massa de grãos

de soja nos pontos de inserção dos cabos de termometria com a massa de grãos.
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Figura 1. Distribuição de velocidade do ar na superfície da massa de grãos em função da locali-

zação dos cabos de termometria.

No dimensionamento de um sistema de aeração duas são as variáveis principais a serem deter-

minadas: a vazão e a pressão estática. A vazão a ser utilizada deve ser capaz de promover a

remoção do ar intersticial na taxa necessária para que os objetivos desejados sejam alcançados.

Segundo a Instrução Normativa Nº. 33, de 12 de julho de 2007, do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - MAPA, nas estruturas horizontais a vazão específica mínima deve ser

de 0,1 m
3

/min/t (BRASIL, 2007). Considerando as dimensões da célula de armazenamento e uma

aeração eficiente da massa de grãos, a velocidade média de projeto na superfície da massa de

grãos deveria ser no mínimo de 0,17 cm/s. O valor médio medido e calculado foi da ordem de

0,0014 cm/s, valor inferior ao mínimo recomendado.

A Figura 2 mostra a distribuição das velocidades médias do ar na superfície da massa de grãos e

o valor médio das velocidades. Verifica-se que a maioria das velocidades médias obtidas foram

inferiores ao valor médio de 0,0014 cm/s, mostrando que, mesmo com valor médio aquém do

mínimo recomendado, há uma não-uniformidade de distribuição de velocidade do ar,

consequentemente, há pontos na massa de grãos que recebem maior fluxo de ar em detrimentos

de outros pontos.

Figura 2. Velocidade média do ar na superfície da massa de grãos de soja.
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A Figura 3 mostra os valores médios da temperatura na massa de grãos em relação à numeração

do cabo de termometria. Observa-se que na parte central da célula têm-se temperaturas mais

baixas e na lateral, próximo a parede do armazém, as temperaturas apresentam-se mais eleva-

das. Comparando a Figura 1 com a Figura 3 verifica-se que próximo à parede do armazém tem-

se menor fluxo de ar e, em consequência disso temperatura média mais elevada da massa de

grãos nessa região. Portanto, pode afirmar que a temperatura da massa de grãos está relaciona-

da com o fluxo de ar que atravessa o produto reduzindo a sua temperatura.

Figura 3. Temperatura média na massa de grãos de soja.

Considerando a metodologia adotada para determinação da velocidade do ar na superfície da

massa de grãos e as condições do sistema de aeração existentes no armazém graneleiro, pode-

se concluir que, não há uniformidade de distribuição de ar na massa de grãos devido à distância

da casamata à superfície lateral da massa de grãos ser cerca de 30% superior à distância da

casamata a superfície central da massa de grãos. As vazões de ar em todas as posições de

leitura foram inferiores à vazão de ar mínima recomendada de projeto, sendo que as maiores

temperaturas da massa de grãos foram observadas nas regiões que se apresentaram com as

menores vazões específicas de ar.
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Resumo

Acrescentar fécula de mandioca à farinha diminui os gastos e gera propriedades diferentes ao

produto final, mas existe variação na força da farinha, e esta característica pode influenciar no

resultado final. Através de comparações das análises reológicas pode-se prever o comportamen-

to da massa para cada classificação de farinha (forte, fraca e média). O objetivo deste trabalho é

analisar o comportamento da farinha de trigo forte, fraca e média com fécula de mandioca em

porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30% através de testes de atividade enzimática, glúten e umida-

de.

Palavras-chave: tuberosa, amiláceas, macaxeira.

Introdução

Quando se adiciona uma farinha de composição e propriedades bem diferentes da farinha de

trigo, como é o caso da mandioca, que é um produto essencialmente composto de amido, é de se

esperar que ocorram mudanças no comportamento da massa produzida. Ao substituir parte da

farinha de trigo por outra farinha, o glúten passa a representar uma menor porcentagem (ou seja,

há uma “diluição” do glúten) e, consequentemente a massa enfraquece ( EL-DASH et al., 1994).

Uma alternativa de substituição encontra-se na fécula de mandioca. Costuma-se denominar “fé-

cula” ao amido proveniente de raízes e tubérculos, sendo que, no caso da mandioca, é ainda
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mais comum o emprego do termo “polvilho”, seja ele do tipo doce ou azedo. O amido é uma

substância de reserva que se deposita nas plantas, principalmente, nos grãos, raízes e tubércu-

los. Ele forma grânulos de diferentes formas e características, segundo o vegetal em questão.

Devido aos baixos teores de outros componentes como proteínas, fibras e gorduras, a extração

do amido de raízes e tubérculos é mais fácil que a dos grãos (EL-DASH et al 1994).

A mandioca (Manihot esculenta) é um vegetal rico em amido e amplamente utilizado na dieta

alimentar. Está é originária das regiões neotropicais da América do Sul e o Brasil é seu principal

centro de diversificação (CARVALHO, 2002).

O processo de produção de fécula de mandioca, qualquer que seja o grau de tecnologia empre-

gada, consiste das etapas de lavagem e descascamento das raízes, ralação para a desintegra-

ção das células e liberação dos grânulos de amido, separação das fibras e do material solúvel e,

finalmente, secagem (LEONEL, 2001, apud VILELA & FERREIRA, 1987).

Após estudo realizado durante dois anos o CTA (Centro Tecnológico de Amido) da Fundetec

(Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel) concluiu que é tecnica-

mente possível a mistura de fécula de mandioca à farinha de trigo, até certa porcentagem, em

função do tipo de pão ou massa. As variações são necessárias devido às características da

farinha de trigo e do tipo de processo (FERREIRA,2004)

A quantidade máxima de farinha de trigo que pode ser substituída por derivados de mandioca, ou

seja, o limite de substituição é difícil de estabelecer porque depende de vários fatores. Um desses

fatores é a variação na qualidade da farinha de trigo, que dificulta a produção de um pão de

qualidade padronizada, embora usando sempre a mesma formulação e procedimento (EL-DASH

et al., 1994).

A qualidade de uma farinha é medida através de testes físico-químicos e reológicos, que procu-

ram prever o comportamento das farinhas nos processos de fabricação de produtos e se

corretamente interpretados, oferecem uma probabilidade muito grande de acerto. Através deles,

pode-se também testar efeitos de mudanças na formulação e uso de aditivos (GERMANI, 2007).

Na constituição da farinha de trigo o amido é considerado um carboidrato de suma importância,

pois contribui para a formação da estrutura, consistência e textura da massa, e é fonte de açúca-

res para as leveduras, favorecendo a coloração do miolo e da casca do pão, como também,

favorece o volume do produto final devido a influência na produção de gás carbônico (QUEJI et

al., 2005).

Este trabalho tem como objetivo comparar o efeito da adição de diferentes porcentagens de

fécula de mandioca nas características quantidade de glúten, umidade e atividade da alfa-amilase

da farinha de trigo classificada como fraca, forte e média.

Material e métodos

O artigo foi desenvolvido no laboratório de análises reológicas da farinha de trigo do Projeto Trigo

na Faculdade Assis Gurgacz (FAG), em Cascavel-Paraná. Foram utilizadas farinhas de trigo clas-

sificadas como fraca (W>50 a 180), forte (W> 300) e média (300>W>180) e fécula de mandioca
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para elaborar farinhas mistas, nas porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30% para cada tipo de

farinha.

Para definir as características das misturas, foram realizadas análises de teor de glúten de acor-

do com o método n° 38-12 da AACC, através da pesagem de 10 gramas da farinha, seguida da

lavagem com solução salina, pesagem do material úmido, secagem e obtenção do glúten seco;

atividade enzimática seguindo o método 56-81B da AACC, onde a pesagem é feita de acordo

com a umidade da farinha e o equipamento usado é o Falling Number, que mede a atividade da

enzima alfa-amilase quando o amido da farinha é gelificado a 100 °C, em banho Maria.Para

determinar a umidade foram pesados cadinhos com 3 gramas de farinha,em duplicata,  e coloca-

dos em estufa à 130 °C por 1 hora e meia. Os resultados obtidos foram submetidos à análise

estatística e dispostos em formas de gráficos e tabelas.

A farinha de trigo e fécula de mandioca foi mesclada, formando quatro tratamentos com três

repetições cada, nas seguintes proporções: 0%, 10%, 20% e 30% de fécula de mandioca. Esse

processo foi feito para os três tipos de farinha: forte, fraca e média. Os dados foram analisados

por testes de Tukey, pelo programa Sisvar, e dispostos em tabelas demonstrando a média.

Resultados e discussão

Segundo a Tabela 1, a umidade não apresentou muita diferença comparando as amostras fraca,

média e forte. Para a farinha fraca e média ocorreu uma queda na umidade, sendo que para esta

última não houve diferença estatística. Com relação ao teor de umidade da farinha forte, obser-

vou-se um aumento do item em análise.

Quando se acrescenta algum outro tipo de farinha a farinha de trigo, retira-se uma porcentagem

desta última e por tanto as características originais tendem a apresentar valores mais baixos,

como para o FN (Falling number). Observando a Tabela 2 verifica-se que conforme aumenta a

porcentagem de fécula, para todos os tipos de farinha, há um redução no valor do Falling Number.

Tabela 1. Valores médios referentes à análise de umidade (%).

Tratamento Farinha Fraca Farinha Média Farinha Forte

0% 13,36 b 13,23 a 12,93 a

10% 13,2 ab 12,93 a 13,03 ab

20% 12,8 a 13,06 a 13,26 c

30% 12,73 a 13,16 a 13,20 cd

Tabela 2. Valores médios referentes à análise de Falling Number.

Tratamento Farinha Fraca Farinha Média Farinha Forte

0% 199 c 251 c 358 c

10% 170 b 242 c 317 b

20%   70 a 132 b 273 a

30%   62 a   62 a 257 a
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Em relação ao glúten (Tabela 3) verifica-se que o glúten úmido tem uma redução significativa

para os três tipos de farinhas, devido à substituição da farinha por fécula. O mesmo ocorre para

o Glúten seco. O índex não sofre variação estatística, para os três tratamentos.

Tabela 3. Valores médios referentes à análise de glúten.

      Farinha fraca       Farinha média            Farinha forte

Tratamento   G.U   G.S    G.I    G.U  G.S    G.I   G.U   G.S    G.I

0% 29,92 d 10,72 d 93,14 a 28,12 b 9,98 b 88,89 a 42,96 d 16,40 c 97,08 a

10% 27,79 c 10,05 c 93,97 a 26,31 b 8,94 b 90,93 a 38,06 c 14,08 b 95,63 a

20% 24,89 b   8,64 b 85,08 a 23,57 b 8,38 b 90,65 a 36,15 b 12,70ab 96,06 a

30% 19,64 a   7,3 a 90,40 a 18,02 a 6,31 a 92,69 a 31,17 a 11,45 a 94,2 a

Conclusão

Concluímos que a adição de fécula de farinha de mandioca na farinha de trigo acarretou em

algumas modificações nas características reológicas da farinha, a umidade em geral sofre uma

redução. A atividade enzimática e o glúten úmido e seco também têm diminuição significativa,

enquanto que o índex se mantém invariável.
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Resumo

O trigo é de grande importância para a economia brasileira, muito utilizado na fabricação de

farinha, e seus subprodutos. A farinha é gerada a partir da moagem do grão do trigo, separando

suas partes no processo de peneiramento. Essa farinha pode ter várias classificações, e uma das

análises usadas na sua classificação é a alveografia, onde são obtidos os resultados da força e

qualidade do glúten, expressos em tenacidade (P), elasticidade (L) e força (W), e também é

obtido o índice de elasticidade (Ie). O objetivo é avaliar a relação entre a força da farinha e o

índice de elasticidade.

Palavras-chave: Alveografia, resultados, qualidade.

Introdução

O trigo é de grande importância para a economia brasileira, devido ao elevado consumo de seus

derivados, principalmente pão, macarrão e biscoitos. No entanto, a produção nacional do grão

não tem sido suficiente para atender à demanda, devido ao ataque de pragas, germinação na

espiga e redução de matéria seca que ocorrem pelo retardo na colheita, acarretando na queda da

qualidade dos grãos dando origem a farinhas de baixa qualidade também (CARNEIRO, 2005).

Um dos principais ingredientes usado na panificação é a farinha de trigo. E através da cultivar de

origem elas podem ser de vários tipos, com características diferentes, usadas para produtos

específicos. As mudanças na composição do trigo são muitas, e estão ligadas às diferentes con-

dições de solo e de clima das diversas regiões onde o grão é plantado, sendo difícil manter o

padrão da farinha de um ano para o outro (UFRS,1999).

A moagem da farinha é o processo de separar três componentes do grão e reduzir o endosperma
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para partículas pequenas chamada farinha. O endosperma produtor de farinha normalmente per-

faz aproximadamente 75 a 80 por cento do peso de núcleo. Partículas de tamanho intermediário,

conhecidas como canjica, quirera ou semolina, também pode ser feitas se desejado (ABRANCHES

E FILHOS).

Entende-se por farinha de trigo o produto obtido a partir da espécie Triticum aestivum ou de

outras espécies do gênero Triticum reconhecidas através do processo de moagem do grão de

trigo beneficiado. A farinha obtida poderá ser acrescida outros componentes, de acordo com o

especificado na presente norma (CALDEIRA et al., 2003).

A farinha de trigo pode ser classificada de acordo com seu uso. A farinha de trigo integral é obtida

a partir do cereal com teor máximo de cinzas de 2.0% na base seca. A farinha de trigo Especial ou

de Primeira é obtida a partir do cereal com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca. Onde

98% do produto deverá passar através de peneira com abertura de malha de 250 un

(BACALTCHUK, 1999).

Dada a grande diversidade de farinhas de trigo é necessária a utilização de vários métodos para

determinar essas características. Os métodos mais utilizados são os relacionados com as carac-

terísticas reológicas da massa, a partir de sistemas simples de mistura de água e farinha. Existe

uma série de aparelhos para medir estas propriedades, tais como farinógrafo, extensógrafo e

alveógrafo. A definição de uso final de uma farinha deve ser feita após a avaliação conjunta

destes resultados (CALDEIRA et al., 2003).

Os valores de peso do hectolitro, número de queda, força geral do glúten, tempo de mistura,

estabilidade da massa, micotoxinas, grãos danificados e resíduos de agrotóxicos são usados

para estabelecer o ágio ou deságio do trigo produzido e permitem que o mercado ofereça produ-

tos com características perfeitamente identificáveis. Inclui-se nestes, trigos para usos como os

diferentes tipos de pães, produção de biscoitos, produção de massas alimentícias e até mesmo

para ração (BACALTCHUK, 1999).

A alveografia mede a pressão máxima da massa ou “P” é considerada com o índice de estabilida-

de da massa, indicando resistência ao trabalho de deformação e é positivamente correlacionada

com a capacidade de absorção de água da farinha. A extensibilidade, ou “L” é um indicativo de

volume do pão. Em geral, quando maior o valor de L, maior será o volume do pão. Mas essa

característica é dependente do valor de P. Deve existir uma proporcionalidade dos valores de P e

L (relação P e L) para, associados ao valor de W (força geral do glúten) expressarem um bom

potencial da panificação. A farinha que apresentar valores de P/L abaixo de 0,60 pode ser consi-

derada de glúten extensível, de 0,61 a 1,20 de glúten balanceado, e valores de P/L acima de 1,21

de glúten tenaz (GERMANI, 2007).

O índice de elasticidade é definido pela relação P200/P máximo do alveograma, expresso em

porcentagem. Está intimamente correlacionado aos fenômenos de recuperação da forma inicial

após a deformação, permitindo uma melhor predição do comportamento reológico da massa

usada em panificação industrial e produção de biscoitos. O Ie varia de 25 a 75%, sendo o Ie ótimo

de 45 a 50%, para fabricação francesa de pão, em farinha sem correção. Após adição de ácido

ascórbico (correção), a resistência ótima situa-se entre 50 e 55% (KITISSOU, 1995).

Sabendo que há uma boa correlação entre o Índice de Elasticidade (Ie) da alveografia e Elastici-

dade (Est.) da farinografia (EMBRAPA, 2010). O objetivo deste trabalho é saber se o índice de

elasticidade sofre influencia da força geral do glúten.
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Materiais e métodos

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análises Reológicas da Farinha de Trigo da Faculdade

Assis Gurgacz – FAG, localizada no Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel. Os dados foram

obtidos através de análises de alveografia realizadas pelo laboratório.

As características viscoelásticas da farinha de trigo foram determinadas no alveógrafo marca

Chopin, modelo NG (Villeneuve-la-Garenne Cedex, França) utilizando o método n° 54-30 da AACC

(1999), através da pesagem de 250 gramas de farinha e volume de 129,4 mL de água, corrigido

na base de 14% de umidade. Os parâmetros obtidos nos alveogramas são tenacidade (P), que

mede a sobrepressão máxima exercida na expansão da massa (mm); extensibilidade (L), que

mede o comprimento da curva (mm) e energia de deformação da massa (W), que corresponde

ao trabalho mecânico necessário para expandir  a  bolha até a ruptura, expressa em 10
-4

 J.

Os dados utilizados foram escolhidos tendo em vista seu teor de cinzas, não podendo ultrapassar

uma quantia de 0,80% de minerais na farinha, pois valores acima disso deixam os resultados de

alveografia não confiáveis.

Após a coleta dos dados no software alveolink, os mesmos foram tabulados e usados em análi-

ses estatísticas utilizando o MiniTab, sendo feito a análise de regressão linear, assim gerando os

gráficos.

Resultados e discussões

Analisando a Figura 1, verificamos que o coeficiente de determinação foi de 75,99%, apresentan-

do correlação entre o índice de elasticidade e a força da farinha, sendo assim o índice de elasti-

cidade é influenciado diretamente pela força da farinha.

Figura 1. Gráfico de dis-

persão, relação entre índi-

ce de elasticidade e força.
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A Figura 2, apresenta os valores de correlação entre a tenacidade e o índice de elasticidade,

observa-se um valor de 37,6% de coeficiente de determinação, indicando uma menor correlação

em relação à força (W). Os valores obtidos para o índice de elasticidade estão entre 25,7 (míni-

mo) e 68,7 (máximo), sua tenacidade teve valores entre 46 (mínimo) e 164 (máximo).

Figura 2. Gráfico dos resultados de índice de elasticidade relacionados com tenacidade.

Os resultados de correlação entre extensibilidade e índice de elasticidade (Figura 3), apresentou

um coeficiente de correlação de 0,3%, demonstrando mínima correlação entre estas duas variá-

veis.

Figura 3. Relação entre extensibilidade e índice de elasticidade.
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Conclusão

Com base nos dados obtidos, das três variáveis analisadas a força foi a que mais influenciou no

índice de elasticidade, sendo que a extensibilidade não influencia diretamente no índice e a tena-

cidade apresentou pouca ação sobre esse índice.
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Resumo

O objetivo foi avaliar a utilização de serragem em uma fornalha específica para queima de casca

de arroz. O sistema da fornalha utilizado era composto de: sistema de alimentação, constituído

por ventilador, reservatório de combustível e tubo insuflador e, câmaras de combustão e de mis-

tura. As temperaturas do ar de secagem e exaustão foram coletadas no interior do secador e na

saída da fornalha. Da análise de resíduos após a queima e das temperaturas pode-se concluir

que a queima da maravalha com granulometria inferior a 1,18 mm resultou em melhor uniformida-

de de combustão e manutenção constante da temperatura de exaustão.

Palavras-chave: fornalha, serragem, secagem de grãos.

Introdução

No Brasil, no início dos anos 80, o CNP – Conselho Nacional do Petróleo determinou, por resolu-

ção, a proibição do uso de derivados de petróleo para a secagem de grãos, madeira e fumo.

Como consequência, as fornalhas que utilizavam derivados de petróleo foram substituídas por

fornalhas que utilizam a lenha como fornecedora de calor. Diante do exposto, percebe-se a ne-

cessidade em realizar estudos sobre a eficiência de fornalhas quando o material combustível for

à serragem dando um destino nobre ao que em muitos casos possa ser um incomodo. Segundo

Silva (2000), combustíveis são substâncias ricas em carbono e hidrogênio que, ao reagirem qui-

micamente na presença de oxigênio, liberam CO
2

, água e energia sob a forma de calor. Alto

poder calorífico deve ser a principal característica dos combustíveis e refere-se à quantidade de

energia liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa ou volume de um

combustível. Segundo Lopes et al. (2003) a combustão é definida como um conjunto de reações

químicas nas quais os elementos combustíveis se combinam com o oxigênio, liberando energia

quando o combustível atinge a temperatura de ignição. Os combustíveis sólidos são os que mais
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exigem excesso de ar, ou seja, de 30 a 60% além da quantidade calculada para a combustão. Os

combustíveis líquidos exigem um excesso de 10 a 30% e os gasosos de 5 a 20%. A relação

disponível combustível/comburente também determina se a combustão será completa ou não,

resultando em diferentes produtos de combustão e em diferente quantidade de energia liberada

(BATISTA, 2007). As fornalhas para combustíveis sólidos pulverulentos apresentam maior veloci-

dade de reação. Segundo Vlassov (2001), para a queima de combustíveis sólidos finos, o melhor

processo é a queima em suspensão. Nessas fornalhas o combustível pulverulento é queimado

em suspensão com menor quantidade de ar em excesso (15 a 20%) o que possibilita maior

temperatura da chama.

Material e métodos

O sistema da fornalha utilizado era composto de duas partes: sistema de alimentação, constituído

por um ventilador, um reservatório de combustível e tubo insuflador e; duas câmaras, uma de

combustão e uma de mistura. O funcionamento ocorre misturando-se o ar comburente com o

combustível pulverulento, deixando o combustível em suspensão durante a queima, de forma a

efetuar uma combustão completa e eficiente. A câmara combustão recebe na sua parte inferior o

combustível e ar insuflado pelo ventilador e, na parte superior da câmara secundaria, são expeli-

dos os gases de exaustão. O fluxo de alimentação é controlado por uma comporta de altura

regulável. As vazões de combustível foram obtidas pela variação da abertura da comporta do

alimentador, pesando uma quantidade de serragem e cronometrando o tempo de seu fluxo, repe-

tindo-se o processo por três vezes, obtendo a média para cada vazão. Foram realizados três

testes experimentais utilizando maravalha (serragem de madeira de eucalipto) como combustível

de queima na fornalha. Durante a realização dos testes foram feitas a cada 5 minutos, durante um

intervalo de tempo de aproximadamente 60 minutos, leituras das temperaturas na saída da forna-

lha e a temperatura ambiente, havendo um constante reabastecimento de combustível. Para

análise granulométrica, pesou-se uma amostra de 100 g de serragem, colocando-a na peneira

superior do conjunto e feito o peneiramento por 3 minutos. Posteriormente, pesou-se cada por-

ção de serragem retida na peneira obtendo-se a porcentagem das mesmas. O teor de umidade

foi determinado pelo método da estufa conforme Brasil (1992). Após cada teste de combustão,

foram retiradas amostras de cinzas remanescentes para determinação granulométrica seme-

lhante às análises realizadas para o combustível.

Resultados e discussão

A Figura 1 apresenta as percentagens médias acumuladas da granulometria da serragem utiliza-

da nos testes 1, 2 e 3. Analisando a Figura 1 pode-se observar que aproximadamente 85% em

peso da maravalha utilizada no teste 1 apresentava granulometria média superior à 2,36 mm de

diâmetro, ou seja, o combustível utilizado era predominantemente constituído de partículas mai-

ores de serragem. Com relação ao teste 2, podemos notar que os resultados da análise

Sem título-15 30/9/2010, 19:13333



334

granulométrica apresentaram resultados semelhantes ao observado no teste 1. Comparativa-

mente aos testes 1 e 2, observa-se que no teste 3 cerca de 86% em peso na análise granulométrica

da serragem apresentava diâmetro superior a 1,18 mm, ou seja, durante a realização do teste 3

foi utilizado combustível com menor tamanho de partículas em relação aos testes 1 e 2. De

maneira geral, pode-se concluir que, a serragem utilizada nos testes apresentava, predominante-

mente, tamanhos de partículas superiores à 2,36 mm. Os teores de umidade da serragem foram:

teste 1 (10,9%), teste 2 (11,5%) e teste 3 (12,3%). Esses resultados de teores de umidade permi-

tem-nos concluir que a serragem encontrava-se seca quando da realização dos testes, ou seja,

com teores de umidade favoráveis a combustão do combustível.

Figura 1. Análise granulométrica da serragem utilizada nos testes de combustão.

A Figura 2 apresenta os valores de temperatura de bulbo seco do ar ambiente próximo a fornalha.

Observando a Figura 2 pode-se verificar que a temperatura do ar ambiente durante a realização

dos testes experimentais variou entre 31 e 34 ºC.

Figura 2. Temperaturas de bulbo seco durante os testes.
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A Figura 3 mostra que a umidade relativa do ar permaneceu praticamente constante, próxima de

50% em todos os testes experimentais, o que favoreceu a combustão e o baixo teor de umidade

do combustível durante os testes.

Figura 3. Umidade relativa do ar ambiente em função do tempo para todos os testes.

Analisando a Figura 4 pode-se verificar que ocorreu uma grande variação nos valores de tempe-

ratura do ar de exaustão durante os testes experimentais. Essa variação pode ser explicada pela

inconstância de fornecimento de serragem na câmara de combustão pelo sistema alimentador da

fornalha. A temperatura máxima do ar de exaustão obtida nos testes foi de 400ºC.

Figura 4. Temperatura do ar de exaustão na saída da fornalha durante os testes.

Os consumos de serragem foram: teste 1 (21,9 kg/h), teste 2 (24,5 kg/h) e teste 3 (16,7 kg/h). O

menor consumo de serragem no teste 3 foi em decorrência possivelmente da composição

granulométrica do combustível. Dessa forma, em termos de temperaturas médias do ar de exaustão

verifica-se que a temperatura média obtida no teste 3 foi de 240 ºC, sendo menor que a obtida no

teste  1 (340 
o

C) e no teste 2 (300 
o

C). Assim, conclui-se que a temperatura do ar de exaustão variou

em função do consumo de combustível e da granulometria da serragem. As análises granulométricas

das cinzas mostraram que uma parcela considerável de partículas de serragem não foi totalmente

queimada durante o processo de combustão, como pode ser verificado na Figura 5.
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Com a análise dos dados e a interpretação dos resultados pode-se concluir que o fornecimento

de combustível serragem para a queima na fornalha estudada foi realizado de forma variável,

ocasionou variações excessivas das temperaturas do ar de exaustão; a heterogeneidade da

granulometria da serragem provoca variações de temperatura de exaustão durante o período de

queima; o consumo de combustível afetou diretamente a temperatura do ar de exaustão, onde o

menor consumo de combustível resultou na menor média de temperatura do ar de exaustão; e a

menor granulometria de cinzas foi verificada para a serragem de menor granulometria, o que

favoreceu a queima das partículas do combustível no interior da câmara de combustão da forna-

lha.

Figura 5. Análise granulométrica das cinzas após os testes de queima da serragem.
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