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Resumo

Com a grande quantidade de fatores que podem ser de pequena ou grande importância a qualida-

de da produção de farinha de trigo. Os microorganismos que podem causar as doenças veicula-

das por alimentos são denominados patogênicos e podem afetar tanto o homem quanto os ani-

mais, este presente trabalho tem  por objetivo avaliar a eficiência do polidor na redução ou do

aumento de contaminação por microrganismos no grão de trigo em processo antecedente a moa-

gem. Foi conduzido no moinho de trigo Régio, em parceria com o Laboratório de Análise do Trigo.

Para os grãos trigo vindos da campo não apresentaram contaminação.
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Introdução

Pode-se dizer que a história do trigo é a história da humanidade. O trigo, matéria-prima para a

produção de farinhas, é o cereal mais importante e mais cultivado no mundo. Sua origem é

remotíssima; sumerianos e babilônios (6.000 AC.) já o empregavam na alimentação. Provavel-

mente oriundo da Ásia Menor, o trigo é conhecido desde os tempos mais antigos; com frequência

encontra-se referência na Bíblia. O trigo foi o primeiro cereal que o homem aprendeu a cultivar e a

moer. A variedade mais antiga que se conhece, o “Einkorn”, surgiu na Mesopotâmia, entre os rios

Tigre e Eufrates, que justamente a Bíblia situa como o paraíso terrestre (SENAI –CE, 1982).

A qualidade do grão de trigo é o resultado da interação que a cultura sofre no campo, pelo efeito

das condições de solo, do clima, da incidência de pragas e injúrias, manejo da cultura, bem como

das operações de colheita, secagem, armazenamento, moagem e, por fim, do uso industrial a ser

dado à farinha (GUTKOSKI & JACOBSEN NETO, 2002). Uma vez que o grão chega ao centro de

armazenamento do moinho, ele recebe uma limpeza preliminar para remover as impurezas mais
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grossas, que podem causar danos ao equipamento de transporte ou bloquear as saídas do silo. A

limpeza preliminar mais comum é uma unidade de aspirador e peneirador (SCHAZMANN, 2007).

No Brasil, com o objetivo de sanear e racionalizar o Sistema Trigo, foi promulgado, em 1967, o

Decreto-Lei 210, no qual as autoridades governamentais econômicas passaram a administrar o

Sistema, estabelecendo o preço de compra do trigo nacional e o preço de venda aos moinhos.

Foram apuradas todas as capacidades reais dos moinhos existentes no país e estabelecido o

sistema de cotas registro. Em 1972, ocorreu uma forte alta no preço internacional do trigo, como

consequência da frustração da colheita da China e da antiga U.R.S.S.  O Brasil passou a pagar

um alto preço pelo trigo importado e o governo decidiu não repassar este custo aos moinhos,

dando assim início ao subsídio ao consumo de derivados de trigo.  Em agosto de 1980, iniciou-se

a retirada gradual do subsídio ao consumo do trigo, tendo sido a retirada total iniciada em abril de

1988 e a legislação de 1967 revogada em novembro de 1990.  Mas, somente, em novembro de

1991 o governo deixou de controlar os preços (GERMANI, 2008).

Reunião realizada em 2000 a ANVISA aprova o Decreto 3029, este consiste na necessidade de

constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção

à saúde da população e a regulamentação dos padrões microbiológicos para alimentos, da qua-

lidade microbiológica dos produtos alimentícios e também incluindo a elucidação de Doença Trans-

mitida por Alimentos (BRASIL, 2001b).

Com base no Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras desenvolvida pelo

MAPA , Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2009, tendo o objetivo de fortalecer a

relação do setor armazenador com o setor produtivo e a sociedade, aumentando o profissionalismo

do setor e sobretudo, reduzindo as perdas que ocorrem durante o processo de armazenamento

(BRASIL, 2009).

A estrutura anatômica de todos os grãos de cereais é basicamente a mesma, diferenciando-se

um do outro apenas em detalhes. A composição química do grão de trigo contribui para a alimen-

tação humana e animal.  A proteção que as camadas da casca dão à amêndoa (endosperma e

baixo conteúdo de umidade contribuem para a armazenagem do trigo por período prolongado).

O grão de trigo basicamente está dividido em três partes principais, ou seja, casca, endosperma

e germe. A casca representa de 12 a 15% do grão, sendo composto de sete camadas, o

endosperma representa de 80 a 85% do grão. É formado pelo endosperma amiláceo (farinha) e

pela camada de aleurona e o germe representa de 2 a 3% e é responsável pela origem da nova

planta. Umidade é um dos fatores que mais afetam a qualidade de trigo. O trigo dever ser armaze-

nado com umidade entre 11 e 13%. Umidade inferior a 11% são prejudiciais porque tornam os

grãos quebradiços durante o transporte, armazenamento e movimentação posterior, acima de

13% comprometem o armazenamento prolongado (GERMANI, 2008).

Os centros de recepção e armazenamento de grãos constituem uma grande porção da indústria

moageira. A recepção e armazenamento de grãos incorporam várias operações, a saber: recebi-

mento, peso, analise, limpeza preliminar e mistura. O presente capítulo discute as bases do pro-

cesso e equipamentos dessas operações.

O grão chega ao moinho em um destes três modos diferentes: por estrada de ferro, por cami-

nhões, ou por navios. O método utilizado para um moinho transportar o grão depende, em grande

parte, de sua localização e outros aspectos econômicos, mas um moinho, geralmente, possui

centros de recebimento e descarga para se adequar a um ou mais desses três métodos de
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recepção. Uma discussão das várias formas de descarga de grãos segue abaixo.

Para uma mistura de trigo apropriada, é essencial estabelecer a qualidade dos trigos a serem

misturados e o tipo de farinha que será produzido. Uma vez que a qualidade dos vários tipos de

trigo recebidos no moinho foi avaliada, e o produto para que a farinha será utilizada foi determina-

da à produção dos vários tipos disponíveis, que darão o total desejado.

A matéria-prima entregue aos moinhos não é limpa que possa ser imediatamente moída, sendo

contaminada pela mistura de diversos elementos estranhos originários dos campos, tais como:

ervas daninhas, pedras, torrões de terra, outros cereais e também pelo transporte. E no local de

armazenamento podendo ser atacado por insetos e roedores, assim tendo sua casca impregna-

da por todo o tipo de sujeira e poeira. Após a pré-limpeza no silo, devido ao grande volume proces-

sado é normalmente superficial, ficando ainda nos cereais uma boa porções de impurezas. Toda

essas impurezas tem uma certa influencia negativa maior ou menor sobre os produtos finais da

moagem. Tais como: aumento das cinzas da farinha, toxicidade, influência no odor e no sabor,

influência na higiene e desgaste de máquinas (CHAPELIER, 2007).

Para realizar esse processo dentro do moinho de trigo a limpeza é realizada basicamente em

dois grupos, a primeira limpeza ou limpeza negra que abrange desde as células do trigo sujo até

as células de descanso e a segunda limpeza ou limpeza branca esta abrange as regiões das

células de descanso até a fase anterior a primeira passagem de moagem. As máquinas

descascadeira localizadas na primeira limpeza e também na segunda limpeza, esta tem a função

de livrar a superfície do cereal da sujeira e da poeira. O seu funcionamento consiste em esfregar

os grãos sob si mesmo, entre os grãos e a superfície da tela de arame, bem como entre os grãos

e o rotor (SENAI-RS, 2000).

Para que os grãos de trigo possam ser moídos é necessário que a umidade do mesmo esteja

entre 15,5% a 16,5% estes valores podendo ser alterado para mais ou para menos  conforme a

característica do grão. Este processo de adicionar água novamente ao grão é denominado de

umidificação, localizado anterior a célula de descanso, este processo tem por objetivo dosar a

água necessária e misturar a água com o cereal de modo homogêneo, a fim de alcançar a distri-

buição uniforme de água sobre toda a superfície do grão e operação de higienização, geralmente

nos moinhos utiliza-se água clorada (SCHAZMANN, 2007).

Com a grande quantidade de fatores que podem ser de pequena ou grande importância a qualidade

da produção de farinha de trigo. Os microorganismos que podem causar as doenças veiculadas por

alimentos são denominados patogênicos e podem afetar tanto o homem quanto os animais, este

presente trabalho tem  por objetivo avaliar a eficiência do polidor na redução ou do aumento de conta-

minação por microrganismos no grão de trigo em processo antecedente a moagem.

Material e métodos

O presente trabalho foi conduzido no moinho de trigo Régio, localizado na cidade de Cascavel-

PR, em parceria com o Laboratório de Análise do Trigo da graduação de Agronomia da FAG (Fa-

culdade Assis Gurgacz), período de janeiro de 2010. Neste trabalho utilizou-se os procedimentos

de coleta de amostras para análises microbiológicas.
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O moinho Régio possibilitou a coleta de amostras de grãos de trigo na unidade para a realização

do trabalho. Foram feito amostragem  em quatro pontos, sendo: 1º trigo sujo, pós-colheita antes

de entrar na primeira limpeza, 2º posterior ao primeiro polidor da primeira limpeza, 3º depois da

célula de descanso antes de entrar na segunda limpeza e 4º posterior ao segundo polidor e antes

do início de moagem. Com os grãos coletados foram realizados as seguintes análises: coliformes

totais, coliformes fecais, S. aureus (Staphylococcus aureus), salmonella, Bacillus cereus,

clostrídium sulfito redutor,  mesófilos e  E. coli (Escherichia coli). Para a tabulação dos dados foi

utilizado o programa Excel.

Análises microbiológicas

Contagem total de bactérias mesofílicas através do método de contagem de placas padrão: Rea-

lizada em duplicata de acordo com a metodologia proposta pela APHA, utilizando-se Orange Serum

Ágar como meio de cultura e incubação da amostra em estufa a 35 
o
C por 48 horas (APHA, 1992)

e (MAPA - IN 62 - 26/08/2003), para E. coli (AOAC - 998.08 – Petrifilm).

Resultados e discussão

Os resultados das análises de coliformes totais, coliformes fecais, S. aureus (Staphylococcus

aureus), salmonella, Bacillus cereus, clostrídium sulfito redutor,  mesófilos e  E. coli (Escherichia

coli) estão apresentados na Tabela 1.

Não foi observada a presença de Salmonella dos grãos de trigo vindos do campo e nem após o

processo nas amostras analisadas, em 25 g de amostra, estando dentro dos padrões de tabela-

dos pela ANVISA para farinhas, massas alimentícias, produtos para panificação, (industrializados

e embalados) e similares onde a exigência a ausência total.

Para B. cereus, S. aureus e E. coli mostraram resultados muito abaixo da tabela determinada pela

ANVISA, resultados também relatados por (JAY, 1992). Para Clostridium sulfito redutor apresen-

tou uma elevação depois da primeira limpeza (ponto 3) apenas uma amostra estava com índice

acima que os demais, desta forma foi realizado um teste de confirmação e  neste trabalho não foi

encontrada contaminação  com significância.

Já as análises realizados para Coliformes e mesófilos apresentaram resultados muito significati-

vos dentro do processo de limpeza do grão, para os resultados de coliformes termo tolerantes

assim como o coliforme total o ponto 3, apresentaram uma elevação muito acima que o permitido

pela ANVISA que tolera para ambas uma concentração de 100 NMP/g estes valores mostrados

nas Figura 1 e 2.

Os resultados encontrados para os microrganismos mesófilos apresentaram valores elevados

para o grão sujo e mostrou que o processo das duas limpezas foram muito eficientes para a

redução, nesta análise mostrou um aumento no grão de trigo após a umidificação, estes valores
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podendo ser visualizados na Figura 3.

Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas do grãos de trigo nos quatro pontos diferentes do proces-

so de limpeza.

PONTO 1* PONTO 2* PONTO 3* PONTO 4*

Bacillus cereus (UFC/g “est”) < 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

Clostridium Sulfito redutor (UFC/g “est”) < 1,0 x 10
1

< 1,0 x 10
1

1,0 x 10
1

< 1,0 x 10
1

Staphylococcus aureus (UFC/g “est”) < 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

< 1,0 x 10
2

Microrganismos mesófilos a 37° (UFC/g “est”) 1,3 x 10
5

9,5 x 10
3

4,6 x 10
4

2,8 x 10
4

Coliformes termotolerantes (NMP/g) < 3,0 3,6 240 < 3,0

Coliformes totais (NMP/g) < 3,0 21 240 3,6

Salmonella sp (Ausente em 25 g) Ausente Ausente Ausente Ausente

E. coli  (UFC/g “est”) < 1,0 x 10
1

< 1,0 x 10
1

< 1,0 x 10
1

< 1,0 x 10
1

Clostridium perfringens (UFC/g “est”)  -  - < 1,0 x 10
1

 -

* Ponto 1 – Antes da primeira limpeza; Ponto 2 – Depois da primeira limpeza; Ponto 3 - Após umidificação e descanso do grão; Ponto

4 – Após segunda limpeza.

Figura 1. Resultados da análises de Coliformes Totais.

Figura 2. Resultados das análises de coliformes termotolerantes.
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Figura 3. Resultados das análises de Mesófilos a 37º.

Para caracterizar os resultados na resolução da ANVISA nº 12, possui os limites que cada bacté-

ria patogênica pode estar contido na amostra, para o trigo não existem uma portaria e os possí-

veis limites, com esses resultados pode avaliar a característica do produto final, para as análises

que não são contidas na portaria da ANVISA não tem como fazer comparações diretas estas

tendo que ficar a critério da empresa para determinar a concentração limite e tolerável, onde a

maioria mostra o nível de higiene do ponto.

O trigo vindo do campo, antes de entrar no processo de limpeza no moinho apresentou valores

baixos e aceitáveis pela ANVISA, análises mesófilo mostrou que apesar de o grão vindo do campo

com uma concentração alta o processo de limpeza no moinho foi eficiente para a redução.
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