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Resumo

Objetivou-se no trabalho avaliar o efeito da aplicação de terra de diatomácia nos parâmetros de

conservabilidade dos grãos de trigo armazenados por 180 dias e nas propriedades tecnológicas

da farinha. Foram utilizados grãos de trigo da cultivar Abalone sendo tratados com duas doses de

terra de diatomácia e armazenados por 180 dias sendo avaliado o peso hectolitro dos grãos, a cor

e o glúten úmido da farinha obtidas destes grãos. Os resultados indicam que o tempo de armaze-

namento e as diferentes doses de terra de diatomácea reduzem o peso hectolitrico dos grãos e a

qualidade tecnológica da farinha.
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Introdução

A qualidade de grãos e farinhas de cereais é determinada por uma série de características que

podem ser divididas em físicas, químicas, enzimáticas e reológicas (ATUI et al., 2009). A avaliação

reológica da farinha é de fundamental importância para a indústria de panificação ajudando a

predizer as características de processamento da massa e a qualidade dos produtos finais, sendo

parte de um conjunto de análises, no qual necessariamente deve estar incluído o teste de panifi-

cação (GUTKOSKI & JACOBSEN NETO, 2002), quando a farinha de trigo destina-se a esta forma

de produto final.

A terra de diatomácea é um sedimento amorfo, originado a partir de carapaças de organismos
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unicelulares vegetais tais como algas microscópicas aquáticas, marinhas e lacustres, normal-

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

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

g.100 g
-1
 de óxido de silício, argilominerais, material orgânico, hidróxidos, quartzo, carbonatos de

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

A aplicação de terra de diatomácea provoca alterações nas propriedades físicas e mecânicas dos

grãos, aumentando a abrasividade em equipamentos e maior tempo de moagem. Outros efeitos

são redução da escoabilidade, densidade e a presença de resíduo de silício em grãos de trigo e na

farinha de moagem (MIRANDA et al., 1999).

Objetivou-se no trabalho avaliar o efeito da aplicação de terra de diatomácea nos parâmetros de

conservabilidade dos grãos de trigo armazenados por 180 dias e nas propriedades tecnológicas

da farinha.

Materiais e métodos

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

empresa Biotrigo Genética Ltda., localizado no município de Passo Fundo, RS, safra 2009. A

colheita dos grãos foi realizada com colhedora automotriz, a pré-limpeza em máquina de ar e

peneiras e a secagem em secador estacionário até a umidade de 13 g.100 g
-1
.

A terra de diatomácea utilizada foi da marca Keepdry®, Brazil, com cerca de 93 g.100 g
-1
 de

dióxido de silício amorfo (SiO
2
), granulometria de 15 μ m, em média, densidade aparente de 200

g L
-1
; de coloração clara, insolúvel em água e aspecto de pó seco.

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

2009) e os resultados expressos em kg.hL
-1
. O teor de cinzas foi determinado em grãos de trigo,

realizado de acordo com o método n° 08-01 da AACC (2000). As análises foram realizadas em

duplicata e os resultados expressos em g.100 g
-1
.

A cor das amostras de farinha de trigo foi determinada no espectrofotômetro HunterLab®, modelo

ColorQuest II, Inglaterra, com sensor ótico geométrico de esfera, realizado de acordo com o mé-

todo n° 14-22 da AACC (2000), em triplicata, sendo determinado os valores de intensidade do

componente L* (luminosidade) e coordenada de cromaticidade +b* (amarelo).

O teor de glúten foi determinado através do uso do aparelho Glutomatic, marca Perten Instruments,

de acordo com o método 38-12 da AACC (2000), utilizando dez gramas de amostra, corrigido

para 14% de umidade e realizado em duplicata, sendo obtido o valor de glúten úmido.

Resultados e discussão

Nas Figuras 1, 2 e 3 são apresentados os pesos do hectolitro dos grãos de trigo tratado com terra
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de diatomácea e armazenado por um período de 180 dias, cor e glúten úmido das farinhas.

O peso do hectolitro (Figura 1) é um indicador de qualidade que se correlaciona positivamente

com a extração de farinha. Com o aumento do tempo de armazenamento ocorre redução de PH

devido ao consumo de componentes orgânicos dos próprios grãos (FLEURAT-LESSARD, 2002).

Os valores de PH refletem as perdas quantitativas totais, resultantes dos processos de deteriora-

ção dos grãos, devido ao seu metabolismo intrínseco, atividade microbiana e de pragas associa-

das (SEOK-HO PARK, et al., 2008).

Os resultados deste trabalho foram similares aos obtidos por Korunic & Fields (1998) e por Miranda

et al. (1999), que verificaram redução no peso do hectolitro em grãos de trigo tratados com terra

de diatomácea.

Figura 1. Peso do hectolitro (kg.hL
-1

) de trigo tratado com terra de diatomácea e armazenado por

um período de 180 dias.

Figura 2. Intensidade do componente L* (a) e coordenada de cromaticidade +b* (b) de cor da

farinha de trigo tratado com terra de diatomácea e armazenado por um período de 180 dias.
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A cor da farinha (Figura 2) é avaliada pelas medidas de brilho e tom amarelo. O brilho é afetado

pelo conteúdo de farelo ou material estranho, enquanto o amarelo está relacionado com a quanti-

dade de pigmentos presentes. A cor da farinha é definida pelo uso da escala de cor tridimensional

que descreve os diferentes componentes da cor. A luz refletida é feita de um componente escuro

ou luminoso em adição a um vermelho ou verde e um componente azul ou amarelo, determinada

por calorímetros ou espectrofotômetros (PETERSON et al., 2001).

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

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

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

nha de trigo TD0 apresentou no início do armazenamento maior intensidade do componente L* de

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

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

 foi a que apresentou

menores valores de L*.

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

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

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

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

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

dose de terra de diatomácea estudada.

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

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

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

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

diatomácea estudadas. A alteração na cor resulta da oxidação natural dos pigmentos ocorrida

durante o período de armazenamento, sendo que os valores variam com a extensão do branque-

amento e o envelhecimento da farinha de trigo (GUTKOSKI et al., 2008; ORTOLAN et al., 2010).

Figura 3. Glúten úmido (%) (b) em grãos de trigo tratados com terra de diatomácea e armazena-

dos pelo período de 180 dias.
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Para a elaboração de produtos de panificação, deve-se avaliar a quantidade e a qualidade de

proteínas presentes na farinha de trigo. A qualidade das proteínas está relacionada à capacidade

de formação da massa, ou seja, quando farinha de trigo e água são misturadas, o resultado é a

formação de uma massa constituída pela rede protéica do glúten ligada aos grânulos de amido

que retêm o gás formado, e isso produz o aumento de volume. O índice de glúten está relacionado

à composição qualitativa das proteínas, principalmente à combinação alélica das subunidades de

gluteninas de alto e baixo peso molecular, consideradas as mais importantes para as proprieda-

des viscoelásticas da massa de farinha de trigo (TORBICA et al., 2007).

Korunic et al. (1996) não encontraram evidência de aumento no teor de glúten devido a adição de

terra de diatomácea em grãos antes da moagem.

Os ajustes obtidos pela análise de regressão (Figura 3) mostram a ocorrência de diminuição no

teor de glúten úmido em todos os tratamentos estudados no decorrer do período de armazena-

mento. O TD0 apresentou menor redução no teor de glúten úmido em relação aos tratamentos

que continham 2,0 e 4,0 g.kg-1 de terra de diatomácea.

Referencias bibliográficas

AACC (2000). Approved methods of the AACC. (10 ª ed.). Saint Paul, MN: American Association of

Cereal Chemists.

ATUI, M.B. et al. Suitability of different wheat varieties grown in NWFP for bread making and effects

of falling number on storage. Journal of Nutrition, v. 8, n. 5, p. 616-619, 2009.

ATUI, M.B.; LAZZARI, F.A.; LAZZARI, S.M.N. (2003). Avaliação de metodologia para detecção de

resíduos de terra de diatomácea em grãos de trigo e farinha. Revista Instituto Adolfo Lutz, 62,

11–16.

BRASIL (1992). Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Secretaria Na-

cional de Defesa Agropecuária. Regras para análise de sementes. Brasília.

GUTKOSKI, L.C.; JACOBSEN NETO, R. (2002). Procedimento para teste laboratorial de panifica-

ção – pão de forma. Revista Ciência Rural, 32, 873-879.

GUTKOSKI,
 

L.C.; DURIGON, A.; MAZZUTTI, S.; SILVA, A.C.T. da; ELIAS, M.C. (2008). Efeito do

período de maturação de grãos nas propriedades físicas e reológicas de trigo. Ciênc. Tecnol.

Aliment., 28, 888-894.

KORUNIC, Z.; CENKOWSKI, S.; FIELDS, P. (1998). Grain bulk density as affected by diatomaceous

earth and application method. Postharvest Biology and Technology, 13, 81-89.

KORUNIC, Z.; FIELDS, P.G.; KOVACS, M.I.P.; NOLL, J.S.; LUKOW, O.M.; DEMIANYK, C.J.;

SHIBLEY, K.J. (1996). The effect of diatomaceous earth on grain quality. Postharvest Biology

and Technology, 9, 373-387.

LORINI, I.; FERREIRA FILHO, A.; BARBIERI, I.; DEMAMAN, N.A.; MARTINS, R.R.; DALBELLO, O.

(2001). Terra de diatomáceas como alternativa no controle de pragas de milho armazenado em

propriedade familiar. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 2, 32-36.

Sem título-17 30/9/2010, 19:16561



562

ORTOLAN, F.; HECKTHEUER, L.H.; MIRANDA, M.Z. (2010). Efeito do armazenamento à baixa

temperatura (-4 ºC) na cor e no teor de acidez da farinha de trigo. Ciênc. Tecnol. Aliment., 30,55-

59.

SEOK-HO PARK; FRANK, H. A.; SCOTT, R.B.; TILMAN, J.S. (2008). Impact of differing population

levels of Rhyzopertha dominica (F.) on milling and physicochemical properties of sorghum kernel

and flour. Journal of Stored Products Research, 44, 322– 327.

FLEURAT-LESSARD, F. (2002). Qualitative reasoning and integrated management of the quality of

stored grain: a promising new approach. Journal of Stored Products Research, 38, 191-218.

STATHERS, T.E.; DENNIFF, M.; GOLOB, P. (2004). The efficacy and persistence of diatomaceous

earth admixed with commodity against four tropical stored product beetle pests. Journal of Stored

Products Research, 40, 113-123.

KORUNIC, Z.; CENKOWSKI, S.; FIELDS, P. (1998). Grain bulk density as affected by diatomaceous

earth and application method. Postharvest Biology and Technology, 13, 81-89.

MIRANDA, M.Z. et al. (1999). Efeito de pós inertes usados no controle de insetos de grãos

armazenados sobre características de qualidade de trigo. In: XVIII REUNIÃO NACIONAL DE

PESQUISA DE TRIGO, Embrapa, 18, 1999, Passo Fundo, RS. Anais... Passo Fundo: Embrapa

Trigo, 1, 406-411.

STATHERS, T. E.; DENNIFF, M.; GOLOB, P. (2004). The efficacy and persistence of diatomaceous

earth admixed with commodity against four tropical stored product beetle pests. Journal of Stored

Products Research, 40, 113-123.

TORBICA, M.; ANTOV, J.; MASTILOVIC´ D. KNEZEVIC´ (2007). The influence of changes in gluten

complex structure on technological quality of wheat (Triticum aestivum L.). Food Research

International, 40, 1038–1045.

VARDEMAN, E.A.; ARTHUR, F.H.; NECHOLS, J.R.; CAMPBELL, J.F. (2007). Efficacy of surface

applications with diatomaceous earth to control Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera:

Bostrichidae) in stored wheat. Journal of Stored Products Research, 43, 335–341.

Agradecimentos ao Conselho Nacional Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de produtividade e auxílio financeiro à pesquisa.

Sem título-17 30/9/2010, 19:16562


