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Resumo

Objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito do gás ozônio no branqueamento da farinha de trigo

utilizando as concentrações de 0, 250, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

 com os respectivos

períodos de ozonização 0, 1.040, 880, 630, 590 e 160 min. A cor foi determinada em colorímetro

pelo sistema CIELab. Verificou-se que a luminosidade e a coordenada de cromaticidade a* au-

mentou com o aumento da concentração, enquanto que a coordenada b* reduziu. Esses resulta-

dos indicam que o gás ozônio é eficiente no branqueamento da farinha de trigo.

Palavras-chaves: Ozônio, oxidação, carotenóides, intensidade do branco, qualidade.

Introdução

A aparência de um alimento é um aspecto fundamental para sua aceitabilidade, razão pela qual a

cor pode ser considerada uma das propriedades sensoriais mais importantes (HUCHTINGS, 1997).

A cor da farinha de trigo está diretamente relacionada ao grau de qualidade e índice de pureza,

uma vez que quanto mais branca for a farinha, maior será a sua qualidade e aceitabilidade pelo

consumidor. Segundo a legislação brasileira, a farinha de trigo deve apresentar cor branca, po-

dendo conter tons leves de amarelo, marrom ou cinza, conforme o trigo de origem (BRASIL,

1996).

A farinha de trigo apresenta diferentes tons de branco, variáveis pelo tamanho das partículas,

conteúdo de pigmentos carotenóides e atividade enzimática (SILVA, 2003). As partículas de fari-

nha mais finas apresentam uma aparência mais branca que as partículas mais grossas, devido

sua maior quantidade de luz refletida. Os pigmentos carotenóides são os responsáveis pela cor

amarela da farinha. As enzimas presentes na farinha são responsáveis por reações que promo-

vem tanto seu escurecimento (enzima polifenoloxidase) como sua descoloração (enzima

lipoxigenase) (CIACCO, 1982).
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A cor da farinha de trigo é afetada por muitas variáveis, tais como, genótipo do trigo, processo de

moagem, estocagem da farinha e o efeito dos tratamentos de branqueamento (POMERANZ, 1988).

O gás ozônio, por possuir um elevado poder de oxidação, pode ser considerado uma alternativa

moderna, segura e eficiente aos tratamentos de branqueamento tradicionais existentes. A sua

utilização vem se tornando atraente, pelo fato de seu produto de degradação, o oxigênio, não

deixar resíduo nos produtos ozonizados e a sua meia vida ser muito curta (LAW et al., 1992;

MENDEZ et al., 2003).

Alguns trabalhos demonstraram que a ozonização dos grãos e farinha de trigo resultam em um

produto final de melhor qualidade do ponto de vista comercial e tecnológico (EARLS, 2003;

CHITTRAKORN, 2008). A farinha obtida de grãos ozonizados não apresentou diferenças signifi-

cativas na composição centesimal (teor de cinzas e de proteínas) e no rendimento de moagem

quando comparada com a farinha de trigo obtida de grãos não ozonizada (MENDEZ et al., 2003).

Outros autores relataram que a farinha obtida de grãos de trigo ozonizados apresentou proprieda-

des tecnológicas próprias para aplicabilidade na panificação e na fabricação de bolachas, biscoi-

tos e produtos de fermentação longa (PAUL, 2007). De outra forma, a farinha de trigo ozonizada

apresentou propriedades tecnológicas para uma aplicabilidade na fabricação de bolo, produzindo

bolo de maior volume, intensidade de cor e maciez (EARLS, 2003; CHITTRAKORN, 2008).

Considerando a necessidade em melhorar a qualidade da farinha objetivou-se neste trabalho ava-

liar o efeito do ozônio no branqueamento da farinha de trigo.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado no setor de Pré-Processamento e Armazenamento de Produtos

Agrícolas do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Investi-

gou-se o efeito do gás ozônio, nas concentrações de 0, 250, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

 e

períodos de ozonização de 0, 1.040, 880, 630, 590 e 160 min, respectivamente, sobre a qualidade

tecnológica da farinha de trigo.

A ozonização da farinha de trigo (3,3 kg), na temperatura média de 25 ºC, foi realizada em um

protótipo composto por um tambor cilíndrico, em aço inoxidável, posicionado horizontalmente,

com dimensões de 0,20 m de diâmetro e 0,30 m de comprimento. O protótipo foi projetado com

sistema de hélice dupla que permite o tratamento da farinha em movimento, com a finalidade de

proporcionar uma mistura homogênea da farinha com o gás ozônio. Nos lados opostos de cada

extremidade do cilindro foram instaladas conexões para injeção, a um fluxo de 4,0 L min
-1

, e

exaustão do ozônio.

O gás ozônio foi produzido pelo gerador desenvolvido pela empresa Ozone & Life. No processo

de geração do ozônio foi fornecido ao gerador oxigênio industrial. Durante o experimento a con-

centração de ozônio foi ajustada no dosador do gerador e o fluxo de gás foi monitorado por meio

de um rotâmetro. Para quantificar a concentração residual de ozônio, utilizou-se o método

iodométrico, por meio da titulação indireta conforme recomendado pela International Ozone

Association (IOA). Este método, descrito por Clescerl et al. (2000), consiste no borbulhamento do

ozônio residual em uma solução de iodeto de potássio (KI) com liberação de iodo (I
2

). Para garan-
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tir o deslocamento da reação para a produção de I
2

 é necessário acidificar o meio com ácido

sulfúrico (H
2

SO
4

) 1 N. Posteriormente, titulou-se com tiossulfato de sódio (Na
2

S
2

O
3

) 0,1 N até que

a coloração amarela do iodo quase desaparecesse.

Após tratamento da farinha com o gás ozônio, determinou-se a cor da farinha em equipamento

colorímetro Minolta
®

 CR 400 (iluminante C e ângulo 10°). A análise foi realizada em triplicata. A cor

foi determinada pelo sistema CIE (Commission Internationale de l’Eclairage), confeccionado em

1931 e aperfeiçoado em 1976, que utiliza como parâmetro as coordenadas L*, a* e b*. A

luminosidade (L*) é o parâmetro mais importante para se avaliar a qualidade da farinha de trigo

visto que indica a intensidade do branco. Além deste parâmetro, a cor da farinha também pode ser

avaliada pelas coordenadas de cromaticidade a* e b* (Figura 1). Os valores negativos de a* indi-

cam que a farinha apresenta tons verde enquanto que os valores positivos do parâmetro b* indica

a presença de tons amarelo da farinha.

Figura 1. Sólido de cores do sistema CIELab.

Os dados experimentais foram submetidos a análise de variância (ANOVA), sendo as diferenças

entre as médias comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, através do progra-

ma SAEG (Sistema de Análises Estatísticas) – Versão 9.1.

Resultados e discussão

A cor é uma propriedade de aparência atribuída à distribuição espectral da luz. A primeira impres-

são dos consumidores é a visual, sendo que a aceitação ou rejeição da farinha de trigo depende

da cor. Dessa forma, a cor pode ser considerada um dos principais parâmetros para seu consu-

mo (KAJISHIMA et al., 2003; SILVA, 2003).
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Apresenta-se na Tabela 1, os valores referentes à cor da farinha de trigo tratada em diferentes

concentrações, através dos parâmetros de L*, a*, b* determinados por leitura direta em colorímetro

pelo sistema CIELab.

Tabela 1. Média dos resultados da análise de cor da farinha de trigo tratada em diferentes concentrações

Concentração (mg L
-1

)    L*     a*     b*

0 79,67d - 0,64d 10,39a

250 80,64c - 0,49c 9,51b

500 85,43b - 0,38b 9,12bc

1.000 86,95b - 0,38b 8,98bc

1.500 87,41a - 0,09a 8,66cd

2.000 88,78a - 0,13a 8,35d

* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, observa-se que, em geral, os dados de

parâmetro de cor da farinha diferiram significativamente entre as concentrações. A luminosidade

variou de 79,67 a 88,78, ou seja, um aumento de aproximadamente 90%. Haja visto que, a

luminosidade pode ser relacionada à qualidade da farinha, uma vez que indica a intensidade do

branco (SILVA, 2003), com o aumento da concentração há aumento na  intensidade do branco e

por fim uma melhora na qualidade da farinha de trigo.

Além das variações observadas no parâmetro de luminosidade, verificou que as coordenadas de

cromaticidade a* variou de - 0,64 a -0,13. Esta coordenada não pode ser analisada isoladamente,

pois juntamente com L*, indica se a farinha é branca ou não. A farinha é considerada branca

quanto mais próxima os valores de a* estiveram de zero e os valores de luminosidade de 100

(OLIVER et al., 1993). Este fato confirma os resultados obtidos, em que com o aumento da con-

centração a farinha apresentou coloração mais branca devido ao aumento de L* e a*.

Com relação a coordenada b*, observa-se na Tabela 1, que houve variação de 10,39 a 8,35,

indicando redução em cerca de 80% nos tons amarelados na farinha. A cor amarela da farinha de

trigo é determinada pela presença de pigmentos amarelos, referidos como carotenóides (OLIVER

et al., 1993). Os carotenóides podem ser oxidados através de agentes oxidantes, tal como o

ozônio. Resultados semelhantes foram relatados por Paul (2007). Embora a ozonização com

vazão de 0,06 L min
-1

 durante os períodos de exposição de 10 e 36 min não tenha alterado a

luminosidade da farinha de trigo, os valores de b* indicaram que a intensidade de amarelo da

farinha ozonizada foi inferior a encontrada para a farinha de trigo controle. Este fato pode ser

explicado pela habilidade do gás ozônio em oxidar os pigmentos amarelos presente na farinha de

trigo, como os carotenóides. Ainda segundo Paul (2007), os bolos elaborados com a farinha de

trigo ozonizada durante 10 e 36 minutos apresentaram valores de luminosidade maiores do que o

bolo elaborado com a farinha de trigo controle e valores de intensidade de amarelo menores do

que o bolo controle.

Ressalta-se que, além dos resultados obtidos pelo colorímetro, foi percebido visualmente altera-

ção da cor da farinha.
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