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Resumo: O trigo é um cereal consumido em grade escala no mundo, principalmente na forma 
de pão, sendo assim o manejo adotado a campo, deve ter potencial de produzir uma farinha 
que atenda as especificações do produto final. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
qualidade reológica da farinha de trigo obtida a partir de diferentes inseticidas e dosagens via 
tratamento de sementes, na cultura do trigo (Triticum aestivum). A variedade testada foi o 
trigo CD 104, durante a safra de inverno do ano de 2008. As sementes foram tratadas com os 
inseticidas nas seguintes dosagens. T1 - Testemunha (0 mL); T2 – 50 mL de STANDAK; T3 
– 100 mL de STANDAK; T4 – 50 mL de STANDAK TOP; T5 – 100 mL/100Kg de semente, 
de STANDAK TOP. Foram realizados testes de alveografia, falling number, cor, teor de 
glúten e minerais. Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. As análises de Alveografia (P e L), Minerais, Glúten Seco e Colorimetria não 
apresentaram diferença significativa. Para a análise de Glúten Úmido o tratamento 5 
apresentou o melhor resultado; para Falling Number o tratamento 3 teve a média maior; e 
para a análise de alveografia W o tratamento 5 foi superior aos demais ao nível de 5% de 
significância. 
 
Palavras-chave: Triticum aestivum, inseticida, qualidade da farinha. 
 

Wheat flour quality related to different insecticides and dosages  
through seed treatment 

 
Abstract:  The wheat grain is consumed in a grid scale in the world, mainly in the form of 
bread, so the management adopted the field, must have the potential to produce a meal that 
meets the specifications of the final product. The aim of this study was to analyze the 
rheological quality of wheat flour obtained thorough different products as well as different 
insecticide doses via seed treatment, in wheat crops (Triticum aestivum). The variety of wheat 
tested was CD 104, during the winter harvest in the year 2008. The seeds were treated with 
the following dosages of insecticides. T1 - Control (0mL); T2 – 50ml of STANDAK; T3 – 
100ml of STANDAK; T4 – 50ml of STANDAK TOP; T5 – 100ml/100Kg of seed, of 
STANDAK TOP.  Tests of Alveography, falling number, color, gluten and minerals content 
were carried out. The results were submitted to the Tukey test, at a 5% level of probability. 
The alveograph (P and L), mineral, dry gluten and colorimetry analyses did not present a 
significant difference. For damp gluten analysis, treatment 5 presented the best results; for 
falling number, treatment 3 had the best average, and for W alveograph analysis, treatment 5 
was better than the others at the level of significance of 5%. 
 
Key words: Triticum aestivum,  insecticide,  quality of flour. 
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Introdução 

O trigo é uma gramínea, um cereal fasciculado, de fruto oval pertencente à família 

Poaceae e do gênero Triticum, possuindo diversas espécies. O tipo de maior interesse 

comercial é o Triticum aestivum L.(trigo comum) utilizado na panificação, produção de bolos, 

biscoitos e produtos de confeitaria. O tipo Triticum durum é muito utilizado para o preparo de 

massas alimentícias (Herbário, 2008). 

Sabe-se que o trigo é um cereal consumido em grande escala, sendo a maior parte em 

forma de pão, assim, as cultivares desenvolvidas e manejo adotado a campo, devem ter o 

potencial de produzir uma farinha que atenda as especificidades do produto final, as 

características de crescimento, textura, sabor e coloração desejada, extensibilidade, e ainda 

teor de glúten (Mittelmann et al., 2000). 

A qualidade do grão de trigo pode variar de acordo com a interação que a cultura sofre 

no campo, pela fertilidade do solo, do clima, da incidência de pragas e moléstias, manejo da 

cultura, da cultivar, bem como das operações de colheita, secagem, armazenamento e 

moagem (Pomeraz, 1987 apud Gutkoski, et al., 2001). 

Dentre as interações sofridas no campo, a incidência de pragas é de suma importância 

para a cultura.  Diversos insetos atacam a lavoura no início do desenvolvimento, podendo 

prejudicar a qualidade final do produto, mas duas se destacam: o percevejo barriga-verde 

(Dichelops spp.) e pulgões da folha (Metopolophium dirhodum). 

A ocorrência do percevejo barriga-verde (Dichelops spp.) em trigo é bem recente, e já 

vêm causando sérios danos as lavouras de trigo do estado do Paraná. Os percevejos atacam as 

plantas novas, causando perfilhamento anormal das plantas, que produzem espigas menores, 

com menor peso de grãos e retardamento da maturação (Gassen, 2008).  

Outra praga de grande importância na cultura do trigo são os pulgões. Seus danos 

podem ser diretos devido à sucção da seiva e indiretos, pela transmissão do Vírus do Nanismo 

Amarelo da Cevada e pela injeção de toxinas, ocasionando a maturação antecipada da planta e 

conseqüentemente menor peso e qualidade de grãos (Salvadori, 2005).  

Estes insetos são de difícil visualização e, geralmente, quando percebidos, os danos já 

ocorreram e são irreversíveis. O tratamento de sementes com os inseticidas Standak® e 

Standak Top® (ambos pertencem ao grupo químico dos pirazois com ingrediente ativo 

fipronil), atuam no controle desses insetos, protegendo a lavoura nos estádios iniciais de 

desenvolvimento. 

Como acontece com os grãos de trigo, a qualidade da farinha varia diferentemente 

para usos distintos nos produtos, além de ser definida pela sua capacidade de produzir, 
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uniformemente, um produto final atrativo e com custo competitivo e ainda, ser representada, 

usualmente, por várias medidas e características que as experiências têm indicado como 

significantes no uso final (Faroni et al., 2001). 

A especificação da farinha é fundamental ao sucesso da tipificação da mesma, seja do 

ponto de vista da qualidade do produto e principalmente do ponto de vista econômico. A 

tabela 1, apresenta valores para especificação de farinhas de trigo para os diversos segmentos 

consumidores. As especificações são exclusivas a cada empresa e produto. 

 

    Tabela 1– Parâmetros de Farinha de Trigo 
Características Massas Pães Biscoitos 

Glúten Úmido (%)           >28,0 >26,0 20 – 25 
Falling Number (%) >350 225 – 275 200 – 250 
Alveografia (10-4 J) 

Cinzas (%) 
>280 

0,50 – 070 
180 – 275 
0,50 – 0,70 

<100 
0,8 – 1,2 

     Fonte: Agrofortte (2008). 
 

Esse trabalho visa avaliar a qualidade da farinha de trigo em função da utilização de 

diferentes inseticidas e dosagens via tratamento de sementes, através dos testes de alveografia, 

falling number, cor, teor de glúten e minerais.  

 

Material e Métodos 

 

Parte à Campo 

O trigo foi cultivado no campo experimental do CEDETEC da Faculdade Assis 

Gurgacz, na cidade de Cascavel – PR, no período de maio a setembro de 2008, utilizando-se a 

cultivar CD 104. 

Foram utilizados os seguintes produtos e dosagens: T1 – 0 mL; T2 – 50 mL de 

STANDAK; T3 – 100 mL de STANDAK; T4 – 50 mL de STANDAK TOP; T5 – 100 mL de 

STANDAK TOP, sendo todos para 100kg de semente. Sendo para ambos os produtos uma 

dose cheia (100 mL) e meia dose (50 mL). 

 

Parte no Laboratório 

 

  Alveografia         

A qualidade da farinha em relação à tenacidade (P), à extensibilidade (L) e à força do 

glúten (W) foi determinada segundo o método 54-30 da AACC (1995), em um Alveografo da 
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chopin, alveoconsistografo CHOPIN® modelo 171, pesando-se 250 g de farinha e seguindo o 

procedimento de mistura e preparo da massa. Com a massa, foram feitos cinco pequenos 

discos de circunferência e espessura uniformes, os quais, posteriormente, foram inflados sob 

pressão constante de uma quantidade de ar suficiente para a formação de uma bolha de massa 

até a sua extensão total e conseqüente ruptura. 

  A pressão da bolha é medida por um manômetro registrador, no qual foi feita a leitura 

do teste. Sendo a força do glúten expressa em 10 -4 Joules. 

 

Teor de glúten                           

Esta análise é baseada segundo o método 38-10 da AACC (1995), realizadas em 

amostras quadruplicadas para cada cultivar, pesando-se 10 g de farinha, adicionando 5,25 mL 

de água destilada e após feita a mistura deixando repousar por 10 minutos. Passando este 

período, foi colocada a massa em equipamento Glutomatic, para lavagem do amido por 5 

minutos, obtendo-se o glúten úmido, expresso em porcentagem.  

O material úmido então foi levado a um secador de glúten, para a secagem, obtendo-se 

o glúten seco, expresso em porcentagem. Por este teste, foi determinada a qualidade funcional 

da farinha de trigo, ou seja, a capacidade que esta tem de formar uma massa viscoelástica, que 

depende das propriedades físico-químicas de suas proteínas, particularmente das proteínas do 

glúten. 

 

Minerais da farinha 

             Foi pesado 3 g de farinha em cadinho de porcelana, após colocou-se os cadinhos na 

entrada da mufla, deixando os inflamar, quando a chama desapareceu transferiu-se os 

cadinhos para o interior da mufla, a temperatura de 900⁰C.  

Após a incineração, retirou-se os cadinhos da mufla para que resfriasse sobre uma 

placa de amianto durante 1 minuto. Colocou-se no dessecador até a temperatura ambiente. 

 

Número de quedas (Falling Number)             

Tem por finalidade verificar a atividade da enzima alfa-milase a fim de detectar danos 

causados pela germinação na espiga. Foram determinadas as atividades da alfa-milase em 

amostras quadruplicadas para cada cultivar pelo método 56-81B da AACC (1995), com 7 g de 

amostra, corrigida para 14% de umidade, adicionada de 25 mL de água destilada e agitada 

manualmente entre 20 a 30 vezes, antes de ser colocada no Falling Number. Os resultados 

foram expressos em segundos.  
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Colorimetria                     

A cor da farinha foi determinada pelo uso do espectrofotômetro de reflectância difusa, 

modelo Konica, com sensor óptico geométrico de esfera, conforme manual do aparelho, onde 

apenas os valores de L (lumisidade) foram considerados. 

 

Resultados e Discussão 

A avaliação reológica da farinha, na qual são determinadas as propriedades 

viscoelasticas da massa, é de vital importância para a indústria de panificação permitindo 

predizer o seu uso final. A análise reológica também desempenha importante papel no 

controle de qualidade e na especificação de ingredientes e aditivos a serem utilizados nos 

produtos elaborados (Gutkoski, 2001). 

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 2. Comparando os valores do 

Fcalculado obtido pela Análise de variância com o valor do Ftabelado (3,26), observa-se que houve 

diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade, entre os tratamentos analisadas em 

relação ao glúten úmido, falling number e alveografia W. 

 

Tabela 2: Resumo da análise de variância para obtenção dos valores de F, média geral (MG) 

e coeficiente de variação (CV) para resultados de glúten úmido e seco (%), falling number 

(segundos), cinzas (%), colorimetria (lumin), alveografia P (mmH2O), alveografia L (mm), e 

alveografia W (10 E-4J) 

Parâmetros F MG CV (%) 
Glúten Úmido 7,96* 42,33 2,78 

Glúten Seco 0,81 ns 13,93  22,33 

Falling Number 97,89* 302,00 0,92 

Minerais 1,49 ns 0,71 14,59 

Colorimetria 0,78 ns 88,18 0,77 

Alveografia P 1,61 ns 83,00 7,57 

Alveografia L 2,14 ns 82,10 19,61 

Alveografia W 6,62* 222,95 8,15 
ns : não significativo ao nível de 5% de probabilidade, MG: média geral; DP: desvio padrão; CV: 
coeficiente de variação. 
* Efeito significativo ao nível de 5% de significância. 
 

As variáveis glúten seco, teor de minerais, colorimetria, alveografia P e L (Tabela 3 e 

4), não apresentaram diferenças, sendo estatisticamente iguais, quando comparados aos 

demais tratamentos a nível de 5% de significância.  
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Tabela 3 - Valores médios das variáveis analisadas 

As médias não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
 
Tabela 4 - Valores médios das variáveis analisadas 
Tratamentos Alveografia P Alveografia L 
Testemunha 78.50 82.00 
50mL Standak 79.00 82.00 
100mL Standak 87.00 68.00 
50mL Standak Top 86.00 78.00 
100mL Standak Top 84.50 100.50 
As médias não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
 

Como pode ser observado na Tabela 5, referente ao teor de Glúten Úmido, todos os 

tratamentos foram superiores a testemunha que apresentou valor de 40,25. Os tratamentos 

com Standak (50 e 100mL) e com StandaK Top na dose de 50mL, obtiveram médias 

intermediárias, apresentando os valores de 40,95, 42,85 e 43,50 respectivamente. O 

tratamento com 100mL/100Kg de semente, de Standak Top apresentou a melhor média com 

44,10, sendo superior aos demais tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

Tabela 4 - Porcentagens de Glúten Úmido em função dos tratamentos 
Tratamento Glúten Úmido Grau de Significância 

100mL Standak Top 44,10  a 
50mL Standak Top 43,50  ab 

100mL Standak 42,85  abc 
50mL Standak 40,95  bc 
Testemunha 40,25  c 

Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade. 
 

O glúten assume importante papel na farinha conferindo maior elasticidade e força, 

sendo índice viscoelástico, conforme avaliações de Caproni & Bonafaccia (1989). Magnuson 

(1985), explica que as propriedades viscoelásticas do vital glúten melhoram a força da massa, 

a tolerância a mistura e propriedades de manuseio. 

O glúten nada mais é que uma rede elástica e contínua que retém o gás carbônico 

liberado durante o processo de fermentação da massa pelas leveduras (fermento), permitindo 

sua expansão (Torres, 2008). 

Tratamentos Minerais Colorimetria Glúten Seco 
Testemunha 0.72 88.12 14,35 
50mL Standak 0.67 87.99 13,65 
100mL Standak 0.64 88.51 14,85 
50mL Standak Top 0.69 88.46 15,15 
100mL Standak Top 0.81 87.82 11,63 
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Segundo Ferreira (2004), para se obter um pão francês dentro dos padrões a massa 

deve ter uma porcentagem de glúten úmido acima de 28%, e para massas acima de 29%. 

Constata-se que todos os tratamentos apresentaram valores acima dos citados, podendo ser 

utilizadas para os devidos fins.  

Verificando a Tabela 6, referente ao teste de Falling Number (Número de Queda), 

tem-se que o Tratamento com 100mL de Standak apresentou atividade enzimática superior às 

demais estatisticamente, com 315,5 segundos de atividade. A testemunha apresentou a 

atividade mais baixa em relação aos demais tratamentos com 281,0 segundos. Os demais 

apresentaram resultados intermediários, sendo que o Standak Top na dose de 50mL 

apresentou média superior ao Standak Top na dose de 100mL e o mesmo foi superior ao 

tratamento com 50mL/100Kg de semente, de Standak. 

 

Tabela 6 – Valor de Falling Number em função dos tratamentos 
Tratamento Falling Number Grau de Significância 

100mL Standak 315,5  a 
50mL Standak Top 311,0  ab 
100mL Standak Top 306,0  b 

50mL Standak 296,5  c 
Testemunha 281,0  d 

Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade. 
 

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

e para produção de pão francês é entre 225 e 275 segundos (Ferreira et al., 1999) e é usado 

para avaliar a atividade da enzima a-amilase de grãos e farinhas, a fim de detectar danos 

causados pela germinação na espiga. O excesso de α-amilase causa problemas na produção de 

pão como descoloração da crosta, miolo seco e pequeno volume (Perten, 1967).  

Para a análise de Força de Glúten (Alveografia W) referente à tabela 7, observa-se que 

o produto Standak Top (100mL) obteve o maior resultado, sendo estatisticamente superior aos 

demais com uma média de 259,50 . 10-4J. Os dois tratamentos com Standak e a Testemunha 

foram estatisticamente iguais e inferiores aos tratamentos com Standak Top, com médias de 

209,5 . 10-4J, 208 . 10-4J e 204,5 . 10-4J respectivamente. O tratamento com 50mL de Standak 

Top apresentou-se intermediário aos demais tratamentos com média igual a 233,25 . 10-4J ao 

nível de 5% de significância. 
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Tabela 7 – Valores de Alveografia W em função dos tratamentos 
Tratamento Alveografia W Grau de Significância 

100mL Standak Top 259,50  a 
50mL Standak Top 233,25 ab 

100mL Standak 209,50 b 
50mL Standak 208,00 b 
Testemunha 204,50 b 

Médias, seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade. 

 

A expressão força de glúten normalmente é utilizada para designar a maior ou menor 

capacidade de uma farinha sofrer um tratamento mecânico ao ser misturada com água. 

Também é associada à maior ou menor capacidade de absorção de água pelas proteínas 

formadoras de glúten, que combinadas à capacidade de retenção do gás carbônico resulta em 

um pão de volume aceitável, textura interna sedosa e de granulometria aberta (Abitrigo, 

2005). 

Segundo a Tabela 1, para a fabricação de pão, a força de glúten da farinha tem que 

estar na faixa entre 180 . 10-4J a 275 . 10-4J, observa-se então que todos os tratamentos se 

enquadram para esse fim. 

Os danos ocasionados por pulgões e percevejos, na cultura do trigo, podem ser diretos 

pela extração da seiva, diminuindo o número, o tamanho e o peso de grãos e o poder 

germinativo das sementes, e principalmente de forma indireta agindo como vetores na 

transmissão do vírus do nanismo amarelo da cevada (VNAC), e toxinas através de sua saliva 

tóxica (Salvadori, 2000). 

Segundo Pascholati e Leite (1995), a comparação dos níveis de síntese de proteínas 

entre tecidos infectado e sadio revela que os tecidos infectados apresentam aumento 

considerável desta atividade. A planta procura ativar todas as linhas de defesa para evitar o 

estabelecimento de relações parasitárias e o patógeno, por outro lado, tende a anular os efeitos 

inibitórios gerado pelo hospedeiro.  

Lanzarini (2006), ao analisar a interação vírus, toxinas X planta, observa-se que as 

plantas de trigo infectadas tiveram o metabolismo mais afetado no que se refere à maior 

redução do teor de proteínas solúveis, fato este também observado quanto ao nível de 

açúcares e o teor de clorofila. Os resultados demonstram redução do teor de proteínas em 

todos os cultivares.  

A redução do teor de clorofila causa maiores danos às plantas, tendo em vista que 

interfere na assimilação e translocação de fotoassimilados para os órgãos de reserva. 
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Conclusão 

Através das análises reológicas da farinha da cultivar CD 104, conclui-se que para o 

glúten seco, minerais, cor e alveografia (P e L) não obteve-se diferença estatística entre os 

tratamentos avaliados.  

Para glúten úmido o tratamento com 100mL Standak Top, para faliing number 100mL 

Standak e para alveografia W 100mL Standak Top/100Kg de semente, apresentaram os 

melhores resultados, quando comparados aos demais tratamentos ao nível de 5% de 

significância. 
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