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Amostras de fuba, bolinho e angu, preparadas a partir de milho
tratado p6s-colheita com 1mg de deltametrinalkg foram analisadas
por cromatografia gasosa com 0 objetivo de estudar a influencia da
moagem e das temperaturas utilizadas durante 0 preparo caseiro
destes produtos, sobre os residuos deste piretr6ide. Os resultados
mostraram que nao houve alterai(ao significativa dos residuos de
deltametrina durante estes processamentos e que a obteni(ao de
subprodutos do milho com baixo teor deste inseticida, depende da
sua aplicai(ao correta no tratamento p6s-colheita.

INFLUENCE OF PROCEDURE OF CORN ON DELTAMETHRIN
RESIDUES, Samples of corn meal, cup cake and mush prepared
with post-harvest corn meal treated with 1mg/kg of deltamethrin,
were analysed by gas cromatography. The aim was to study the
influence of grinding and temperatures used to prepare home-made
products, on this pyrethroid residues, The results showed that there
was no significant changes on deltamethrin residues during this
procedures and corn products with low levels of this insecticide
depends on the right application during the post-harvest treatment.

E extenso 0 uso dos graos e seus produtos na dieta
humana e de animais. Entre estes, 0 milho (Zea mays),
importante cereal na nutriyao, e um alimento basico. E,
tambem, 0 cereal que apresenta maior numero de produtos
industrializados (12) e qualquer modificayao na
disponibilidade e qualidade dos graos de milho e seus
derivados, traz grande repercussao socio-economica (2).
Para obtenyao de maiores e melhores produyoes e para
proteyao contra pragas, e indiscutfvel a necessidade do usa
de pesticidas (11). Estes produtos podem deixar residuos
no cereal os quais podem permanecer mesmo apos 0 seu
processamento.

o piretroide deltametrina, se situa entre os principais
inseticidas protetores de graos armazenados (4). No Brasil,
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seu usa e autorizado para armazenamento de milho (1) 0
que torna necessario 0 estudo do comportamento de seus
residuos neste produto.

Nao existem relatos, na literatura, de dados referentes
a residuos de deltametrina em produios obtidos atraves do
processamento do milho. L'HOTELLIER (6) cita que nao se
encontra residuos de deltametrina em farinha obtida de
graos contendo infimas doses de residuos, apos aplicayao
foliar de cereais. Entretanto, afirma que e possivel encontrar
alguns residuos em farinha preparada a partir de graos
tratados durante 0 armazenamento. Este autor relata dados
referentes a trigo, onde 0 processo de moagem nao reduziu
os residuos quando da preparayao da farinha integral e 0
pao obtido desta farinha apresentou reduc;;ao aparente
destes residuos, a qual justifica ser devido a um maior
conteudo de umidade do pao (5).
o objetivo deste trabalho foi obter informac;;oes sobre a

influencia da moagem e da temperatura utilizada no
processamento caseiro do milho, sobre os residuos de
deltametrina.

Foram analisadas cinco amostras de milho em graos,
tratadas com 1mg/kg de deltametrina, alem das amostras
de fuba, angu e bolinho obtidos a partir destes graos.

2.1.1 - Tratamento

o tratamento do cereal, pos-colheita, foi realizado por
profissional do CNPMS - Sete Lagoas, MG, atraves da
incorporac;;ao direta do inseticida e homogeneizayao em
tambor rotatorio, utilizando a formulayao de deltametrina a
0,2% po na dose necessaria para obter a concentrac;;ao final
de 1mg/kg. As amostras foram retiradas logo apos 0

tratamento.

2.1.2 - Preparac;;ao das amostras

Cada amostra de graos de milho, num total de cinco, foi
subdividida em duas sendo uma delas transformada por
moagem em fuba, no CNPMS - Sete Lagoas, MG, utilizando
moinho ciclone de lixa.

Estas amostras (milho e fuba) foram acondicionadas
em sacos plasticos hermeticamente fechados e enviadas ao
Laboratorio de Analise de Residuos da Fundayao Ezequiel
Dias (FUNED), onde foram mantidas a O°C ate 0 momenta
da analise.

A partir do fuba foram preparados angu e bolinho. Para
obtenyao do angu, misturou-se 50g de fuba mais quantidade
suficiente de agua e submeteu-se a cozimento por 20
minutos diretamente na chama (bico de gas), simulando um



preparo caseiro. 0 bolinho foi obtido assando-se uma
massa preparada com fuba e agua, a 200°C por uma hora.
Essa massa foi previamente cozida diretamente na chama.
A temperatura de cozimento na chama correspondeu a
92°C. 0 bolinho apes resfriamento, foi triturado em gral de
porcelana, para ser submetido a analise de residuos.

As analises de milho em grao foram feitas seguindo
extrayao e partiyao pelo metodo de multi-residuos segundo
LUKE et at (7) e clean-up segundo MESTRES et at (8, 9).
Para a analise de fuba, bolinho e angu foram tomadas
amostras equivalentes a 2,5g de fuba seguindo metodologia
segundo PEIXOTO et at (10), a qual consiste na extrayao
baseada no uso de tres solventes de polaridades diferentes,
descrita por Dr. Gorbach, Hoescht Laboratories, Frankfurt,
clean-up seguindo 0 processo de Hasc6et, e esterificayao
para quantificayao por cromatografia gasosa usando detetor
de captura de eletrons com fonte de tritio, descritos por
L'HOTELLIER (6).

As condiyoes cromatograficas utilizadas foram:
Coluna 5% SE 30 em Gas Chromosorb Q - vidro,
diametro 1/8" x 1,8m e Coluna 1,5% OV17 1,95% QF,
em Chromosorb WHP, vidro 1/8"x 1,8m.
Gas de arraste (N2): 35 mUmin.
Temperatura do fomo: 170°C
Temperatura detetor: 220°C
Temperatura do injetor: 225°C
Os reagentes empregados foram especificos para

analise de residuos.

2.2.1 - Avalia~ao da eticil~ncia do metodo para analise
em tUba, angu e bolinho .

o metodo foi avaliado atraves de recuperayoes feitas
em tres niveis de contaminayao (0,1; 0,4 e 1mg/kg) com
analises em triplica,tas, para cad a um dos cas os
separadamente (fuba, angu e bolinho). Para isto, as
amostras testemunhas de fuba foram contaminadas com os
niveis de deltametrina acima. A partir do fuba testemunha
preparou-se angu e bolinho, que tambem foram fortificados
com deltametrina. Em seguida, estas amostras foram
submetidas a analise pelo metodo descrito.

Os resultados das recuperayoes estao apresentados na
Tabeta 1.

TABELA 1. Medias das recuperayoes e desvio padrao
relativo de deltametrina em fuba, angu e bolinho.

Concentrac;;ao de Recuperac;;ao1 Desvio padrao
Produto deltametrina (ppm) (%) relativo (%)

Fuba 0,1 80 6,61

0,4 90 8,01

1,0 85 4,08

Angu 0,1 81 9,51

0,4 80 17,73

1,0 83 10,08

Bolinho 0,1 80 6,52

0,4 81 8,05

1,0 83 1,03
, - Mediasde tres determina~6es

Os limites de quantificayao para estes metodos sac de
0,01 mg/kg de deltametrina no caso de fuba e de 0,02mg/kg
de deltametrina para analise em angu e bolinho, 0 que Ihes
confere boa sensibilidade.

2.2.2 - Analise estatfstica

Para analise estatistica dos dados foi feita uma analise
de variancia a partir de delineamento inteiramente
casualizado com posterior comparayao das medias pelo
teste t Student e ao nivel de 5% de probabilidade, seguindo
metodos propostos por GOMES (3).

Os resultados obtidos nas analises estao apresentados
na Tabeta 2 e Figura 1.

TABELA 2. Residuos de deltametrina (mg/kg) em milho,
fuba, angu e bolinho' .

Tratamento Amostras Milho Fuba Angu Bolinho

0,49 0,52 0,57 0,48

2 0,57 0,51 0,52 0,40
1mg/kg 3 0,52 0,47 0,52 0,43

4 0,60 0,59 0,57 0,48

5 0,53 0,54 0,52 0,50
, Mediade duplicatas.
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FIGURA 1. Residuos de deltametrina em produtos obtidos
a partir de milho tratado.

Analisando os dados verifica-se que nao houve
alterayao significativa durante 0 processamento para
obtenyao de fuba, ja que os niveis de residuos de
deltametrina no milho e no fuba sac praticamente os
mesmos. Estes resultados foram semelhantes aos
encontrados por HALLS & PERIAM (5) em estudo feito com
trigo e farinha integral, onde 0 processo de moagem nao
reduziu os niveis de residuos de deltametrina.

o angu preparado a partir deste fuba tambem apresenta
o mesmo conteudo em deltametrina que 0 milho (analise de
variancia, t de Student, P < 0,05). Portanto, 0 processo de
moagem e a temperatura de cozimento do angu (92°C) nao
reduzem os nfveis de residuos de deltametrina observados
nos graos inteiros.



o bolinho, que foi submetido a temperatura de 200°C
(forno), mostra uma ligeira redU!;:ao dos niveis de residuos
deste piretr6ide, em relayao ao angu (analise de variancia,
t de Student, P < 0,05). Esta reduyao nao pode ser devido
a um maior conteudo de umidade do produto, como foi
considerado por HALLS & PERIAM (5) em estudo de pao
obtido de farinha de trigo, ja que os calculos foram feitos em
relayao ao peso de fuba presente na amostra de bolinho.
Logo, a temperatura citada pode exercer uma pequena ayao
sobre os residuos, mas nao provoca seu desaparecimento.

Embora as amostras ten ham side acondicionadas em
embalagens plasticas, nao ocorreram interferencias que
comprometessem os resultados das analises.

Podemos concluir que a obtenyao de um produto ou
sub-produto do milho com baixo teor de deltametrina, que
possa ser usado tanto pela populayao como por animais,
depende exclusivamente da aplicayao correta deste
piretr6ide nos tratamentos do cereal p6s-colheita, uma vez
que os residuos nao desaparecem com 0 processamento.
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