
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM ENCANTADO 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO SEVERGNINI 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE GRÃOS DE MILHO DE VARIEDADES 

CRIOULAS PRODUZIDAS NO VALE DO TAQUARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCANTADO  

2021



PAULO ROBERTO SEVERGNINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE GRÃOS DE MILHO DE VARIEDADES 

CRIOULAS PRODUZIDAS NO VALE DO TAQUARI 

 

 

 

Relatório apresentado no componente 
curricular Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) II do curso bacharel em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul na Unidade em Encantado. 
 
Orientadora: Dra.  Eliane Maria 
Kolchinski. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCANTADO 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação de publicação na fonte (CIP) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação elaborada pelo Bibliotecário Uergs - Marcelo Bresolin CRB10/2136  
 

 
 

 

S498c       Severgnini, Paulo Roberto 
 

Composição centesimal de grãos de milho de variedades 
crioulas produzidas no Vale do Taquari/ Paulo Roberto Severgnini. 
– Encantado, 2021. 

 
33 f. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, Curso de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (Bacharelado), Unidade em Encantado, 2021. 

 
Orientadora: Prof.ª Dra. Eliane Maria Kolchinski 
 
1. Biodiversidade. 2. Farinha de Milho. 3. Variedades Crioulas. 

4. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). I. Kolchinski, 
Eliane Maria. II. Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(Bacharelado), Unidade em Encantado, 2021. III. Título.  



PAULO ROBERTO SEVERGNINI 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE GRÃOS DE MILHO DE VARIEDADES 

CRIOULAS PRODUZIDAS NO VALE DO TAQUARI 

 

Relatório apresentado no componente 
curricular Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) II do curso bacharel em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul na Unidade em Encantado. 

 
Orientadora: Prof. Dra. Eliane Maria 
Kolchinski. 

 
 
 
Aprovado em: _____/_____/_____.   

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 
Orientadora: Profa. Dra. Eliane Maria Kolchinski. 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Elaine Biondo 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 

________________________________________________ 
Victória Zagna dos Santos 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso se realizasse, ao longo de 

minha vida, e não somente como universitário, mas que em todos os momentos é o 

maior e melhor mestre que alguém pode conhecer.  

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e todo corpo docente, pela 

oportunidade de fazer e concluir este curso. 

A minha orientadora Dra. Eliane Maria Kolchinski, por toda a ajuda, atenção, 

paciência e conhecimento repassado. 

Agradeço pela ajuda laboratorial especialmente a Victória Zagna dos Santos. 

Agradeço a todos os professores que me proporcionaram o conhecimento, 

por terem me ensinado, mas acima de tudo que me fizeram aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO: 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a composição centesimal (umidade, 
cinza, proteína, lipídio e carboidratos) de grãos de cultivares crioulas de milho 
cultivadas e melhoradas pelos agricultores ao longo dos anos nas propriedades 
rurais do Vale do Taquari/RS. Para efeito de comparação foi avaliada uma variedade 
convencional cultivada do município de Anta Gorda/RS. Foram avaliadas as 
seguintes cultivares crioulas: asteca, bico de ouro, mato grosso, oito carreiras, 
pururuca e taquarão branco, oriundas de guardião de sementes do município de 
Dois Lajeados/RS. Os métodos utilizados para determinação de umidade, lipídeos, 
cinzas, proteínas e carboidratos foram: secagem direta em estufa à 105ºC, método 
soxhlet, mufla à 550-570°C, método micro kjeldahl modificado e cálculo da diferença 
entre cem (100) e o somatório dos constituintes da composição centesimal, 
respectivamente. Nos resultados da composição química dos grãos, a análise de 
variância indicou que há diferença significativa entre as cultivares analisadas, onde 
observou-se que o teor de umidade das variedades avaliadas variou de 11,6% a 
17,7%. Os maiores teores de cinza foram observados nas variedades pururuca 
(1,6%) e convencional (1,57%). A cultivar convencional foi a que apresentou o maior 
teor de proteínas (11,30%), bem como o maior teor de lipídeos, mas não diferiu 
significativamente das cultivares crioula bico de ouro, mato grosso, oito carreiras, 
pururuca e taquarão branco. A cultivar pururuca apresentou o maior teor de 
carboidratos, não apresentando diferença significativa em relação à asteca e mato 
grosso. Observou-se que há um potencial de adaptação das variedades crioulas na 
região do Vale do Taquari/RS e se constitui em uma alternativa à propriedade que 
deseja utilizar baixo nível tecnológico. 
 

Palavras-chave: Variedades crioulas. Milho. Vale do Taquari. Biodiversidade. 
Farinha de Milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aimed to evaluate the centesimal composition (moisture, ash, 
protein, lipid and carbohydrates) of grains from native corn cultivars grown and 
improved by farmers over the years on farms in the Taquari Valley/RS. For 
comparison purposes, a conventional variety grown in the municipality of Anta 
Gorda/RS was evaluated. The following native cultivars were evaluated: asteca, bico 
de ouro, mato grosso, oito carreiras, pururuca, and taquarão branco, from seed 
keepers in the municipality of Dois Lajeados/RS. The methods used for the 
determination of humidity, lipids, ashes, proteins and carbohydrates were: direct 
drying in an oven at 105ºC, soxhlet method, muffle furnace at 550-570°C, modified 
micro kjeldahl method and calculation of the difference between one hundred (100) 
and the sum of the constituents of the centesimal composition, respectively. In the 
results of the chemical composition of the grains, the analysis of variance indicated 
that there is significant difference among the cultivars analyzed, where it was 
observed that the moisture content of the varieties evaluated ranged from 11.6% to 
17.7%. The highest levels of ash were observed in the pururuca (1.6%) and 
conventional (1.57%) varieties. The conventional cultivar had the highest protein 
content (11.30%), as well as the highest content of lipids, but did not differ 
significantly from the natives cultivars bico de ouro, mato grosso, oito carreiras, 
pururuca and taquarão branco. The cultivar pururuca had the highest carbohydrate 
content, but did not differ significantly from the cultivars asteca and mato grosso. It 
was observed that there is a potential for adaptation of natives varieties in the 
Taquari Valley/RS region and it constitutes an alternative to the property that wishes 
to use low technological level. 
 
Key-words: Natives varieties. Corn. Taquari Valley. Biodiversity. Corn flour. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da Revolução Verde ocorreram mudanças na agricultura, fertilizantes 

químicos, máquinas e equipamentos mais modernos passaram a ser utilizados e 

novas variedades de sementes foram desenvolvidas para sustentar a nova base de 

produção. Até então, as famílias produziam as suas próprias sementes para os 

cultivos. A partir das mudanças, gerou-se um grau de dependência externa maior, 

pois o padrão moderno de produção agrícola impôs uma maior dependência de 

insumos, tecnologia e sementes melhoradas para garantir maior produtividade 

(MENEGUETTI et al., 2002, apud SILVEIRA et al., 2015). 

Neste contexto, ocorreu uma drástica redução do cultivo das espécies 

crioulas devido a introdução de variedades produzidas através do melhoramento 

genético. Por outro lado, trabalhos indicam que a preservação de variedades de 

milho crioulo se mantém em algumas propriedades através das gerações, por 

agricultores que receberam as sementes de herança de seus pais, avós ou bisavós 

(ARAÚJO; NASS, 2002; MALLAGI et al., 2020). No estado do Rio Grande do Sul, 

existem várias organizações1 de agricultores que trabalham com as sementes 

crioulas de milho, o que contribui para a conservação de variedades, as quais foram 

registradas no Cadastro Nacional de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas, do 

extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, por instituições representativas dos 

agricultores (EICHOLZ et al., 2018). 

No Rio Grande do Sul, a área plantada de milho no ano de 2018 foi de 

706.160 hectares (IBGE, 2018).  Deste total, o Vale do Taquari cultivou 33.085 

hectares, oriundos de pequenos estabelecimentos de produção familiar, onde a área 

média das propriedades é de 14,2 hectares, (IBGE, 2017). Na região, a cultura do 

milho está presente na grande maioria das propriedades familiares, por relacionar-se 

com a produção de subsistência, pelas formas de uso importantes na alimentação 

humana (farinha, canjica e milho verde) e, principalmente, para a alimentação animal 

e por elementos de caráter econômico, social, político e cultural (MENASCHE, 

 

1 Associação dos Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama (ASCI), Associação dos Agricultores 
Guardiões da Agrobiodiversidade de Tenente Portela (AGABIO), Rede de Sementes Agroecológicas 
Bionatur, Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil Ltda. – Cooperfumos do Brasil, Cooperativa 
União dos Agricultores Familiares de Canguçu, Gaia e a AAVRP, Instituto Cultural Padre Josimo 
(ICPJ). 



11 

 

 

2007).  Segundo Kolchinski, Müller e Mairesse (2021), na região do Vale do Taquari, 

além do cultivo de variedades produzidas pelo melhoramento genético ainda se 

mantém a produção das crioulas em algumas propriedades, principalmente nas que 

cultivam orgânicos e pelos guardiões de sementes crioulas. Conforme os autores, os 

vários encontros e a realização de eventos para trocas de sementes e mudas 

realizados na região têm contribuído para a conservação. As sementes crioulas são 

importantes para a biodiversidade e a segurança alimentar principalmente em um 

cenário de mudanças climáticas. 

A produção de milho crioulo é, significativamente, inferior à das cultivares de 

milhos convencionais, mas devido ao seu valor agregado, é uma alternativa para 

diversificar a renda da propriedade rural. As variedades crioulas possuem um baixo 

custo de produção, pois as sementes podem ser reutilizadas safra após safra e, 

aplicando o sistema de produção correto, pode-se obter produtividades equivalentes 

das variedades geneticamente melhoradas, sendo assim, de grande importância 

para a sustentabilidade da propriedade rural (CARPENTIERI-PÍPOLO et al., 2010).  

Aliado a isso, as variedades tradicionais “crioulas” possuem vantagens como 

resistência à insetos infestantes no sistema de armazenamento, sabor diferenciado 

(MENASCHE, 2007) e maior qualidade nutricional (UARROTA et al., 2011; 

LONDERO et al., 2020). Na avaliação de Londero et al. (2020), em estudo 

comparativo com cultivares comerciais, a bico de ouro e amarelão apresentaram os 

maiores teores de cinzas; as cultivares crioulas ‘cateto amarelo’, ‘ferro’, ‘mato 

grosso’ e ‘cinquentinha’ mostraram-se mais nutritivas do que as demais cultivares 

analisadas.  

Considerando que o valor alimentício dos produtos locais precisa ser mais 

explorado, o presente projeto teve o intuito de avaliar a qualidade de variedades de 

milho crioulo que são cultivadas e foram melhoradas pelos agricultores ao longo dos 

anos nas propriedades rurais do Vale do Taquari. Conforme Meirelles e Rupp 

(2006), o melhoramento realizado pelos agricultores, o manejo e o agroecossistema, 

definem as características da cultivar, assim uma mesma variedade pode apresentar 

comportamento diferente, quando cultivada em diferentes condições. 

Neste contexto, caracterizar as variedades de milho quanto à composição 

centesimal contribuirá para ampliar o conhecimento dos materiais que são 

produzidos na região, o acesso às informações pelos produtores, agroindústrias e 
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consumidores, podendo contribuir na conservação e manutenção das espécies 

crioulas, que vem sofrendo processo de desaparecimento. 
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2 HIPÓTESES 

 

a)  Os grãos produzidos a partir de cultivares de milho crioulo possuem teor de 

proteína superior às variedades convencionais. 

b) Os grãos de milho produzidos de cultivares crioulas possuem uma 

concentração superior de lipídeos, cinzas e carboidratos em relação às 

convencionais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a composição centesimal de grãos 

de variedades de milho crioulo, cultivadas e melhoradas por agricultores no Vale do 

Taquari, visando a caracterização nutricional afim de estimular a produção e 

consumo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar a composição centesimal de proteínas, lipídeos totais, cinzas e 

carboidratos presentes nos grãos de milho das diferentes cultivares crioulas 

produzidas localmente. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 SEMENTES CRIOULAS E AGROBIODIVERSIDADE 

A lei n° 10.711/03 de sementes e mudas, estabelece a identidade e qualidade 

do material reproduzido e comercializado no país, na qual as sementes crioulas 

passam a ser oficialmente reconhecidas. Em seu artigo 2º, inciso XVI, define 

variedade crioula, local ou tradicional como (BRASIL, 2003): 

 

variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas 
bem determinadas e conhecidas pelas respectivas comunidades e que, a 
critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e 
ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais. 

 

Do ponto de vista biológico, a variedade crioula é aquela cultivada e 

conservada localmente ao longo de várias gerações, e que está em constante 

adaptação às condições locais, práticas de manejo e aos modos de vida. As 

variedades crioulas são a base da alimentação ancestral e cotidiana de muitas 

comunidades rurais em todo o mundo (PEREIRA; DAL SOGLIO, 2020). Elas 

carregam a historicidade e elementos da identidade cultural de muitos povos, e 

relacionam-se com a alimentação, costumes, tradições e ancestralidade, com a 

espiritualidade, a economia, a organização de grupos sociais, com o ecossistema e 

contribuem de forma positiva para a conservação da biodiversidade (MACHADO; 

SANTILLI; MAGALHÃES, 2008; KAUFMANN, 2014; CAMPOS; NASCIMENTO; 

BINOTTI, 2020; PEREIRA e DAL SOGLIO, 2020). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura - FAO (2019), a agrobiodiversidade é de extrema importância para 

manter a segurança alimentar, os recursos da biodiversidade associada aos 

desafios nutricionais e a manutenção dos ecossistemas. Preservar a variabilidade 

genética das sementes é de grande importância para a autonomia dos agricultores, 

promovendo o desenvolvimento regional e sustentável e uma oportunidade de 

cultivar alimentos mais saudáveis, em que a biodiversidade é responsável por um 

aumento das variedades de alimentos produzidos nas propriedades agrícolas.  
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4.2 CONSERVAÇÃO DE SEMENTES CRIOULAS NO RIO GRANDE DO SUL E 

VALE DO TAQUARI 

Segundo Bevilaqua et al. (2014), no Rio Grande do Sul, até 2012, foram 

identificados mais de 140 guardiões de sementes formados por agricultores 

familiares, quilombolas e comunidades indígenas, localizados nos seguintes 

municípios: Caçapava do Sul, Canguçu, Mariana Pimentel, São José do Norte, Rio 

Grande, Tavares, Mostarda, Ibarama, Tenente Portela, Candelária, Nova Santa Rita, 

Viamão, Novo Hamburgo, Pelotas, Capão do Leão, Morro Redondo, Candiota, Hulha 

Negra, Passo do Sobrado, Passa Sete, São Miguel das Missões, Pedras Altas, Vera 

Cruz, Maquiné, Eldorado do Sul, Sananduva, Santo Antônio do Palma, Piratini e 

Aceguá. 

No Vale do Taquari, o cultivo de sementes crioulas é observado praticamente 

em todos os municípios, com destaque para os municípios de Dois Lajeados e 

Cruzeiro do Sul. No levantamento realizado por Kolchinski; Müller e Mairesse (2021) 

com os escritórios municipais da Emater, foi observado que 90% dos municípios têm 

ao menos um produtor que possui e mantem as variedades crioulas, mas sem o 

registro do número exato. 

Conforme Mallagi et al. (2020), o Vale do Taquari possui várias instituições 

que se envolvem para estimular o cultivo de sementes crioulas como: Emater/RS-

ASCAR, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), grupo de Articulação em 

Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT), Centro de Apoio e Promoção da 

Agroecologia (Capa), Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do 

Vale do Taquari (NEA/VT) e Universidades. E uma das estratégias adotadas pelas 

instituições para resgatar e manter a variedades crioulas é a realização de eventos, 

festas, feiras e dias de trocas de sementes e mudas. Conforme depoimentos de 

extensionista e relatado por Kolchinski; Müller e Mairesse (2021) os eventos têm 

como objetivo “contribuir com o resgate da prática de troca e disseminação das 

sementes e mudas, potencializando o desenvolvimento de cultivares adaptadas aos 

sistemas de produção com baixa utilização de insumos químicos”; e contribuir para a 

“preservação das espécies, diversidade e segurança e soberania alimentar”.  

Em trabalho realizado por Mallagi et al. (2020) em Doutor Ricardo e 

Encantado foi observado que as principais espécies cultivadas são: milho, feijão, 

arroz, frutíferas e hortaliças.  
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4.3 QUALIDADE DE GRÃOS DAS VARIEDADES CRIOULAS 

Segundo Giacomelli et al. (2012), o milho é o terceiro cereal mais importante 

na alimentação humana e animal em nível mundial, fornecendo mais da metade do 

total de calorias e das exigências de proteína total. O milho possui uma grande 

importância principalmente na alimentação da população nos países em 

desenvolvimento, devido aos seus diversos subprodutos como: fubá, canjica, óleo, 

amido e farinha de milho.  

Sobre a composição, Giacomelli et al. (2012, p. 415-420 v. 23,) comenta que 

o “grão de milho é composto por 60% de amido, além de proteína (cerca de 8%), 

óleo (cerca de 3,7%), água (15%), açúcares (cerca de 2%), minerais totais (1,5%) e 

outros constituintes como fibras, minerais e vitaminas.” Segundo Paes (2006) a 

composição média em base seca é 72% de amido, 9,5% proteínas, 9% fibra (a 

maioria resíduo detergente neutro) e 4% de óleo. Podem ocorrer variações na 

composição química em virtude do material genético e condições de manejo e 

ambiente de cultivo.    

Conforme Giacomelli et al. (2012), a composição química do milho confere 

aos seus derivados importantes funções nutricionais, dentre as quais se destacam 

os carotenoides e substâncias lipídicas. Segundo Paes (2006, p. 2), os “grãos do 

milho são, geralmente, amarelos ou brancos, podendo apresentar colorações 

variando desde o preto até o vermelho”. Conforme Ribeiro e Paes (2016), as 

variedades de milho que possuem grãos coloridos apresentam elevada quantidade 

de substâncias bioativas com grande potencial para a produção de panificados.  

Conforme relata Uarrota et al. (2011), as variedades crioulas em relação às 

híbridas possuem grande variação química e amplos compostos metabólicos 

primários que podem ser aproveitados na alimentação. Conforme os autores: 

 

A análise das farinhas de milhos crioulos e de variedades híbridas, via FT-
IR2 e quimiometria, revelou a presença de proteínas, lipídeos, amilose e 
amilopectina, celulose, como maiores bandas espectrais. No entanto, foi 
notória nas bandas a presença de vários outros polissacarídeos; compostos 
do metabolismo secundário (ex: fenólicos, terpenóides), fato que nos leva a 
concluir que este material crioulo possui uma diversidade química bastante 
vasta de compostos do metabolismo primário, que podem ser explorados na 
indústria agroalimentar. (UARROTA  et al., 2011, p. 109) 

 

2 FT-IR - Espectroscopia do infravermelho é um dos métodos clássicos para a determinação da 

estrutura molecular de compostos, sendo bastante sensível à composição química e à arquitetura das 
moléculas. 
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Os lipídeos mais encontrados nos grãos de milho são os ácidos graxos 

insaturados mono e poliinsaturados e apresentam-se na forma de glicídios de ácidos 

graxos. No milho, os ácidos graxos mais incidentes são os ácidos oléico e linoléico 

que tornam o óleo de milho um importante aliado na alimentação por estarem 

associados a dietas mais adequadas para evitar altos níveis de colesterol e 

problemas cardíacos (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

A deterioração de lipídeos está associada diretamente à qualidade nutricional, 

pois são mais propensos aos processos deteriorantes devido à hidrólise enzimática, 

à peroxidação e à auto oxidação. Como resultado, não ocorre somente a destruição 

dos lipídeos, mas uma série de reações que originam produtos potencialmente 

tóxicos, principalmente nas sementes com maior quantidade de ácidos graxos 

insaturados (FREITAS, 2009). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 LOCAL DE PESQUISA 

O Vale do Taquari está localizado na região central do Rio Grande do Sul, é 

formado por 36 municípios3, ocupa uma área de 4.825,4 km² e possui uma 

população de 381.015 habitantes (FEE, 2020). 

As amostras de milho crioulos foram obtidas de um agricultor familiar guardião 

de sementes crioulas do município de Dois Lajeados.  

A variedade convencional foi obtida de uma agroindústria familiar localizada 

no município de Anta Gorda/RS, o qual faz limite geográfico com o município de 

Dois Lajeados. 

As análises foram realizadas no laboratório Multilab da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul – Unidade em Encantado. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa teve caráter experimental e foram analisados os teores de 

umidade, lipídeos totais, cinzas, proteínas e carboidratos de grãos de milho 

conforme proposto pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Foram analisadas seis variedades crioulas de milho e uma convencional. As 

crioulas foram: asteca, bico de ouro; mato grosso; oito carreira; pururuca e taquarão 

branco da safra de 2020/2021. 

O equipamento utilizado para a moagem dos grãos foi o moinho de martelos, 

realizado em uma unidade de beneficiamento de grãos no município de Doutor 

Ricardo. Foi utilizada peneira com crivos de 3mm de diâmetro. O produto a ser 

processado permanece na câmara de moagem até ser reduzido a partículas 

pequenas capazes de atravessar os crivos da peneira. A redução de tamanho é 

atribuída à explosão, devido ao alto impacto com os martelos e aos cortes 

provocados pelas bordas dos martelos. 

 

 

 

3 Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, 
Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda 
Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, 
Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do 
Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Corrêa, Westfália. 
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5.3 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

As análises de umidade, cinzas e proteínas foram realizadas em triplicata, 

com exceção da análise de lipídeos totais que foi realizada em duplicata 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

A determinação de umidade foi realizada através de secagem dos grãos de 

milho em estufa à 105ºC. Os cadinhos de metal foram secos em estufa à 105°C por 

uma hora e em seguida, mantidos no dessecador até atingirem temperatura 

ambiente. O procedimento para determinação da umidade consistiu em pesar 

aproximadamente 10g de amostra em recipiente de metal e transferir para secagem 

em estufa até peso constante. 

Cálculo para determinação da umidade: U (%) = (Pu - Ps) x 100/(Pu - T) 

onde: 

T - Tara é o peso em gramas da cápsula; 

Pu - Peso úmido é o peso em gramas da cápsula mais a semente úmida; 

Ps - Peso seco é o peso em grama da cápsula mais a semente seca. 

 

O teor de lipídeos foi determinado conforme Cecchi (2003) pelo método 

soxhlet. As amostras de milho em estudo contendo de 3 a 5g do grão inteiro 

triturado, foram acondicionadas em cartuchos de papel filtro no extrator soxhlet, 

contendo hexano e com a tara do seu balão já determinada. 

 As análises foram realizadas em duplicatas e mantidas em refluxo por duas 

horas (Figura 01). Após a extração, o solvente extrator foi removido com o uso de 

evaporador rotatório e, após este, para remoção completa do solvente, o óleo foi 

colocado em estufa à 105 °C (Figura 02). Ao final deste período foram retirados da 

estufa e resfriados até temperatura ambiente em dessecador até a estabilização da 

temperatura e pesados.  

Cálculos para determinação de lipídeos: 

% lipídeos totais   =     p x 100 

                            g      

Onde:  

p= peso dos lipídeos (g)  

g= peso da amostra (g)  
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Fonte: Autor (2021) 

Figura 1 - Disposição do cartucho de papel 
filtro no extrator Soxhlet, com o balão contendo 
hexano.  
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Figura 2 - Separação do hexano com auxílio do evaporador rotativo em banho maria.  

 
Fonte: Autor (2021) 
 

Para a quantificação de cinzas, o método utilizado foi a mufla a 550-570°C. 

Primeiramente, os cadinhos de porcelana foram secos em estufa à 105°C por uma 

hora e em seguida, mantidos no dessecador até atingirem temperatura ambiente. 

Em seguida foi pesado em torno de cinco gramas de amostra em cada cadinho de 

porcelana e carbonizadas em mufla até completa remoção da matéria orgânica. 

Após esse período, foram retiradas e acondicionadas no dessecador até atingirem 

temperatura ambiente e pesadas para determinar o teor de cinzas. 

Cálculos para determinação de cinzas: 

% de cinzas = (Pcc-Pc x100)/Pa 

Onde: 

Pc = Peso do cadinho 

Pcc = Peso do cadinho com as cinzas 

Pa = Peso da amostra úmida. 

 

O teor de proteínas foi determinado baseando-se no método micro Kjeldahl 

modificado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), a partir de 0,2g de amostra do grão 

triturado (figura 3). A amostra foi colocada em micro tubos de Kjeldahl, adicionado a 

mistura catalítica a qual é composta de sulfato de cobre e sulfato de potássio 1:10, 

3ml de ácido sulfúrico concentrado (figura 4) e 6 gotas de óleo de silicone. Após, a 
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amostra foi digerida em bloco digestor com temperatura inicial de 50°C e 

aquecimento gradual até 430ºC. A digestão completa é caracterizada pela coloração 

esmeralda translúcida (figura 5), com o auxílio de água destilada, o produto da 

digestão foi transferido para o tubo do equipamento destilador. Já em sistema 

fechado no equipamento, foram adicionados à amostra digerida 20ml de hidróxido 

de sódio 50% e destilou-se por quatro minutos em potência máxima.  O destilado foi 

coletado em erlenmeyer contento 10ml de ácido sulfúrico 95-98%. O ácido sulfúrico 

não neutralizado pelo produto da destilação foi titulado com hidróxido de sódio 0,1M, 

utilizando indicador fenolftaleína (figura 6).  

 Para obter o percentual de proteína pode-se multiplicar a porcentagem de 

nitrogênio total pelo fator geral de 6,25 (CECCHI, 2003). 

Cálculos para determinação de % de proteínas.  

% Proteína = (VB - VL) x N x 0,01400 x f 

PA (g) 

Onde:  

VB = mL gastos de NaOH 0,1N na titulação da prova branco;  

VL = mL gastos de NaOH 0,1N na titulação da amostra;  

N = normalidade da solução de NaOH usado na titulação; 0,01400= peso 

molecular do Nitrogênio em miligramas;  

f = fator de conversão geral de nitrogênio para farinhas;  

PA = peso da amostra. 

Considerando a variação no teor de umidade dos grãos, o teor de proteína foi 

determinado em base seca a partir da seguinte fórmula:   

Onde: 

% Proteína em base seca = % Proteína x 100 / 100 – Umidade%. 
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Fonte: Autor (2021) 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

 

 
 
 
Fonte: Autor (2021)                Fonte: Autor (2021) 
 

Figura 3 - Detalhes da pesagem.  

Figura 4 - Detalhes da coloração após 
adição de ácido sulfúrico e antes do 
processo de aquecimento. 

Figura 5 - Detalhes da coloração do 
líquido após a etapa da digestão. 

Figura 6 - Aparelho utilizado para 
destilar as amostras de milho 
utilizados no estudo. 
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A determinação de carboidratos foi calculada por diferença, sendo que o 

percentual remanescente das somas das médias de umidade, cinzas, proteínas e 

lipídeos foi considerado carboidrato (AOAC, 1997). 

Para as análises estatísticas foi utilizado o programa Sisvar (FERREIRA, 

2019). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 6.1 UMIDADE 

A análise do teor de umidade dos grãos de milho crioulo das variedades 

pururuca, mato grosso e convencional (Tabela 1) demonstra que estão de acordo 

com a legislação brasileira, que é estabelecido em 14% de umidade conforme 

Instrução Normativa n° 60/2011 (BRASIL, 2011). O teor de umidade das variedades 

avaliadas variou de 11,6% a 17,7%. Altos percentuais de umidade não são 

desejados para os grãos quando são armazenados porque acelera os processos 

bioquímicos e a deterioração.  

 

Tabela 1 – Médias dos teores de umidade das variedades crioulas de milho e 
convencional. 

Tratamentos Médias % * 

Asteca          

Bico de ouro    

Convencional    

Mato Grosso     

Oito Carreiras   

Pururuca        

Taquarão Branco 

14,76 ± 0,01c 

15,72 ± 0,38 d 

13,30 ± 0,05 b 

14,28 ± 0,42 c 

15,10 ± 0,48 cd 

11,62 ± 0,02 a 

17,78 ± 0,09 e 

CV (%)  1,95 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autor (2021) 

 

6.2 CINZA 

Na tabela 2 estão apresentados os dados obtidos na determinação 

experimental de cinzas. Os maiores teores de cinza foram observados nas 

variedades pururuca (1,6%) e convencional (1,57%). Os resultados neste estudo 

foram inferiores aos observados por Londero et al. (2020) em Ibarama/RS, para as 

cultivares bico de ouro (1,38%) e mato grosso (1,52%) e semelhante para a oito 

carreiras (1,33%). O acúmulo de minerais no milho pode variar conforma a 

maturidade do grão, nutrição do solo e o sistema de cultivo.  

Em estudo realizado na Paraíba, Santos et al. (2018) observaram variações 

nos teores de cinzas entre diferentes regiões avaliadas, variando de 0,06% a 0,45%. 
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Esta diferença pode estar ligada a fertilidade do solo, condições climáticas e ao 

manejo das plantas. 

   

Tabela 2 – Médias dos teores de cinza das variedades crioulas de milho e 
convencional. 

Tratamentos Médias % 

Asteca          

Bico de ouro    

Convencional    

Mato Grosso     

Oito Carreiras   

Pururuca        

Taquarão Branco 

1,14 ± 0,05 a 

1,24 ± 0,02 ab 

1,57 ± 0,06 c 

1,13 ± 0,01 a 

1,30 ± 0,03 b 

1,60 ± 0,04 c 

1,23 ± 0,05 ab 

CV (%)  3,25 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autor (2021) 

   

6.3 PROTEÍNAS 

  Conforme os resultados da tabela 3, a cultivar convencional foi a que 

apresentou o maior teor de proteínas. As cultivares asteca, mato grosso, oito 

carreiras, pururuca e taquarão branco não diferiram significativamente nos teores de 

proteína. Os valores observados em todas as cultivares foram semelhantes aos 

estabelecidos na Tabela Brasileira de Composição de Alimento (NEPA – UNICAMP, 

2011) que define 7,2% de proteína para farinha de milho amarela em base úmida. 

Ressalta-se que os dados obtidos na tabela 3 foram calculados em base seca.    

Segundo Santos et al. (2018), os teores de proteína variaram de região para 

região sendo o menor percentual de 7% na região de Casserengue e o maior de 

14% registrado na região de Alagoa Nova sendo realizados em base úmida. 
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Tabela 3 – Médias dos teores de proteína das variedades crioulas de milho e 
convencional. 

Tratamentos Médias % 

Asteca          

Bico de ouro    

Convencional    

Mato Grosso     

Oito Carreiras   

Pururuca        

Taquarão Branco 

9,12 ± 0,48 b 

8,05 ± 0,30 a 

11,30 ± 0,36 c 

9,11 ± 0,15 b 

9,72 ± 0,20 b 

9,07 ± 0,22 b 

9,38 ± 0,06 b 

CV (%)  3,13 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autor (2021) 

 

6.4 LIPÍDEOS 

 A variedade convencional apresentou o maior teor de lipídeos, mas não 

diferiu significativamente das cultivares crioula bico de ouro, mato grosso, oito 

carreiras, pururuca e taquarão branco (tabela 4).  Os valores observados em todas 

as cultivares foram superiores aos estabelecidos tabela brasileira de Composição de 

Alimento (NEPA – UNICAMP, 2011) que define 1,25% de lipídeos para farinha de 

milho amarela.  Por outro lado, Paes (2006) comentou que a concentração média de 

lipídeos do grão de milho é de 4%, semelhante aos observados neste estudo. 

 

Tabela 4 – Médias dos teores de lipídeos das variedades crioulas de milho e 
convencional. 

Tratamentos Médias 

Asteca          

Bico de ouro    

Convencional    

Mato Grosso     

Oito Carreiras 

Pururuca        

Taquarão Branco 

3,80 ± 0,20a   

3,94 ± 0,08 ab  

4,49 ± 0,04 b  

4,02 ± 0,17 ab  

4,38 ± 0,13 ab 

4,30 ± 0,04 ab 

4,20 ± 0,24 ab 

CV (%)  3.51 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 
Fonte: Autor (2021) 
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6.5 CARBOIDRATOS  

Como pode ser observado na tabela 5, a cultivar pururuca apresentou o maior 

teor de carboidratos, não apresentando diferença significativa em relação à asteca e 

mato grosso. A variedade que apresentou a menor concentração de carboidratos foi 

a taquarão branco que não diferiu da oito carreiras e convencional. O teor de fibra 

não teve a sua composição centesimal determinada, sendo incluído no teor de 

carboidratos. 

Segundo Paes (2011), o percentual de carboidratos presentes na semente de 

milho em média é de 72%. Dentre as variedades deste estudo, somente a variedade 

pururuca apresentou percentual maior em comparação àquele. Desta forma, o milho 

caracteriza-se como uma fonte de alimento energético. 

 

Tabela 5 – Determinação de carboidratos em variedades crioulas de milho e 
convencional. 

Tratamentos Médias % 

Asteca          

Bico de ouro    

Convencional    

Mato Grosso     

Oito Carreiras   

Pururuca        

Taquarão Branco 

71,32 ± 0,71 bc 

70,92 ± 0,73 b 

69,50 ± 0,05 ab 

71,29 ± 0,56 bc 

69,61 ± 0,71 ab 

73,55 ± 0,14 c 

67,34 ± 0,36 a 

CV (%)  0,81 

* Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autor (2021) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo caracteriza-se pelo ineditismo na região do Vale do 

Taquari e oportuniza melhor entendimento da composição nutritiva presente nos 

grãos de milho das variedades crioulas cultivadas nas pequenas propriedades 

rurais. Ademais, os resultados obtidos podem estimular a produção e consumo de 

produtos derivados de milho crioulo e, consequentemente, tornar-se uma fonte de 

renda para as pequenas propriedades. 

As maiores concentrações de cinzas foram observadas nas farinhas de milho 

das variedades pururuca e convencional.  

As variedades crioulas apresentaram teores de proteínas semelhantes aos 

estabelecidos na Tabela brasileira de Composição de Alimento da NEPA – 

UNICAMP, no entanto a cultivar convencional se destacou nos percentuais. 

Os teores de lipídeos das farinhas foram semelhantes entre as cultivares 

convencional e crioulas bico de ouro, mato grosso, oito carreiras, pururuca e 

taquarão branco.  

As cultivares pururuca, asteca e mato grosso apresentaram os maiores teores 

de carboidratos.  

Os resultados aqui obtidos podem servir de base de conhecimento para as 

agroindústrias e agricultores sobre a composição centesimal dos produtos 

produzidos localmente e, a partir destes resultados sugere-se a realização de novos 

estudos comparando com farinhas de outras cultivares convencionais.  

Devemos cada vez mais conservar este patrimônio genético por serem 

adaptadas às condições climáticas de cada região onde promovem uma agricultura 

de base ecológica e diversificar os sistemas de produção para encarar as condições 

ambientais e socioeconômicas a que estamos suscetíveis. 
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