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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho foi o aproveitamento do resíduo agroindustrial 

proveniente da extração do pigmento de urucum para elaboração de filmes 

biodegradáveis. Foram empregados três métodos (moagem em água (WS), moagem em 

pH ácido (AS) e moagem em pH alcalino (KS)) para isolamento de farinha de urucum. O 

resíduo e farinhas foram caracterizados em composição centesimal, cor, distribuição do 

tamanho de partícula, difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, 

espectroscopia de infravermelho, calorimetria diferencial de varredura, teor de compostos 

fenólicos, carotenoides, teor de bixina e atividade antioxidante. O método KS 

proporcionou farinha com maior teor de amido e amilose, porém com menor teor de 

compostos ativos quando comparada as farinhas WS e AS. Estas farinhas foram utilizadas 

para a produção dos filmes em diferentes condições de pH (5, 7, 9) e tempo de 

aquecimento (1h, 2h, 3h, 4h) segundo o planejamento fatorial completo 3x3x4. De acordo 

com o planejamento as melhores condições foram pH 5 e tempo de aquecimento de 2 

horas para os filmes de farinha KS. Foram produzidos filmes de farinha KS na melhor 

condição e caracterizados em suas propriedades mecânicas, funcionais e ativas, para 

serem comparados aos filmes de farinha WS e AS. Filmes de farinha KS foram mais 

hidrofóbicos, mais permeáveis ao vapor de água, mais resistentes mecanicamente, 

contudo apresentaram menor conteúdo de compostos ativos. Os filmes de farinhas WS e 

AS são menos permeáveis ao vapor de água, mais úmidos, mais solúveis, mais 

hidrofílicos, mais ativos e de maior capacidade de absorção de água quando comparados 

aos filmes de farinha KS, contudo menos resistentes mecanicamente. A atividade 

antimicrobiana de extrato hidro-alcoólico de sementes de urucum e extrato de cúrcuma, 

assim como os filmes de farinha de urucum WS, AS, KS foram testados pelo método de 

difusão em ágar contra bactérias, fungos e levedura. Os extratos de urucum e cúrcuma 

apresentaram eficiência antimicrobiana contra Sthapylococcus aureus, Sthapylococcus 

uberis e Sthapylococcus agalactiae, além de Candida albicans para cúrcuma. O extrato 

de urucum reduziu a esporulação dos fungos Aspergillus fumigatus e Mucor sp, enquanto 

o extrato de cúrcuma reduziu a esporulação dos fungos Aspergillus tamarii, Aspergillus 

flavus, Fusarium oxysporum e Penicillium expansum. Já no caso dos filmes, apenas o 

filme elaborado com farinha KS apresentou boa atividade contra Sthapylococcus aureus, 

Sthapylococcus uberis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 

monocytogenes e Candida albicans.  

PALAVRAS-CHAVE: urucum, bixina, amido, filmes biodegradáveis, antioxidante, 

antimicrobiano. 

 



ABSTRACT 

The main objective of this work was the use of the agroindustrial residue from the 

extraction of the annatto pigment for the elaboration of biodegradable films. Three 

methods (water milling (WS), acid pH (AS) grinding and alkaline pH (KS) milling were 

used for insulation of urucum flour. The residue and flours were characterized in 

centesimal composition, color, particle size distribution, X-ray diffraction, scanning 

electron microscopy, infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry, phenolic 

compounds content, carotenoids, bixin content and activity Antioxidant. The KS method 

provided flour with higher content of starch and amylose, but with a lower content of 

active compounds when compared to WS and AS flours. These flours were used to 

produce the films in different pH conditions (5, 7, 9) and heating time (1h, 2h, 3h, 4h) 

according to the complete 3x3x4 factorial design. According to the planning the best 

conditions were pH 5 and heating time of 2 hours for the KS flour films. KS flour films 

were produced in the best condition and characterized in their mechanical, functional and 

active properties, to be compared to the WS and AS flour films. KS flour films were more 

hydrophobic, more permeable to water vapor, more mechanically resistant, yet presented 

lower content of active compounds. The WS and AS flours films are less permeable to 

water vapor, moist, more soluble, more hydrophilic, more active and with a higher water 

absorption capacity when compared to KS flour films, but less mechanically resistant. 

The antimicrobial activity of aqua-alcoholic extract of urucum seeds and turmeric extract, 

as well as the WS, AS, KS urucum flour films were tested by the agar diffusion method 

against bacteria, fungi and yeast. Urucum and turmeric extracts presented antimicrobial 

efficiency against S. aureus, S. uberis and S. agalactiae, as well as C. albicans for 

turmeric. The urucum extract reduced the sporulation of the fungi A. fumigatus and Mucor 

sp., while the turmeric extract reduced the sporulation of the fungi A. tamarri, A. flavus, 

F. oxysporum and P. expansum. In the case of the films, only the film prepared with KS 

flour showed good activity against S. aureus, S. uberis, E. coli, P. aeruginosa, L. 

monocytogenes and C. albicans. 

KEY WORDS: urucum, bixin, starch, biodegradable films, antioxidant, antimicrobial.  

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Até pouco tempo, era importante o desenvolvimento de materiais duráveis e 

dentre estes materiais estavam os plásticos sintéticos, derivados de petróleo, com grande 

variedade de aplicações, em função as suas propriedades, versatilidade de uso e preço 

(HUANG, S. J.; EDELMAN, 1995). 

Em 2015, a produção mundial de plásticos foi de 322 milhões de toneladas, 

segundo a associação européia dos produtores de plásticos, a PlasticsEurope (CAMPOS, 

2016). Estes plásticos sintéticos são fabricados a partir de uma fonte não renovável, o 

petróleo e são resistentes à degradação natural, pois sua alta massa molar média 

combinada a hidrofobicidade dificultam a ação dos microrganismos e de suas enzimas na 

superfície do polímero (LEE; CHOI, 1998; ROSA et al., 2004). Estima-se que a 

quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente é aproximadamente 20% 

do volume total produzido em plásticos (LEÃO; TAN, 1998; HUANG, S. J.; EDELMAN, 

1995). Alguns destes plásticos sintéticos podem exigir até 200 anos para sua degradação 

total. Diante dos alarmantes números de produção, rápido consumo e descarte incorreto 

dos plásticos, aliado a crescente conscientização da preservação ambiental, o mercado de 

plásticos biodegradáveis tem despertado interesse (PHILP; RITCHIE; GUY, 2013). 

A produção de plástico biodegradável é uma alternativa de material 

ambientalmente adequado, pois dispensa petróleo e a degradação pode acontecer cerca 

de 20 dias, enquanto o plástico tradicional pode demorar até 500 anos para degradação 

completa (ALVES, 2003; CARR, 2006). O material será considerado biodegradável 

quando durante processo de degradação por ação enzimática de organismos vivos, como 

bactérias, leveduras, fungos e algas resultar produtos finais como o CO2, H2O e biomassa 

sob condições aeróbias e hidrocarbonetos, metano e biomassa em condições anaeróbicas 

(DOI & FUKUDA, 1994). 

Os filmes biodegradáveis são produzidos a partir de fontes renováveis, capazes de 

formar matrizes contínuas. Geralmente, biopolímeros como polissacarídeos, lipídeos, 

proteínas e derivados. No entanto, em termos econômicos, as embalagens produzidas a 

partir de biopolímeros não tem preço competitivo a curto prazo. Neste contexto, o 

aproveitamento de resíduos agroindustriais faz-se bastante interessante por estes 

apresentarem altos teores de biopolímeros formadores de filmes, como polissacarídeos e 

proteínas e por reduzir os custos de produção, tornando o plástico biodegradável mais 



competitivo no mercado de embalagens (AZEREDO et al., 2009; JACOMETTI et al., 

2015; KAYA; MASKAN, 2003; MANIGLIA et al., 2014; 2015). 

Há estudos de avaliação do potencial de aproveitamento de resíduos 

agroindustriais, tais como: cascas de banana, manona, quitosana, bagaço de cana-de-

açúcar (PELIZER, L.H.; PONTIERI, M.H.; MORAES, 2007). Sobretudo, dentre tantos 

resíduos agroindustriais, tem-se o resíduo da extração de corante de urucum ainda não 

explorado. 

A Bixa orellana, pertencente à família das Bixaceas, popularmente conhecido 

como urucuzeiro é uma planta nativa da América Central e do Sul. O fruto do urucuzeiro, 

o urucum é uma antiga e conhecida fonte de corante natural amplamente utilizado em 

indústria de alimentos, em indústrias têxteis, em cosméticos (FRANCO, 2008; 

OLIVEIRA, 2005; SHAHID-UL-ISLAM; RATHER; MOHAMMAD, 2015). O Brasil é 

um dos maiores produtores e exportadores de corante extraído de sementes de urucum, 

sendo responsável por 57% da produção mundial (ANSELMO et al., 2008; 

MANTOVANI et al., 2013). A literatura também reporta atividade antioxidante, 

antimicrobiana, benefícios farmacológicos e terapêuticos de compostos presentes nas 

sementes de urucum (ABAYOMI et al., 2014). As sementes de urucum são revestidas 

por uma camada resinosa de cor avermelhada, caracterizada por conter carotenóides. O 

principal carotenóide presente é a bixina (C25H30O4), esta representa 80% dos 

carotenóides totais. A norbixina (C24H28O4) pode ser encontrada naturalmente nas 

sementes, além de criptoxantina, luteína, zeaxantina em menores teores 

(MERCADANTE; PFANDER, 1998; PRABHAKARA RAO et al., 2005; TIRIMANNA, 

1981). Os pigmentos representam menos de 6% do peso total das sementes de urucum. 

Logo o processo de extração do corante gera de 94 a 98% de resíduos, atualmente 

descartados pela indústria ou incorporados a rações animais (MORAES et al., 2008). 

Segundo Tonani et al., (2000), a composição química do resíduo da extração de corante 

de urucum pode ser considerado equivalente ao farelo de trigo, por apresentar teores 

semelhantes especialmente de fibra e proteína bruta. Neste mesmo resíduo também há 

amido (cerca de 11,5-30,4%) (BRITO et al., 2015; VALÉRIO et al., 2015). 

Desta maneira, por ser o resíduo da extração de corante de urucum, um resíduo 

rico em amido, proteínas, fibras, compostos ativos e por ainda não ter sido explorado no 

desenvolvimento de filmes, propomos neste trabalho o estudo e valorização deste resíduo 

agroindustrial como matéria prima para a elaboração de filmes biodegradáveis ativos 



CONCLUSÃO 

O resíduo de urucum apresentou composição rica em amido e presença de 

compostos ativos. A partir da moagem em água, em pH ácido e em pH alcalino do resíduo 

de urucum foi possível obter um material com maior grau de pureza em amido em relação 

ao material inicial, sendo então consideradas farinhas WS, AS e KS. Os métodos de 

isolamento empregados permitiram a obtenção farinhas com propriedades diferenciadas 

tanto em composição química quando nas propriedades térmicas, físicas e 

macroestruturais. O planejamento fatorial completo 3x3x4 permitiu o estudo das 

melhores condições de produção dos filmes. De acordo com os resultados do 

planejamento, as melhores condições para elaboração de filmes de farinha de urucum com 

melhores propriedades mecânicas e funcionais foram pH 5 e 2 horas de aquecimento 

quando utilizado a farinha KS. Nestas condições de pH e tempo de aquecimento 

verificou-se que os filmes de farinha KS foram menos hidrofílicos com menor capacidade 

de absorção de umidade, menos solúveis, mais permeáveis ao vapor de água e mais 

resistentes mecanicamente quando comparados aos filmes WS e AS. O maior teor de 

amido e amilose na farinha KS permitiram obter filmes KS com melhores propriedades 

mecânicas. O pH ácido (5) favoreceu a formação de interações amido-proteína, proteína-

proteína, amido-fibra, promovendo a formação de uma matriz coesa. Os filmes de farinha 

de urucum WS, AS, e KS apresentaram baixa atividade antioxidante em relação a matéria-

prima inicial (fonte de compostos ativos), devido ao processo de elaboração que pode ter 

degradado parte dos compostos ativos contidos na matriz. Entre os filmes, o filme AS 

apresentou-se como o de maior atividade antioxidante. O extrato hidro-alcoólico das 

sementes de Bixa orellana apresentou atividade antimicrobiana contra Sthapylococcus 

aureus, Sthapylococcus uberis e Sthapylococcus agalactiae devido a estas bactérias 

serem mais sensíveis aos compostos ativos por serem Gram-positivas e permitirem a 

difusão dos compostos ativos na membrana, além de reduzir a esporulação de fungos 

Aspergillus fumigatus e Mucor sp. O filme de farinha de urucum KS, mostrou atividade 

antimicrobiana ao não permitir crescimento das bactérias Sthapylococcus aureus, 

Sthapylococcus uberis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 

monocytogenes e da levedura Candida albicans. Portanto, este trabalho comprova o 

potencial aproveitamento do resíduo da extração de corante de urucum na produção de 

filmes biodegradáveis ativos, podendo ser utilizados como coberturas antioxidantes e/ou 

antimicrobianas. Contudo, é importante ressaltar a necessidade de estudos futuros que 



identifiquem temperaturas menores para formação dos filmes, já que a 85 ºC houve perdas 

de compostos ativos. 
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