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Introdução 

A curcumina tem sido amplamente usada tanto nas 

indústrias química, quanto alimentícia. O resíduo 

gerado na produção deste pigmento pode ser 

aproveitado para a obtenção de farelo, que 

apresenta elevado conteúdo de amido, proteína e 

fibras. Portanto, com essa composição, o farelo de 

cúrcuma é um material promissor para a elaboração 

de filmes biodegradáveis. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a capacidade filmogênica das frações de 

farelo de cúrcuma obtidas a partir do resíduo da 

extração de pigmento, caracterizar os filmes e 

avaliar a sua biodegradabilidade. 

Resultados e Discussão 

A extração do corante foi realizada em um extrator 

de óleos e graxas (Marconi, MA-491) utilizando uma 

proporção de 1:1 de etanol:isopropanol. As frações 

de farelo foram obtidas por processo de moagem 

úmida com sucessivas peneiragem, lavagem, 

centrifugação e secagem. As frações correspondem 

aos materiais obtidos nas peneiras 80 (F1), 200 

(F2), 270 (F3), 400 (F4) mesh e o material 

centrifugado (F5). Foi determinada a composição 

centesimal [1]. Os teores de celulose, hemicelulose 

e lignina foram determinados de acordo com o 

método descrito na norma TAPPI T19 m-54 [2]. Os 

filmes foram elaborados pelo método casting 

realizando uma modificação na metodologia 

desenvolvida por Tapia-Blácido et al. [3], e utilizando 

glicerol como plastificante (22 g glicerol/100 g de 

farelo). Foram medidas a tensão, elongação, 

umidade, permeabilidade ao vapor de água, 

segundo a norma ASTM [4], e a solubilidade pelo 

método Gontard et al. [5]. Para os testes de 

biodegradabilidade dos filmes, utilizou-se um lodo 

anaeróbio, coletado de um sistema de tratamento de 

efluentes, colocando-o em meio líquido com as 

matérias-primas e os filmes como única fonte de 

carbono, sob condições anaeróbias. A 

biodegradabilidade dos materiais foi avaliada pela 

determinação de Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) total e solúvel (APHA, 1995) e carbono 

orgânico total COT [6].  

 

Na Tabela 1 observa-se que a fração F5 apresentou 

maior tensão à ruptura e maior elongação em 

relação às outras frações. Isto pode ser justificado 

pela menor concentração de hemicelulose, o que 

garante uma matriz contínua com maior elongação. 

 Tabela 1. Propriedades mecânicas dos filmes das 

frações de farelo de cúrcuma 

Fração 
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(MPa) 

E 

(%) 

S 
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F2 10,2±2,3 1,72±0,6 40,1±4,5 1,89±0,3 

F3 10,6±2,2 1,01±0,1 38,2±5,5 1,58±0,2 

F5 14,8±3,0 3,30±0,8 27,0±0,1 1,65±0,2 

T: tensão, E: elongação, S: solubilidade, PVA: permeabilidade ao 

vapor de água. 

Observa-se que a medida que diminui a 

granulometria das frações de farelos, diminui a 

solubilidade e a permeabilidade ao vapor de água. 

A fração F1 não formou filme e a fração F4 formou 

um filme muito opaco e de difícil manuseio, o que 

dificultou a sua caracterização. 

Estudos preliminares de biodegradabilidade de 

amido mostraram que em 60 dias a DQO total 

diminuiu em 99,8%. A DQO solúvel aumentou nos 

primeiros 7 dias de ensaio e diminuiu em 99,8 % 

após 53 dias. Ensaios de biodegradabilidade estão 

sendo realizados com as demais matérias-primas 

dos filmes, bem como com o filme da fração F5. 

Conclusões 

As frações de farelo de cúrcuma são materiais com 

boa capacidade filmogênica. As propriedades dos 

filmes obtidos a partir destas frações variam em 

função da granulometria, bem como em função dos 

teores de amilose, hemicelulose, celulose e lignina 

presentes nestes materiais. 
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