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O urucum (Bixa orellana L.) é uma fonte natural de corantes vermelhos, além da 
bixina, estão presentes nas suas sementes, outros carotenóides, como a 
norbixina e o β-caroteno. O extrato de urucum foi empregado como anti-
hemorrágico, expectorante, laxativo e cicatrizante. O presente trabalho tem 
como objetivo o desenvolvimento de um filme polimérico de amido/melamina 
com extrato de Bixa orellana L. adsorvido, para a ação biológica de cicatrização 
de feridas. Para este propósito, foram sintetizados compósitos com diversas 
relações de concentração de melamina e com diferentes extratos de urucum. 
Após a elaboração do filme foi realizado a caracterização por técnicas de UV, 
TG, DSC e MEV. O Filme caracterizado foi empregado em ação biológica, para 
ser um agente de cicatrização em feridas. O compósito amido/melamina com 
extrato de Bixa Orellana apresentou melhor ação que as bases poliméricas 
separadas, cola amilácia e resina melamina formaldeido. O filme (compósito) de 
amido/melamina e a cola amilácia apresentaram-se maleável, e a resina 
melamina formaldeido um material rígido e quebradiço com característica 
termorrígida o que foi observado nos resultados de Termogravimetria. A 
formação dos compósitos em diversas relações de concentração e adição de 
diferentes extratos a 10% foram adiciona do ao melhor compósito 
amido/melamina com 1% de resina melamina. A análise ultravioleta- visível dos 
compósitos não mostrou as transições características de bixina/norbixina.  
Somente quando adsorveu o extrato neutralizado com NaOH pode-se observar 
as transições eletrônicas características do caroteinoide. As análises de TG 
apresentam informações da composição amido melamina/bixina, com 
diferenciação em temperaturas acima de 350 ºC. As análises de Microscopia 
Eletrônica de Varredura mostraram micrografias bem diferenciadas entre a cola 
amido e resina melamina, esta apresentou fortes tendências de estrutura 
termoplástica. Quando os compósitos foram aplicados na cicatrização, 
observou-se que no sétimo, decimo quarto e vigésimo primeiro dia todos os 
grupos tratados com compósito de extrato de urucum apresentaram diferença 
significativa se comparados ao grupo controle negativo na análise macroscópica. 
Na análise histopatológica, no sétimo dia formou-se tecido de granulação 
imaturo com boa deposição de colágeno e processo de re-epitelização avançada 
no compósito RIAL. No decimo quarto dia, observou-se uma inflamação leve, 
caracterizada pela formação de tecido de granulação maduro. Após o vigésimo 
primeiro dia observou-se formação evoluída de fibrose evidente, onde ocorreu 
uma deposição de colágeno comparado com o grupo controle. Os compósitos 
amido/melamina com extrato de urucum, revelaram-se agentes de cicatrização, 
com respostas que podem ser consideradas significativas na avaliação do 
tratamento de ação rápida, em feridas.  
 
 
Palavras chaves: Compósito amido/melamina, Bixa orellana L., cicatrização 


