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1. RESUMO: A Curcuma longa L. é denominada popularmente por açafrão-da-terra, 

cúrcuma, turmérico, açafrão-da-índia, açafrão, gengibre-amarelo, dentre outros. Sendo uma 

das variedades vastamente empregadas na culinária e amplamente utilizada na medicina 

popular para o tratamento ou prevenção de muitas doenças. As principais ações 

farmacológicas são devidas à presença da curcumina, a qual apresenta características anti-

inflamatória, antioxidante e antitumoral. Neste trabalho objetivou-se determinar o efeito 

citoprotetor dos diferentes extratos do rizoma da cúrcuma através da determinação da 

sobrevida de cultura de Saccharomyces cerevisiae. Os resultados parciais indicam a 

presença de flavonoides nos diferentes extratos obtidos do material obtido no comercio 

popular da cidade de São Paulo. Os estudos prosseguirão para determinar os efeitos sobre 

as culturas e teores efetivos de citoproteção. 

   

2. INTRODUÇÃO: O uso das plantas medicinais pelo homem é uma prática antiga, 

sendo empregada em diversos grupos étnicos em todo o mundo1. Destaca-se que ao longo 

da história o desenvolvimento de pesquisas direcionadas a aplicação de plantas medicinais 

apresentou grande avanço científico, envolvendo estudos químicos e farmacológicos, que, 

em função de diferentes técnicas experimentais, dedicaram-se a obter novas substâncias 

com potencial terapêutico2.  

A análise fitoquímica é importante para pesquisar quais os constituintes químicos 

presentes ou não em espécies vegetais. Com esta análise pode-se apontar os grupos de 

metabólitos secundários relevantes de vegetais que não possuem estudos sobre a espécie 

de interesse3. A cúrcuma demonstra a presença de óleo essencial volátil em amostra e de 

acordo com os critérios estabelecidos pela OMS, o mínimo de óleo volátil na droga vegetal 

deve ser 4,0%, e não menos de 3,0% de curcuminoides deve ser relatado4. 

Estudos reportando atividades biológicas in vivo de C. longa, seus derivados e 

formulações, além dos constituintes isolados, totalizaram 152 relatos na literatura 

consultada. As atividades mais estudadas foram: antioxidante, hepatoprotetora, anti-

inflamatória e antitumoral, antidiabética e antilipidêmica. Destacaram-se, ainda, as 

propriedades: antidepressiva, analgésica, quimiopreventiva e cardioprotetora. Ainda, foram 

relatadas em menor número de citações, as capacidades hipocolesterolêmica, cicatrizante e 

anti-obesidade.5 

3. OBJETIVOS: Nesse trabalho pretendemos determinar o efeito citoprotetor dos 

diferentes extratos da cúrcuma (Curcuma longa L.) frente à cultura de Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 



4. METODOLOGIA:  

Obtenção dos Extratos: Foi realizado as extrações aquosa, hidro alcoólica 50%, etérea da 

cúrcuma e posteriormente rotevaporada as frações hidro alcoólicas e etéreas. 

Padronização dos Extratos: Foi realizado os ensaios de identificação farmacognósticas 

segunda a metodologia descrita na farmacopeia brasileira (BRASIL, 2005).  

Cultivo e Tratamento: Os cultivos foram realizados em erlenmeyers de 250 mL, contendo 

160 mL de meio de cultivo e 16 mL do inóculo (10 % do volume inicial). Os cultivos foram 

submetidos a agitação orbital termostatizada (150 rpm, 30°C), para o crescimento da 

levedura em aerobiose. Para os tratamentos, aproximadamente 2x106 células/mL 

proveniente da fase exponencial de crescimento foram tratadas com as soluções aquosa dos 

extratos, divididos em A1 - controle (sem adição dos extratos); A2 - tratamento com extrato 

aquoso 1% (somente adição do extrato aquoso à 1% m/v); A3 - tratamento com extrato hidro 

alcoólico 1% (com adição do extrato hidro alcoólico à 1% m/v suspendido em água), A4 - 

tratamento com extrato etéreo 1% (com adição do extrato etéreo à 1% m/v suspendido em 

água). Os tratamentos foram incubados por 21 h a 28ºC para posterior análise. 

5. DESENVOLVIMENTO: Foi realizada as extrações dos ativos presentes no rizoma 

vendido livremente no mercado popular do município de São Paulo, as extrações foram 

planejadas utilizando 10g do rizoma para 100 mL de solvente extrator produzindo extratos 

brutos em um teor de 10% (m/v), utilizando como agente extrator, agua (S1), etanol-água 1:1 

(S2) e éter etílico (S3) sob maceração à frio. 

Posteriormente rota evaporados os extratos S2 e S3 e suspendidos com o auxilio de DMSO 

em 100 mL água, sob banho maria à 50 +/- 5°C e agitação magnética constante. E 

posteriormente submetidos aos ensaios de identificação fitoquímica para as principais 

classes farmacognósticas. 

Os extratos serão diluídos progressivamente em títulos de 1:10 para realização dos ensaio 

de citoproteção sob as culturas da levedura e determinação da concentração efetiva.    

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Tabela 1: Resultados das análises de umidade e cinzas das amostras de C. longa L. 

Amostra A B C 

Teor de Umidade 2,7 ± 0,5 % 2,3 ± 0,4 % 2,4 ± 0,8% 

Cinzas Totais 0,43 ± 0,03% 0,39 ± 0,05% 0,44 ± 0,07% 

 



Tabela 2: Resultados das análises farmacognósticas das amostras de C. longa L. 

Amostra A B C 

Alcalóides 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Esteróides/ 

Triterpenos 
Negativo Negativo Negativo 

Flavonóides 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Positivo/ extratos 

aquoso e 

hidroalcoólico 

Taninos 
Positivo/ extrato 

aquoso  

Positivo/ extrato 

aquoso  

Positivo/ extrato 

aquoso 

Saponinas 
Positivo/extrato 

aquoso 

Positivo/extrato 

aquoso 

Positivo/extrato 

aquoso 

Antraquinonas Negativo Negativo Negativo 
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