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Resumo: Curcuma longa é uma erva aromática, per-
tencente à família Zingiberaceae e popularmente co-
nhecida como açafrão, cujos rizomas contêm pig-
mentos curcuminóides, dentre eles a curcumina, co-
nhecida por auxiliar no tratamento de diversas desor-
dens que acometem os seres humanos. Dentre tais 
propriedades, têm-se atividades antimicrobiana, anti-
parasitária, antiespasmódica, anti-inflamatória e anti-
câncer.  No presente estudo, cujo objetivo foi obter 
extratos ricos nestes pigmentos, as amostras frescas 
dos rizomas foram submetidas à extração por refluxo 
e à turbo extração, em álcool etílico. Os extratos ob-
tidos foram avaliados em relação as suas caracterís-
ticas físico-químicas e os pigmentos curcuminóides 
foram quantificados.  
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1. INTRODUÇÃO 
Atualmente observa-se um grande interesse nas 
plantas medicinais para o tratamento de enfermida-
des [18]. A evidência que comprova esse fato é de 
que nos dias atuais, cerca de 30% das drogas pres-
critas no mundo são obtidas direta ou indiretamente 
de plantas [7]. A vantagem é que se o produto é de 
fonte natural, isso trará mais benefícios ao usuário e 
menos efeitos colaterais. Com base nessa visão, 
este trabalho foi realizado com uma planta muito co-
nhecida e de grande importância para o setor farma-
cêutico para auxiliar no tratamento de diversas de-
sordens.  

Os pigmentos curcuminóides encontrados nos rizo-
mas de Curcuma longa são a curcumina, a desmeto-
xicurcumina e a bisdesmetoxicurcumina. Recente-
mente, um quarto pigmento foi identificado denomi-
nado de cyclocurcumina [9].  

A importância dessa planta é devido a diversos tes-
tes in vitro terem comprovado que a curcumina pos-
sui ação anti-inflamatória e também potencial anti-
cancerígeno que são de grande interesse para for-
mulações uso tópico. A ação antibacteriana foi ob-
servada para o óleo essencial [1,9,14,15].  

A comunidade científica tem trabalhado arduamente 
na descoberta e elucidação de substancias de ori-
gem vegetal e a extração da curcumina do açafrão 
(cúrcuma) é importante, pois a Curcuma é de cultivo 
fácil e apresenta a vantagem de não exigir cuidados 
especiais [5,13]. Dessa forma, desenvolver medica-
mentos com a curcumina, que por sua vez possui 
muitos benefícios para os seres humanos, como já 
relatados, está contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável. Porém, para que o açafrão seja comer-
cializado com finalidades farmacêuticas, é necessá-
rio que este esteja padronizado. Visando a utilização 
na área farmacêutica, o objetivo desse trabalho foi 
obter o extrato de rizomas de Curcuma longa rico em 
pigmentos curcuminóides para ser veiculado em for-
mulações tópicas. Além disso, como objetivo secun-
dário, a extração do óleo essencial dos rizomas de 
Curcuma longa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os rizomas de Curcuma longa foram obtidos a partir 
de plantação para fins comerciais. Em seguida, fo-
ram realizadas análises macro e microscópicas para 
confirmação de sua identidade [2]. Determinou-se o 
teor de água, por gravimetria. 

Foi realizado o método de turboextração (Extratos 
A1, A2 e A3) e a extração por refluxo (Extrato B). 
Além disso, foi obtido o extrato seco (Extrato C) [11]. 

A concentração de pigmentos curcuminóides foi de-
terminada por analises espectrofotométricas e por 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) [6,16, 
17]. Os extratos obtidos foram avaliados quanto ao 
pH, cor e odor [3,4].  
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O óleo essencial dos rizomas de Curcuma longa foi 
obtido por processo de hidrodestilação [2]. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A identidade do material vegetal foi confirmada pela 
avaliação macro e microscópica  [2]. O teor de água 
obtido foi de aproximadamente 20% e na literatura 
[8], encontrou-se um trabalho descrevendo 18,8% de 
água em rizomas de Curcuma longa. Dessa forma, 
considera-se que o resultado obtido está correto e 
dentro do esperado.   

O etanol foi selecionado para extrair os pigmentos 
curcuminóides devido à solubilidade neste [10, 11]. 
Quando se comparou as concentrações encontradas 
nos extratos obtidos por métodos diferentes, obser-
vou-se que estas estavam muito próximas, em torno 
de 300 (µg/mL). Com relação ao doseamento de 
pigmentos curcuminóides somente o método por es-
pectrofotometria UV-visível foi satisfatório [12]. 

Com relação a coloração, os extratos obtidos apre-
sentaram-se com tonalidade amarelo-alaranjado in-
tensa. O odor foi característico de açafrão, porém 
com pouca intensidade. Os valores de pH dos extra-
tos A2, B e A3 foram bastante próximos entre si e 
oscilaram muito pouco ao longo do estudo, o que é 
favorável, pois a manutenção do pH indica que pro-
vavelmente o extrato obtido esteja se mantendo es-
tável sob refrigeração, ou seja, os pigmentos curcu-
minóides e demais substancias presentes estão ínte-
gros. O extrato seco foi o mais estável e o mais indi-
cado para uso posterior. 

Com relação ao procedimento de obtenção do óleo 
essencial, foram obtidos 0,3 mL de óleo essencial. 
Pode-se afirmar que esse valor é considerado baixo, 
visto que na literatura [8], é preconizado o valor de no 
mínimo 2,5%. 

 

4. CONCLUSÃO 

Nas condições deste estudo os extratos etanólicos 
obtidos pelos métodos de extração por refluxo e por 
turboextração apresentaram teores próximos de 
pigmentos curcuminóides. O extrato seco também foi 
considerado viável e apresenta a vantagem de não 
possuir etanol em sua composição, o que amplia as 
possibilidades de seu uso em formulações tópicas. O 
rendimento de extração de óleo essencial foi consi-
derado baixo. A continuidade deste estudo será a 
veiculação dos extratos em formulações tópicas para 
avaliação de estabilidade e eficácia. 
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