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A Curcuma longa L., Zingiberaceae, popularmente conhecida como açafrão, gengibre-dourado e 

açafrão-da-terra, é um produto natural muito utilizado como tempero, corante de materiais, 

conservante de alimento e na medicina tradicional para controle de diversas doenças devido às 

suas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas, antimicrobianas e anti-

carcinogênicas, sendo a curcumina, pigmento amarelo majoritário o seu principal bioativo 

responsável pelo amplo espectro de ações biológicas da planta.¹ Assim, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar a atividade antifúngica frente fungos filamentosos de extratos de C. longa 

relacionando este ao teor de curcumina. A fim de analisar o melhor método de extração da 

curcumina, os rizomas de C. longa foram submetidos a processos de conservação, e extração 

com diferentes solventes. Dessa forma, foi realizada maceração para obtenção dos extratos 

etanólicos e acetônicos seguido de secagem em evaporador rotatório sob pressão reduzida. E 

decocção com posterior liofilização para obtenção de extratos aquosos. Os extratos de C. longa 

foram ainda analisados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a um detector de 

ultravioleta (CLAE-UV) a fim de quantificar a curcumina. A atividade antifúngica dos extratos e 

da curcumina foi avaliada por meio da técnica de microdiluição em caldo² para determinar a 

concentração inibitória mínima (CIM). Analisando os resultados, destacou-se a ação antifúngica 

frente à cepa de Microsporum gypseum, aos quais os extratos etanólicos e acetônicos 

apresentaram CIM de até 6,25 µg/ml, sendo a maior inibição para os extratos com maior teor de 

curcumina como o extrato etanólico (EAL) com 5,71% e acetônico (CID) com 3,5%. Quando 

avaliado isoladamente, a curcumina apresentou CIM 3,12 µg/ml sendo mais ativo que os 

antifúngicos utilizados comercialmente, como cetoconazol com CIM 8 µg/ml. Dessa forma, foi 

observado que os extratos etanólicos e acetônicos dos rizomas de C. longa apresentaram ótimo 

perfil inibitório frente às cepas fúngicas, destacando-se a curcumina. Portanto, a atividade 

antifúngica desta planta pode estar relacionada com a presença desse curcuminóide. 
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