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1. Introdução 

É crescente a demanda dos consumidores por produtos alimentícios mais seguros, por isso, muitos 
estudos estão sendo realizado para descoberta de alternativas para o controle de microrganismos em 
alimentos. Os microrganismos de interesse em alimentos são as bactérias e fungos responsáveis pela 
deterioração dos alimentos e por causar doenças graves tanto para o homem como aos animais (Franco 
e Landgraf 1995). 
Para o controle do desenvolvimento microbiano aplicam-se métodos de conservação baseados na 
destruição total ou parcial dos microrganismos e no uso de substâncias inibidoras, que impedem a 
multiplicação desses patógenos (Franco e Landgraf 1995). 
As doenças de origem alimentar causadas por microrganismos são um grande e crescente problema de 
saúde publica. A maioria dos países documenta aumentos significativos na incidência de doenças 
causadas por microrganismos em alimentos, incluindo patógenos como Salmonella, Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli, Listeria spp. e parasitas (WHO 2013). 
Os óleos essenciais obtidos das porções da planta têm potencial para serem utilizados na indústria 
alimentícia e farmacêutica por apresentarem componentes naturais que podem ser utilizados na 
preservação de gênero alimentício contra bactérias e para combater doenças de origem microbiana (Ciolfi 
2010).  
Entre as plantas medicinais temos a Curcuma zerumbet conhecida popularmente como gajitsu ou 
zedoária, é uma espécie herbácea, perene, pertencente à família vegetal Zingiberaceae de ocorrência 
espontânea na Ásia (Schulz et al. 2002). As partes vegetais desta planta empregadas com finalidades 

terapêuticas são somente as raízes e os rizomas (Teske e Trentini 1997; Kato e Fischer 1996) e suas 
folhas são descartadas e não aproveitadas. 
O gajitsu é uma planta condimentar e atualmente as propriedades antimicrobianas dos condimentos e de 
seus óleos essenciais têm sido estudados em relação ao efeito inibidor de microrganismos patogênicos, 
presentes em alimentos (Souza et al. 2000). 
Neste sentido o presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial 
das folhas da Curcuma zerumbet sob patógeno alimentar e obter mais uma alternativa na segurança 
alimentar. 
 
2. Material e Métodos 

 
MATERIAL BOTÂNICO 
O material botânico da C. zerumbet foi coletado no Careiro da Várzea e a identificação foi realizada pela 
Taxonomista Dr. Jana Leon-Škorničková especialista em Curcuma do Jardim Botânico de Cingapura, por 
meio do envio de fotos pelo email. 
As folhas da C. zerumbet coletadas foram lavadas em água corrente, secas em temperatura ambiente, 

trituradas em liquidificador e pesadas em balança semi-analítica para posterior extração do óleo 
essencial. 

 
EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 
A extração do óleo essencial das folhas de C. zerumbet previamente secas e trituradas foi realizada pelo 

método de hidrodestilação com aparelho de Clevenger, os volumes dos óleos essenciais foram retirados e 
medidos em tubo de ensaio graduado e o seu rendimento foi expresso em porcentagem (mL/100g de 
planta seca) e armazenado em frasco âmbar sob refrigeração a 4°C até sua utilização (Pinheiro 2005). 

 
MÉTODOS FITOQUÍMICOS 
Foram realizadas no Laboratório de Farmacologia e Produtos Naturais do INPA, as análises dos 
compostos orgânicos presentes na Curcuma zerumbet pela triagem fitoquímica (Matos 1980), 
Cromatografia de Camada Delgada (Chaves 1997) e Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria 
de Massas (CG/EM). 
 
Triagem fitoquímica 
Foi realizada como forma preliminar qualitativa, para caracterização dos metabólitos secundários 
presentes nas folhas, feita por meio de várias reações químicas de precipitação ou coloração segundo 
metodologia de Matos (1980): 

 Esteroides /triterpenóides – Foram realizados pela reação de Lieberman-Burchard (anidrido 

acético + ácido sulfúrico concentrado), tomando o resíduo de 10 ml do extrato bruto da folha, 
seco em banho-maria. O resíduo foi misturando a 2 ml de clorofórmio, em seguida a solução 
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clorofórmica foi filtrada gota a gota em um funil com algodão coberto com alguns decigramas de 
Na2SO4 anidro. Em tubo de ensaio, foi adicionado 1 ml de anidrido acético, agitou-se 
suavemente, e acrescentou cuidadosamente três gotas de H2SO4 concentrado, agitando 
suavemente e observando, se houve desenvolvimento de cores. A coloração azul seguida de 
verde indica a presença de esteroides no caso de coloração parda até vermelha indica 
triterpenóides pentacíclicos livres; 

 Taninos /fenóis - Em um tubo de ensaio contendo 2 ml do extrato foi adicionado três gotas de 

solução alcoólica de FeCl3, agitada fortemente, observou-se qualquer variação de cor. A 
coloração entre azul e o vermelho é indicativo da presença de fenóis. A presença de precipitado 
de azul indica a presença de taninos hidrolisáveis, e verde, a presença de taninos condensados; 

 Saponinas – O resíduo insolúvel em clorofórmio (do teste esteroides /triterpenóides ) foi 

redissolvido com 5ml de água destilada e logo após filtrado para um tubo de ensaio. Em seguida 
a solução foi agitada permanentemente por 3 minutos e observado a formação de espuma; 

 
Cromatografia de Camada Delgada 

O perfil cromatográfico do óleo essencial foi avaliado através de Cromatografia em Camada Delgada 
(CCD). A fase móvel da cromatografia foi solvente acetato de etila/ Hexano (4:1) tendo como fase 
estacionária placas de sílica gel GF254 (ALUGRAM®). A amostra foi diluída em hexano e aplicada sobre 
as placas com auxílio de um capilar. Após a aplicação da amostra a placa entrou em contato com a fase 
móvel contida na cuba cromatográfica. Depois que o solvente ascendeu pela placa, esta foi retirada da 
cuba e seca. Verificou-se a coloração das manchas no espectro visível luz UV 254 e 365 nm. As placas 
foram reveladas por vapores de iodo, como revelador universal; Sulfato cérico para flavonoides/terpenos; 
Dragendorff para alcaloides; Anisaldeído para terpenóides/esteroides; Cloreto férrico para taninos; e 
Lieberman-Burchard para esteroides/triterpenóides. Como parâmetro mais importante foi calculado o fator 
de retenção (Rf), razão entre a distância percorrida da substância e a distância percorrida pela fase móvel 
(Chaves 1997). 
 
Cromatografia Gasosa - Espectrometria de Massas 
Amostras dos óleos essenciais da Curcuma zerumbet foram enviadas para o Centro de Biotecnologia da 
Amazônia (CBA) onde foi realizada análise de CG-EM, sob o n° de solicitação 77/2013. 
Em resumo as amostras foram diluídas e injetadas no sistema CG-EM na concentração final 1mg/ml em 
diclorometano. A caracterização foi qualitativa comparativa dos espectros de massas com os tempos de 
retenção de acordo com a Literatura. 

 
ATIVIDADES CITOTÓXICAS (ensaios com Artemia salina) 
Em recipientes de PVC transparentes de 50 mL foi adicionada uma solução salina marinha artificial a 
3,6% com pH 8,2 preparada a partir de água destilada. A solução foi exposta à aeração constante e em 
seguida, foi adicionado 06 mg de ovos de Artemia salina, manteve a temperatura média de 30ºC e 
luminosidade ambiente até eclosão dos ovos. Após a eclosão cerca de 10 larvas de Artemia salina foram 
transferidas para tubos contendo a solução salina e o óleo em concentrações diferentes. O ensaio foi 
realizado em triplicata, sendo a contagem dos animais mortos e vivos observada a cada 24 horas o nível 
da toxicidade (Meyer et al. 1982). 
 
ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 
Para a atividade antibacteriana foram utilizadas cepas de Escherichia coli, Staphilococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes e Salmonella typhimurium adquiridas do Laboratório de 
Microbiologia da UFAM.  
Essa atividade será analisada pelo método de diluição em placa (Jorgense et al. 1999) modificada por 
Hammer et al. (1999) que incorporaram ao ágar BHI depois de autoclavado uma concentração de twen 
20% para aumentar a solubilidade do óleo essencial. A leitura será determinada pela concentração 
inibitória mínima (MIC) com base no documento M7-A4 do NCCLS (1997). Será testada diferentes 
concentrações do óleo (0; 1; 1,5; 2 % v/v) nas placas de Petri.  
As análises serão realizadas em triplicatas enquanto os resultados serão analisados de forma descritiva 
avaliando o efeito do óleo essencial sobre a intensidade do crescimento do patógeno frente ao controle 
negativo. 

 
ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Foram aplicadas medidas capazes de estimar parâmetros tais como média e desvio-padrão (Gomes 
1985).  
 
3. Resultados e Discussão 
As folhas da C. zerumbet coletadas no Careiro da Várzea eram verdes, lanceoladas, membranácea e 
apresentam uma nuvem roxa no meio e tais aspectos confirmam com a descrição feita pela especialista e 
por Leong-Škorničková et al. (2008) sendo essas características primordiais na identificação desta 
espécie. 
Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação das folhas durante 4 horas e apresentaram 
rendimento médio 2,0% (mL/100g da folha) com odor típico e coloração verde escura. Em relação ao 
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rendimento do óleo essencial das folhas da Curcuma zerumbet em comparação com o rizomas da 
Zingiber officinale de 1 a 3% (Bulletin, 2003) e Curcuma zedoaria de 1,5 a 5% de óleo (Guptas et al. 1976) 
apresentam teores similares devido à presença de células oleíferas abundantes em diferentes órgãos das 
plantas do gênero Zingiberaceae como havia sido observada por Tomlinson (1962). 
A triagem fitoquímica realizada nas folhas revelou triterpenóides pentacíclicos livre, presença de fenóis e 
heterósides saponínicos (saponinas). Esses métabólitos secundários associados a função de defesa do 
vegetal têm aplicação na área de ciências farmacêuticas como matéria-prima para cosméticos e 
medicamentos por exemplo, a saponina, é um surfactante natural, que apresenta importantes ações como 
redução da taxa de colesterol e triglicerídeos sanguíneos, efeito imunogênico, redução da produção de 
amônia e controle de parasitas ( Francis et al. 2002; Cheeke 2002). 
As placas cromatográficas eluídas em acetato de etila/hexano (4:1) não apresentaram mancha no 
espectro visível e nem sob UV 365nm, observaram-se apenas a presença de manchas isoladas sob UV 
254 nm de coloração marrom escuro, prováveis sesquisterpernos. 
Os resultados de CCD com uso dos reveladores foram positivos para terpenos, terpenóides e esteroides, 
sendo negativo para alcaloides sendo que o teste não exclui a presença desses compostos devido ser 
uma técnica preliminar, o que significa que eles estão em menor quantidade, de acordo com Silva et al. 

(2010). Os fatores de retenção (Rf) calculados ficaram numa faixa de 0,7 a 0,8 e devido esses valores 
aproximarem-se do Rf da curcumina (Rf=0,7) há indícios da presença desse importante curcuminóide do 
gênero Curcuma (Farmacopeia 5° 2005). 
Na análise com cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) dos óleos, 
vários picos estão presentes no Cromatograma, e a parti destes 14 compostos foram caracterizados. Os 
compostos voláteis dos óleos foram hidrocarbonetos, monoterpenos oxigenados, mono e 
sesquiterpenoides. O constituinte principal do óleo da folha foi curzerenona (17,9%) seguido do 
hexahidronaftaleno (12,5%) e 1,8 cineol (9,5%).  
Os compostos voláteis caracterizados pelo CG-EM apresentam diversas aplicações farmacêuticas. Nos 
ensaios antibacterianos Costa (2000) e Rodrigues et al. (2009) os compostos 1,8 cineol (eucaliptol) e 
safrol evidenciaram efeitos contra cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. O composto 
curzerenona apresentou efetiva ação antiinflamatória enquanto o germacronio apresentou efeito 
hepatoprotetor nos trabalhos de Lobo et al. (2009). 
O teste de citotoxidade com nauplios de Artemia salina nas doses de 500, 250 e 125 µg/ml tiveram 100% 
de mortalidade enquanto nas concentrações decrescentes observou a diminuição da toxicidade para os 
nauplios. Diante do número de nauplios mortos a Dose Letal Média (DL50) foi 33,1 µg/mL. Segundo 
Meyer et al. (1982) substâncias que apresentam DL50 inferior 1000 μg/mL são consideradas tóxicas 
contra Artemia salina. Esse valor indicar presença de compostos com citotoxidade para algumas 
linhagens de células, mas principalmente esse dado serve para correlacionar com importantes ações 
como antitumoral, analgésica e antiinflamatória, logo sugere que sejam realizados ensaios específicos 
para tais ações. 
Com relação à atividade antibacteriana não foi possível obter resultados ate o presente momento, devido 
a uma contaminação das cepas a serem estudadas além da recente paralisação dos docentes e corpo 
técnico ocorridos na UFAM, local onde o bioensaio seria realizado. 
 
4. Conclusão  
Os óleos essenciais da Curcuma zerumbet apresentaram nos testes realizados significativo rendimento 
de extração, atividade citotóxica moderada para Artemia salina e caracterizados vários compostos 

naturais com aplicação na área farmacêutica, deste 1,8 cineol e safrol com efetiva atividade antibacteriana 
para dois importantes patógenos de alimentos revelando de maneira preliminar potencial antibacteriano 
dos óleos essenciais, esse estudo conduz pesquisas futuras a serem baseadas em ensaios 
farmacológicos com óleo essencial para uso deste como biofármaco para tratamento de doenças 
bacterianas. 
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