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RESUMO. O vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash) é uma planta aromática representante da família Poa-
ceae e utilizada na terapia Ayurvédica. Nesse trabalho objetivou-se investigar a composição química do
óleo essencial da raiz do vetiver cultivado no Hospital de Medicina Alternativa em Goiás-Brasil, avaliar
seu potencial antimicrobiano e realizar ensaio de toxicidade aguda. A análise química do óleo essencial foi
realizada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM), e o khusimol (12,86
%) e o palustrol (8,67 %) foram os componentes majoritários. Na avaliação do potencial antimicrobiano
do óleo essencial de V. zizanioides foi observada potente atividade contra Micrococcus roseus, com concen-
tração inibitória mínima (CIM) de 70 μg/mL e contra Staphylococcus aureus com CIM de 150 μg/mL. O
extrato etanólico bruto apresentou atividade antimicrobiana superior às frações, com CIM de 190 μg/mL
para M. roseus e Bacillus cereus. Na avaliação da toxicidade aguda via oral verificou-se que o extrato eta-
nólico bruto não apresentou toxicidade para ratos na dose de 2000 mg/kg.
SUMMARY. “Chemical Composition, Antibacterial Activity and Evaluation of Acute Toxicity of Vetiveria
zizanoides L. Nash (Poaceae)”. The vetiver (Vetiver zizanioides L. Nash) is a representative aromatic plant of the
family Poaceae and used in Ayurvedic therapy. This work aimed to investigate the chemical composition of es-
sential oil of the roots of vetiver grown in the Hospital of Alternative Medicine in Goiás, Brazil, to evaluate po-
tential antimicrobial and perform acute toxicity test. In the analysis of the essential oil khusimol (12, 86%) and
palustrol (8,67%) were the major components. In evaluating the antimicrobial potential of essential oil of V. ziza-
nioides it was noted a potent activity against Micrococcus roseus, with minimum inhibitory concentration (MIC)
of 70 μg/mL and against Staphylococcus aureus with MIC of 150 μg/mL. The crude ethanolic extract showed
antimicrobial activity greater than the fractions, with MIC of 190 μg/mL for M. roseus and Bacillus cereus. In
assessing the acute oral toxicity it was found that the crude ethanolic extract showed no toxicity to rats at a dose
of 2000 mg/kg.

INTRODUÇÃO 
O vetiver [Vetiveria zizanioides (L.) Nash] é

uma planta aromática representante da família
Poaceae muito encontrada no norte da Índia e
utilizada na fitoterapia ayurvédica 1. V. zizanioi-
des é conhecida popularmente como capim-veti-
ver, grama-das-índias, falso-pachuli e raiz-de-
cheiro 2. A raiz tem sido utilizada, principalmen-
te na Índia, para tratamentos diversos como esti-
mulante, anti-séptico, febrífugo, tônico, insetífu-

go, calmantes das enxaquecas e das nevralgias 2.
Quanto a composição química, Champagnat

et al. 3 isolaram cinco flavonóides dessa espécie,
sendo o carlinosídeo, neocarlinosídeo, 6,8-di-C-
arabinopirasiluteolina e isoorientina obtidos das
partes aéreas e o tricin-5-O-glucosídeo das raí-
zes. Weyerstahl et al. 4 identificaram 155 consti-
tuintes do óleo essencial de V. zizanioides cole-
tado no Haiti, incluindo um sesquiterpeno com
um novo esqueleto, denominado 1,7-cicloger-
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macra-4-dien-15-al. Huang et al. 5 encontraram
uma maior quantidade de valenceno (30,36%)
em uma amostra da raiz de V. zizanioides, sen-
do que no broto e nas folhas os constituintes
majoritários foram o 9-octadecenamido (33,50%),
2,6,10,15,19,23-hexametil-2,6,10,14,18,22-tetraco-
sahexaeno (27,46%) e ácido 1,2-benzendicarbo-
xílico, diisoctil éster (18,29%). 

Champagnat et al. 6 realizaram uma análise
comparativa da composição de V. zizanioides
cultivados no Brasil, China, Haiti, Índia, Java,
Madagascar, México e El Salvador e observaram
que a composição dos constituintes majoritários
(khusimol, β-vetiveneno e β-vetispireno) não
variou significativamente comparando as dife-
rentes origens.

Estudos comparativos dos constituintes do
óleo essencial de V. zizanioides foram realiza-
dos levando em consideração variações nas
condições de cultivo. Pripdeevech et al. 7 obser-
varam que o odor dos óleos essenciais obtidos
de plantas cultivadas em solo normal e cultiva-
das em semi-hidroponia apresentaram-se seme-
lhantes, mas o óleo essencial obtido da planta
cultivada em solo com adição de microrganis-
mos apresentou odor significativamente diferen-
te. Estudo similar foi realizado por Adams et al.
8, sendo que foi encontrado no óleo essencial
extraído da planta cultivada em solo acrescido
de bactéria e fungos, componentes como o pre-
zizaeno, α-amorfeno ou β-vetispireno, não en-
contrados no óleo essencial extraído da planta
cultivada em solo normal.

Um estudo realizado por Massardo et al. 9

sugere que a produção do óleo essencial do ve-
tiver é notadamente relacionada com o metabo-
lismo da raiz da planta, a qual é afetada por
mudanças na temperatura do ambiente.

Em relação à atividade biológica dessa plan-
ta, Hammer et al. 10 observaram que o óleo es-
sencial obtido das raízes de V. zizanioides apre-
sentou atividade contra Staphylococcus aureus
(NCTC 6571). Sridhar et al. 11 verificaram que
em um espécime de V. zizanioides, que apre-
sentou a vetiverona (60%) como componente
majoritário, a atividade antifúngica do óleo não
foi expressiva.

Putiyanan et al. 12 observaram que os extra-
tos metanólicos da raiz de seis variedades de
Vetiver mostraram atividade antifúngica contra
Trichophyton mentagrophytes e atividade anti-
bacteriana contra Staphylococcus aureus, Esche-
richia coli e Pseudomonas aeruginosa. Luqman
et al. 13 demonstraram que o extrato hexano das
raízes de vetiver apresentou potente atividade

inibitória do crescimento de bactérias como My-
cobacterium smegmatis e Escherichia coli, resis-
tentes a outros antibacterianos. 

O objetivo deste trabalho foi investigar a
composição química do óleo essencial da raiz
da espécie V. zizanioides cultivada no Hospital
de Medicina Alternativa (HMA/GO) em Goiás-
Brasil, avaliar seu potencial antimicrobiano e
realizar ensaios de toxicidade aguda.

MATERIAL E MÉTODOS
A raiz de V. zizanioides foi coletada na ma-

nhã do dia 02 de julho de 2007, em um período
de clima seco, no Horto do Hospital de Medici-
na Alternativa localizado na BR-153, km 08,
bairro Santo Antônio em Goiânia, Goiás, Brasil
(16° 43’ 50,3” S e 49° 14’ 32,9” O a 163 m de al-
titude). Esse espécime foi plantado no dia 15 de
julho de 2005, mantido em área irrigada e com
adubação orgânica, sendo considerado, no mo-
mento de sua colheita, uma planta adulta com
desenvolvimento total.

Coleta de solo para análise
Uma amostra representativa do solo do Hor-

to do Hospital de Medicina Alternativa foi cole-
tada e submetida à análise para avaliação da
composição química e caracterização do solo.

Obtenção do óleo essencial e do extrato
etanólico bruto e frações

Uma amostra (200 g) da raiz de Vetiver, des-
secada e triturada em moinho de facas, foi sub-
metida a hidrodestilação em sistema de Cleven-
ger modificado para obtenção do óleo essencial
14.

Para a obtenção do extrato etanólico bruto,
200 g da raiz, dessecada e previamente pulveri-
zada, foram submetidos a um processo de ma-
ceração à frio, por três dias, com agitação oca-
sional, utilizando como líquido extrator o etanol
95° GL (PA). A proporção utilizada foi de uma
parte do material pulverizado para cinco partes
do etanol. Após a maceração, o extrato foi filtra-
do e o procedimento de extração foi repetido
por mais duas vezes e então foi concentrado em
evaporador rotativo 15. 

O fracionamento do extrato etanólico bruto
foi realizado segundo metodologia descrita por
Ferri 15, a qual constitui na dissolução do mes-
mo na mistura metanol/água na proporção de
7:3, que foi submetida a partições líquido-líqui-
do sucessivas em hexano, diclorometano e ace-
tato de etila. Desta forma, foram obtidas quatro
frações: fração hexano (FH), fração diclorometa-
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no (FD), fração acetato de etila (FAc) e fração
metanol:água (Faq). 

Estudo fitoquímico do extrato etanólico
bruto das raízes de V. zizanioides

Uma quantidade de 1,00 g do extrato etanó-
lico bruto foi submetida à cromatografia em co-
luna de sílica gel 60 (40,00 g), empacotada com
hexano e eluída com os sistemas de eluentes
com polaridade crescente (hexano, diclorometa-
no, acetato de etila e metanol). As frações cole-
tadas foram submetidas a cromatografias em ca-
mada delgada analítica com diferentes fases mó-
veis e reveladas com AS (anisaldeido sulfúrico),
NP (Reagente para produto natural: éster do áci-
do difenilborínico de aminoetanol), Dragen-
dorff, FeCl3 e KOH 16. 

Estudo da composição química do óleo
essencial da raiz de V. zizanioides

O óleo essencial foi submetido à análise cro-
matográfica, em fase gasosa, acoplada à espec-
trometria de massas (CG/EM) em aparelho SHI-
MADZU QP5050A, utilizando-se uma coluna ca-
pilar de sílica fundida CBP–5 (30 m x 0,25 mm x
0,25 µm), com fluxo de 1 mL/min de hélio, co-
mo gás de arraste, aquecimento com temperatu-
ra programada (60 °C/2 min; 3 °C min–1/240 °C;
10 °C min–1/280 °C; 280 °C/10 min). A energia
de ionização foi mantida em 70 eV, sendo o vo-
lume de injeção de 1 µL da amostra diluída em
CH2Cl2 na proporção de 1:5. A análise foi con-
duzida no modo de varredura, com intervalo de
massas de 40-400 m/z e uma razão de split de
1:20. 

Os componentes químicos do óleo essencial
foram identificados por comparação dos espec-
tros de massas e índice de retenção com os des-
critos na literatura para os componentes mais
comuns de óleos essenciais 17. Os índices de re-
tenção foram calculados através da co-injeção de
uma mistura de hidrocarbonetos C9 – C22, e uti-
lização da equação de Van Den Dool e Kratz 18. 

Avaliação da atividade antimicrobiana de
V. zizanioides

As atividades antimicrobianas do óleo essen-
cial, do extrato etanólico bruto e das frações de
V. zizanioides foram avaliadas através da deter-
minação da concentração inibitória mínima
(CIM), pelo método da diluição em ágar, con-
forme recomendado pelo National Comitte for
Clinical Laboratory Standards 19. Para tanto fo-
ram utilizadas cepas padrão American Type Cul-

ture Collecttion (ATCC) e isolados microbianos
pertencentes à Bacterioteca do Laboratório de
Bacteriologia Médica do Instituto de Patologia
Tropical e Saúde Pública – UFG.

Estudo da toxicidade aguda de
V. zizanioides

A avaliação da toxicidade aguda de V. ziza-
nioides foi realizado segundo as diretrizes da
Organization for Economic Cooperation and
Developmente, Guideline 423 (OECD 423) 20, e
submetido à Comitê de Ética em Pesquisa da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal de Goiás, sendo aprovado
segundo protocolo de número 062/08.

Nesse experimento foram usados ratos Wis-
tar (Ratus norvegicus) de ambos os sexos, com
oito a doze semanas de idade, alimentados com
ração balanceada Labina (Purina). O ambiente
foi climatizado com temperatura de 23 ± 2 °C e
umidade relativa do ar variando de 50 a 70%
com monitoramento do ciclo claro e escuro de
12 h cada. Os animais passaram por um período
de aclimatação de uma semana antes do início
dos experimentos. Antes da administração do
extrato, os ratos foram privados de alimentação
por 12 h tendo o suprimento de água mantido à
vontade.

Para a realização do experimento os animais
foram pesados e distribuídos aleatoriamente em
grupos de três ratos por caixa, sendo formados
dois grupos de ratos machos (teste e controle) e
dois grupos de fêmeas (teste e controle).

O extrato etanólico bruto da raiz de V. ziza-
nioides foi solubilizado em solução salina con-
tendo 3% de DMSO (v/v) e administrado na do-
se de 2000 mg/kg, por gavagem, utilizando câ-
nulas apropriadas. Aos grupos controles admi-
nistrou-se solução salina contendo 3% de
DMSO, nas mesmas condições. Observações
comportamentais sistemáticas (screening hipo-
crático) foram realizadas em intervalos variados
(10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h e 24 h)
após a administração do extrato e controle e, a
partir de então, diariamente até o décimo quarto
dia. As intensidades dos eventos foram tabula-
das de zero a 4, correspondendo respectivamen-
te a: ausente, discreto, moderado, intenso 21.

No décimo quarto dia os animais foram pe-
sados, anestesiados com solução de xilasina-ce-
tamina por via intraperitoneal, eutanasiados e
então necropsiados. Durante a necropsia foi re-
tirado o coração, pulmão, bexiga, rins, fígado e
baço para análise macroscópica. 
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RESULTADOS
Estudo da composição do solo do Horto do
Hospital de Medicina Alternativa

Na análise do solo onde a planta foi cultiva-
da, verificou-se que esse solo apresentava pH
5,8 e capacidade de troca catiônica de 6,8
mEq/100 cm3. Teor de matéria orgânica de
2,7%, de argila 29%, de silte 65%, de areia 6%.

Estudo fitoquímico do extrato etanólico
bruto da raiz de V. zizanioides

Nas frações eluídas com hexano foram ob-
servadas duas bandas, sendo que a primeira
com Rf 0,93 foi revelada com (AS) caracterizan-
do a presença de compostos terpenóides e/ou
saponinas e a segunda, com Rf 0,85, foi revela-
da em NP caracterizando a presença de flavo-
nóides. Nas frações eluídas com diclorometano,
três bandas foram detectadas com AS, com Rf
0,30; 0,17 e 0,10, o que caracteriza a presença
de terpenóides nesta fração. Para as frações
eluídas com acetato de etila foram observadas
duas bandas com Rf 0,80 e 0,56, caracterizando
a presença de flavonóides e uma banda com Rf
0,59, indicativa de ácido fenólico, reveladas com
NP 16.

Estudo da composição química do óleo
essencial 

Os resultados da análise do óleo essencial
extraído das raízes de V. zizanioides por CG/
EM, com os respectivos teores de cada compo-
nente expressos em porcentagem encontram-se
descritos na Tabela 1. Nessa análise foi possível
identificar 38 componentes, assim distribuídos:
um álcool alifático, um fenilpropanóide, um hi-
drocarboneto monoterpeno, seis hidrocarbone-
tos sesquiterpeno e vinte e nove sesquiterpenos
oxigenados. Dos constituintes identificados, os
compostos khusimol (12,86%), palustrol
(8,67%), khusimona (7,86%) e epi-zizanona
(5,03%) foram majoritários. 

Rendimento do óleo essencial, extrato
etanólico bruto e frações 

O óleo essencial obtido das raízes de V. zi-
zanoides apresentou um rendimento de 0,2%.
Para o extrato etanólico bruto, o rendimento foi
de 11,03%. As frações obtidas a partir desse ex-
trato tiveram os seguintes rendimentos: 52,8%
(fração hexano); 40,12% (fração diclorometano);
3,2% (fração acetato de etila) e 3,8% (fração me-
tanol/água).

Avaliação antimicrobiana de V. zizanioides
Os resultados da CIM do óleo essencial, do

IR Componentes Teor 

T937 tetrahidro-citroneleno 0,20
965 6-metil-heptan-2-ol 0,21
1348 7-epi-silfiperfol-5-eno 1,75
1407 longifoleno 0,41
1441 aromadendreno 0,32
1446 vestitenono 1,41
1473 NI 0,55
1466 9-epi-(E)-cariofileno 0,80
1473 4,5-di-epi-aristolocheno 1,26
1493 β-vetispireno 1,20
1533 NI 1,64
1548 elemol 0,23
1568 palustrol 8,67
1578 espatulenol 0,37
1571 NI 0,35
1577 NI 0,45
1584 NI 0,77
1588 NI 0,74
1604 khusimono 7,86
1605 NI 0,81
1608 β-atlantol 1,10
1619 junenol 4,12
1626 trans-isolongifolanono 0,98
1632 γ-eudesmol 0,62
1640 epi-α-cadinol 1,75
1641 1,7-diepi-α-cedrenal 3,20
1641 hinesol 2,64
1646 cubenol 2,63
1653 pogostol 2,62
1662 alohimachalol 2,46
1670 epi-zizanona 5,03
1677 mustakona 2,70
1680 khusinol 1,90
1685 cedranol 3,69
1683 NI 0,64
1697 zizanal 2,01
1700 eudesm-7(11)-en-4-ol 0,66
1726 acetato de guaiol 3,89
1731 vetiselinenol 0,66
1741 khusimol 12,86
1793 E-isolvalencenol 2,79
1806 nootkatona 1,45
1811 ácido vetivérico 2,32
1823 β-vetivona 0,58
1840 acetato de eudesm-7(11)-en-4-ol 1,48
1843 α-vetivona 4,81
1852 NI 0,38

Tabela 1. Componentes do óleo essencial, teor e clas-
sificação destes componentes de V. zizanioides L.
Nash cultivadas no Hospital de Medicina Alternativa-
GO-Brasil. NI – composto não identificado IR – Índi-
ce de retenção.

extrato etanólico bruto e das frações da raiz de
V. zizanioides encontram-se na Tabela 2. Verifi-
cou-se que tanto o óleo essencial, como o extra-
to etanólico bruto e suas frações mostraram
maior atividade antimicrobiana contra bactérias
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Gram-positivas. No óleo essencial de V. ziza-
nioides foi observada potente atividade contra
Micrococcus roseus, com CIM de 70 µg/mL e
contra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e
Bacillus subtilis com CIM de 150 µg/mL. O ex-
trato etanólico bruto apresentou atividade anti-
microbiana superior às frações, com CIM de 190
µg/mL para Micrococcus roseus e Bacillus ce-
reus e 390 µg/mL para Micrococcus luteus, S.
aureus e Bacillus subtilis. Apenas o óleo essen-
cial apresentou atividade contra o fungo Candi-
da albicans.

Estudo da toxicidade aguda de V.
zizanioides 

Nos períodos de observações, levando em
consideração o “screening” hipocrático, atribuiu-
se pontuação zero a todos os itens avaliados,
sendo que variações comportamentais ou de
sensibilidade entre machos e fêmeas não foram
observadas. Não foram verificadas alterações no
peso, no consumo de água e de ração dos ani-
mais tratados em relação ao grupo controle.
Não ocorreu morte de nenhum animal e a ne-
cropsia não evidenciou nenhuma alteração ma-
croscópica nos órgãos selecionados para análi-
se.

Microrganismos CIM/OE CIM/EEB CIM/H CIM/D CIM/Ac CIM/M

Bactérias Gram-positivas

Micrococcus luteus (ATCC 9341) 300 390 780 12500 25000 >25000
Micrococcus roseus (ATTC 1740) 70 190 390 3120 12500 >25000
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 150 390 390 6250 12500 >25000
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 150 390 390 6250 12500 >25000
Staphylococcus epidermides (ATCC 12229) 300 1560 3120 25000 >25000 >25000

Bactérias Gram-positivas esporuladas

Bacillus cereus (ATCC14576) 150 190 390 3120 12500 >25000
Bacillus subtilis (6633) 150 390 6250 6250 12500 >25000

Bactérias Gram-negativas

Enterobacter cloacae (HMA/FT 502) 9620 >12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) 9620 >12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Escherichia coli (8739) 9620 >12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Escherichia coli (ATCC 11229) 9620 >12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27483) 9620 12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) 9620 12500 >25000 >25000 >25000 >25000
Serratia marcescens (ATCC 14756) 9620 >12500 >25000 >25000 >25000 >25000

Levedura Gram-positiva

Candida albicans (NTC 2010) 300 1560 3120 25000 >25000 >25000

Tabela 2. Concentração inibitória mínima (µg/mL) do óleo essencial (OE), extrato etanólico bruto (EEB) e das
frações hexano (H), diclorometano (D), acetato de etila (Ac) e metanol/água (7:3) (M) da raiz de V. zizanioides
L. Nash.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Estudo da composição química do óleo
essencial da raiz de V. zizanioides 

O rendimento do óleo essencial de V. ziza-
noides cultivado no HMA/GO foi de 0,2%.
Adams et al. 8 encontraram rendimento de 0,35%
para o óleo extraído da raiz cultivada em solo
normal e um rendimento de 0,02% para o óleo
essencial extraído da raiz da planta cultivada em
solo estéril. Pripdeevech et al. 7 relataram rendi-
mento de 0,27% de óleo essencial extraído da
raiz de V. zizanoides cultivada em solo normal,
0,18% para o óleo da raiz do vetiver cultivada
com a adição de microorganismos e 0,06% de
óleo essencial extraído da planta cultivada em
semi-hidroponia. 

O rendimento de 0,2% de óleo essencial da
raiz de vetiver, coletado no mês de julho, apre-
sentado neste trabalho, encontra respaldo no es-
tudo de sazonalidade realizada por Massardo et
al. 9, pois nesse mesmo período, o teor de óleo
essencial obtido por esses pesquisadores foi de
0,3%.

Através da análise da composição do solo do
HMA/GO, foi possível concluir que esse solo
apresenta-se como um solo franco argiloso silto-
so. A análise do pH permitiu observar que esse
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solo apresenta pH adequado para o desenvolvi-
mento da planta. A capacidade de troca catiôni-
ca foi entre 1-10, característica de um solo com
alto teor de areia ou silte, sendo uma caracterís-
tica que mostra um solo com maior predisposi-
ção para lixiviação de nitrogênio e potássio e
com baixa capacidade de retenção de água. A
quantidade de matéria orgânica foi considerada
normal o que é produtivo para a adequada cir-
culação de água e ar no solo 22. A análise do so-
lo foi realizada com o objetivo de caracterizar as
condições de cultivo da espécie em estudo.

Gobbo-Neto & Lopes 23 relataram que varia-
ções na concentração dos metabólitos secundá-
rios podem ser influenciadas por mudanças nas
condições ambientais. Essas mudanças pode-
riam ser devido à sazonalidade, mudança no ín-
dice pluviométrico, diferenças no ritmo circadia-
no, diferenças de intensidades de radiações UV,
mudanças na composição atmosférica, diferen-
ças na altitude, temperatura, água e micronu-
trientes da planta, idade e também devido a di-
ferentes ataques de patógenos.

Nesse trabalho o componente majoritário foi
o khusimol, responsável por 12,86 % da compo-
sição do óleo essencial da raiz de Vetiver. O
khusimol foi encontrado como componente ma-
joritário no óleo essencial obtido das raízes de
V. zizanoides em estudos previamente realiza-
dos, independente do período de colheita e
tempo de desenvolvimento da planta 9 ou dife-
rentes formas de cultivo 7,8. Deste modo, pode-
se sugerir esse componente como um possível
marcador de controle de qualidade do óleo es-
sencial desta planta. O segundo composto majo-
ritariamente encontrado no óleo essencial da
raiz da planta estudada foi o palustrol, com
8,67%. Estudos relacionando a composição quí-
mica do óleo essencial de diferentes plantas
com suas propriedades antibacterianas relataram
essa atividade em espécies vegetais que apre-
sentam o palustrol em sua composição 24-26. 

Avaliação da atividade antimicrobiana de
V. zizanioides

Aligianis et al. 27 propuseram uma classifica-
ção para produtos vegetais com base nos resul-
tados de CIM, considerando como: forte inibi-
ção – CIM até 500 µg/mL; inibição moderada –
CIM entre 600 e 1500 µg/mL e como fraca inibi-
ção – CIM acima de 1600 µg/mL. Holetz et al. 28

consideram que se um extrato apresenta CIM
menor que 100 µg/mL, a atividade antimicrobia-
na é considerada boa, CIM de 100 a 500 µg/mL
seria uma atividade antibacteriana moderada; de

500 a 1000 µg/mL uma atividade antibacteriana
pobre, sendo que acima de 1000 µg/mL a ativi-
dade antibacteriana não seria considerada.

Tendo como base a classificação de Aligianis
et al. 27, o óleo essencial utilizado nesse estudo,
apresentou forte atividade para inibir o cresci-
mento de cepas de Micrococcus roseus, Staphy-
lococcus aureus, Staphylococcus epidermides,
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Micrococcus lu-
teus e Candida albicans, e atividade moderada
para inibir o crescimento das mesmas bactérias
segundo a classificação de Holetz et al. 28. O ex-
trato etanólico bruto, dentro da classificação de
Aligianis et al. 27, se mostrou com forte atividade
para inibir o crescimento de cepas de Micrococ-
cus roseus, Staphylococcus aureus, Bacillus ce-
reus, Bacillus subtilis e Micrococcus luteus, sen-
do que pela classificação de Holetz et al. 28 a
atividade para inibir o crescimento das mesmas
bactérias foi considerada moderada. 

A CIM do óleo essencial das raízes de V. zi-
zanioides cultivada no Hospital de Medicina Al-
ternativa frente a duas cepas de S. aureus foi de
150 µg/mL. Esse resultado corrobora com ação
antimicrobiana do óleo essencial de V. zizanidi-
des frente S. aureus, descrito por Hammer et al.
10 e Putiyanan et al. 12.

O resultado do teste de atividade antimicro-
biana para o extrato etanólico bruto mostrou
maior sensibilidade se comparado com os resul-
tados dos testes antimicrobianos realizado nas
frações. Esse resultado se deve provavelmente a
ação sinérgica entre os constituintes do extrato
etanólico bruto.

Na avaliação da CIM das frações hexano, di-
clorometano, acetato de etila e metanol/água
pode-se inferir que a atividade antimicrobiana
dessa planta está relacionada com a presença de
compostos apolares. Resultados semelhantes fo-
ram observados por Luqman et al. 13, que relata-
ram concentração inibitória mínima considerável
para bactérias submetidas a ensaios com a fra-
ção hexano das raízes V. zizanioides. O estudo
fitoquímico realizado com a fração hexano de
V. zizanioides demonstrou a presença de flavo-
nóides e triterpenos nessa planta, sendo essas
classes de compostos apresentando conhecida
atividade antimicrobiana 29-34. 

Estudo da toxicidade aguda de V.
zizanioides 

O uso popular de plantas medicinais não va-
lida eticamente as plantas como medicamentos
eficazes e seguros. Deve-se ressaltar que as
plantas medicinais são xenobióticos, isto é, pro-
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dutos estanhos ao organismo humano, nele in-
troduzido com finalidades terapêuticas e como
todo corpo estranho, os produtos de sua bio-
transformação são potencialmente tóxicos 35.

Segundo a OECD 423 20, a toxicidade aguda
manisfesta-se imediatamente ou com até 14 dias
após a exposição de uma dose única de um xe-
nobiótico por injestão oral. O propósito deste
teste seria identificar uma dose claramente tóxi-
ca, identificar os órgão alvos da substância em
estudo, bem como gerar um banco de dados
para seleção de doses em testes subseqüentes
de toxicidade. O estudo da toxicidade aguda via
oral, para o extrato etanólico bruto das raízes da
V. zizanioides permitiu enquadrar esta planta na
classe 5, ou seja, substância de muito baixa toxi-
cidade.

Agradecimentos. Os autores agradecem ao apoio fi-
nanceiro concedido pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás (Fapeg).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chopra, C.S.R.N., I.C. Chopra, K.L. Handa & L
D. Kapur (1982) “Indigenous Drugs of Índia”.
Academic Publishers, Calcutta

2. Corrêia, M.P. (1984) “Dicionário das Plantas
úteis do Brasil e das Exóticas cultivadas”, Im-
prensa Nacional, Rio de Janeiro. Vol. 1

3. Champagnat, P., A. Heitz, A. Carnat, D.
Fraisse, A.P. Carnat & J.L. Lamaison (2007)
Biochem. Syst. Ecol. 36: 68-70.

4. Weyerstahl, P., H. Marschall, U. Splittgerber &
D. Wolf (2000) Flavour Frag. J. 15: 61-83.

5. Huang, J., H. Li, J. Yang, Y. Liu, N. Li & C. Nie
(2004) J. Appl. Ecol. 15: 170-2. 

6. Champagnat, P., G. Figueredo, J.C. Chalchat,
A.P. Carnat & J.M. Bessiere (2006) J. Essent. Oil
Res. 18: 416-22.

7. Pripdeevech, P., S. Wongpornchai & A. Prom-
siri (2006) Molecules. 11: 817-26. 

8. Adams, R.P., M. Habte, S. Park & M.R. Dafforn
(2004) Biochem. Syst. Ecol. 32: 1137-44. 

9. Massardo, D.R., F. Senatore, P. Alifano, L.D.
Giudice & P. Pontieri (2006) Biochem. Syst.
Ecol. 34: 376-82.

10. Hammer, K.A., C.F. Carson & T.V. Riley (1999)
J. Appl. Microbiol. 86: 985-90.

11. Sridhar, S.R., R.R. Rajagopal, S. Masilamani &
S. Narasimhan (2003) J. Agr. Food Chem. 51:
7596-9. 

12. Putiyanan, S., K. Nantachit, M. Bunchoo, B.
Khantava & C. Khamwan (2005) Chiang Mai
Med. Bull. 44: 85-90. 

13. Luqman, S., S.Srivastava, M. P. Darokar & S. P.
S. Khanuja (2005) Pharm. Biol. 43: 732-6. 

14. Costa, A. F. (2001) “Farmacognosia”. Fun-
dação Calouste Gulberkiian, Lisboa, Vol. 3.

15. Ferri, P. H. (1996) “Química De Produtos Nat-
urais: Métodos Gerais”, in “Plantas Medicinais:
Arte e Ciência”, (L.C. Distasi) Editora da Uni-

versidade Estadual Paulista, São Paulo, pp.
129- 56.

16. Wagner, H. & S. Bladt (2001) “Plant drug
analysis: a thin layer chromatography atlas”,
Springer, Germany.

17. Adams, R. (2007) “Identification Of Essential
Oil Components By Gas Chromatography /
Quadruple Mass Spectroscopy”. Alured Publish-
ing Corporation, Illions.

18. Van Den Dool, H. & P.D.J.A. Kratz (1963) J.
Chromatography. 11: 463-71.

19. National Committee for Clinical Laboratory
Standards (2003) Methods for dilution. Antimi-
crobial susceptibility tests for bacteria that grow
aerobically: approved standards. National
Committee for Clinical Laboratory Standards,
Publication M6-T, Villanova-PA. 

20. OECD. Organisation for Economic Coopera-
tion and Development (2001) Guideline 423:
Acute Oral Toxicity: Modified Up-and-Down
Procedure. Paris.

21. Malone, M. H. & R. C. Robichaud (1962) Lloy-
dia 25: 320-32. 

22. Lopes, A.S. (1989) “Manual de Fertilidade do
Solo”. Potash & Phosphate Institute, São Paulo. 

23. Gobbo-Neto, L. & N.P. Lopes (2007) Quím.
Nova. 30: 374-81.

24. Vijoen, A.M., M.E. Klepser, E.J. Ernst, D. Keele,
E. Roling, S. Vuuren, B. Demirce, K.H.C. Baser
& B. Wyk (2002) S. Afr. J. Bot. 68: 100-5. 

25. Lesueur, D., D.R. Serra, A. Bighelli, T.M. Hoi,
T.H. Thai & J. Casanova (2008) Nat. Prod. Res.
22: 393-8. 

26. Massarany, S.M., F.A. Abbas, B. Demirci,
K.H.C. Baser, S I. Khan, A.J. Al-Rehaily, J.S.
Mossa & E.A. Abourased (2008) J. Herbs Spices
Med. Plants 13: 107-7.

27. Aligianis, N., E. Kalpoutzakis, S. Mitaku & I.B.
Chinou (2001) J. Agr. Food Chem. 49: 4168-70.

28. Holetz, F.B., G.L. Pessini, N.R. Sanches, D.A.G.
Cortez, C.V. Nakamura & B.P. Dias (2002)
Mem. I. Oswaldo Cruz. 97: 1027-31.

29. Basile, A., S. Giordano, J.A. López-Sáez & R.C.
Cobianch (1999) Phytochemistry 52: 1478-82.

30. Ng, T.B., J.M.L. Ling, W. Zheng-Tao, N.C. Jin &
J.X. Guo (1996) Gen. Pharmacol. 27: 1237-40.

31. Tereschuk, M.L., M.V.Q. Riera, G.R. Castro &
L.R. Abdala (1997) J. Ethnopharmacol. 56: 227-
32.

32. Braca, A., I. Morelli, J. Mendez, L. Battinelli, L.
Braghiroli & G. Mazzanti (2000) Planta Med.
66: 768-9.

33. Laszczyk, M., S. Jäger, B. Simon-Haarhaus, A.
Scheffler & C.M. Schempp (2006) Planta Med
72: 1389-95.

34. Vieira, O.M.C., M.H. Santos, G.A. Silva & A.M.
Siqueira (2005) Rev. Bras. Farmacogn. 15: 149-
54.

35. Lapa, E.J.S., C. Souccar, M.T.R. Lima-Landman,
R.O. Godinho, C.M.L.N. Thereza (2004) “Far-
macologia e Toxicologia de Produtos Natu-
rais”, in “Farmacognosia da Planta ao medi-
camento”, (Simões, C.M.O. et al.) Editora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, pp. 247- 62.


