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SEASONALPHYTOCHEMICALSTUDY AND ANTIMICROBIAL POTEN
TIAL OF THE ROOTS OF Vetiveria zizanioides 

 
Delair Silveira dos Santos 

 
  
Supervisor: Valdir Cechinel Filho,Ph.D. 
Co-supervisor: Rivaldo Niero, PhD 
Area of Concentrations: Natural products and bioactive substances 
  
Vetiveria zizanioides is an aromatic and ornamental plant, popularly used for bathing 
and perfumery. There are studies indicating its use for therapeutic purposes, such as 
in anti-hypertensive and diuretic drugs. However, little is found in the literature about 
adapted species in Brazil. Preliminary studies in our laboratories indicate that the 
crude extracts of this plant act against some pathogenic microorganisms. The 
present study, therefore, evaluates the seasonal phytochemical variation and 
antimicrobial potential of the roots of V. zizanioides. The plant material was cultivated 
in Itajaí-SC and collected in different seasons, to obtain the respective crude 
methanol extracts from the roots. The respective fractions (hexane, dichloromethane, 
ethyl acetate) were then obtained by liquid/liquid partition and submitted to 
conventional chromatographic methods, such as Thin Layer Chromatography (all 
fractions), Open Column Chromatography, Flash Chromatography, and Preparative 
Chromatography, as appropriate. Considering the high chemical and biological 
interest in dichloromethane fractions, those obtained in different seasons were 
analyzed by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS). The antimicrobial 
activity was evaluated against Aspergillus fumigatus (A. fum); Rhizopus sp (sp RHZ); 
M. canis can), Microsporum gypseum (M. gyp), Trichophyton mentagrophytes 
(T.men) Trichophyton rubrum (T.rub), Candida albicans (C. alb) by determining the 
minimum inhibitory concentration (MIC) by agar dilution methods. The results show 
that the yield of the Dichloromethane partition was higher in the autumn and spring. 
Studies by conventional chromatography led to the isolation and identification of 
Khusimol, the main constituent in the roots of V. zizanioides. This compound, along 
with others sesquiterpenes such as isovalencenol, α and β-vetivone, vetiselinenol 
and vetivenic acid, were identified by GC/MS. The crude methanol extracts obtained 
in different seasons showed promising antimicrobial effects, with MICs ranging from 
31.25 to 500 mg/ml. However, the isolated substance (Kushimol) was only 
moderately active against bacteria S. aureus and S. saprophyticus, with MICs of 500 
and 250 mg/ml, respectively. When tested against different fungi  such as M. 
gypseum, M. canis, T. rubrum, T. mentagrophytes, the MICs were 2000, 500, 1000 
and 500 µ/ml, respectively. In conclusion, the studies showed that V. zizanioides has 
antimicrobial potential, especially against C. albicans, a fungus that is highly resistant 
to the action of extracts, suggesting the need for further studies to isolate and 
biologically evaluation the other sesquiterpenes identified by GC/MS. 
 
Keywords: Vetiveria zizanioides, seasonality, sesquiterpenes, khusimol, antimicrobi
al activity. 
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Vetiveria zizanioides é uma planta aromática e ornamental, utilizada popularmente 
para banhos e fins de perfumaria. Há estudos indicando seu uso para finalidades 
terapêuticas, como anti-hipertensiva e diurética. No entanto, sobre as espécies 
adaptadas no Brasil muito pouco é encontrado na literatura. Pesquisas preliminares 
em nossos laboratórios indicaram que os extratos brutos desta planta atuam contra 
alguns microrganismos patogênicos, estimulando a presente pesquisa, que visa 
realizar uma análise fitoquímica sazonal e avaliar o potencial antimicrobiano das 
raízes de V. zizanioides. A planta, cultivada em Itajaí-SC, foi coletada nas diferentes 
estações do ano para a obtenção dos respectivos extratos metanólicos brutos das 
raízes. Posteriormente, foram obtidas as respectivas frações (hexano, diclorometano 
e acetato de etila) por partições líquido/líquido, as quais foram submetidas aos 
métodos cromatográficos convencionais como Cromatografia em Camada Delgada 
(todas as frações), Cromatografia em Coluna aberta, Cromatografia Flash e 
Cromatografia Preparativa, conforme o caso. As frações das distintas épocas foram 
analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas 
(CG/EM). O potencial antimicrobiano foi avaliado contra Aspergillus fumigatus (A. 
fum); Rhizopus sp (Rhz sp); Microsporum canis M. can); Microsporum gypseum (M. 
gyp); Trichophyton mentagrophytes (T.men); Trichophytonrubrum  (T.rub); Candida a
lbicans (C. alb)  através da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 
por diluição em Agar. Os resultados mostraram que nas estações do outono e 
primavera, o rendimento da partição com Diclorometano deu-se em uma maior 
proporção. Os estudos por cromatografia convencional permitiram o isolamento e 
identificação (Infra Vermelho, Ressonância Magnética Nuclear de 1Hidrogênio e 
de 13Carbono) do Khusimol, considerada a substância majoritária das raízes de V. 
zizanioides.  Esta substância, juntamente com outros sesquiterpenos incluindo 
isovalencenol, α e β-vetivone, ácido vetivenico e vetiselinenol foram identificados por 
CG/MS. Os extratos metanólicos brutos das diferentes estações apresentaram 
relevantes e promissores efeitos antimicrobianos com as CIMs variando de 31,25 a 
500 µg/ml. No entanto, a substância isolada (Kushimol) foi ativa somente 
moderadamente contra as bactérias S. aureus e S. saprophyticus, com CIM 
calculadas de 500 e 250 µg/ml, respectivamente. Quando testado contra os 
fungos M. gypseum, M. canis, T. rubrum, T. mentagrophytes, as CIMs foram de 
2000, 500, 1000 e 500 µg/ml, respectivamente. Os resultados obtidos permitem 
concluir que V. zizanioides possui potencial antimicrobiano de interesse, em especial 
contra C. albicans, um fungo muito resistente à ação de extratos, sugerindo a 
continuidade dos estudos visando o isolamento e avaliação biológica dos demais 
sesquiterpenos identificados por CG/EM. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso de plantas medicinais é provavelmente a terapêutica mais antiga 

utilizada, com evidências que remetem aproximadamente 3000 a.C. (GURIB-FAKIM, 

2006).  

O uso de fitoterápico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou com fins 

de diagnóstico passou a ser oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 1978, quando recomendou a difusão mundial dos conhecimentos 

necessários para seu uso. Atualmente as plantas constituem importante fonte de 

inovação em saúde, sendo objeto de interesses empresariais privados (BRASIL, 

2006b).  

As plantas com valores terapêuticos foram usadas empírica e 

tradicionalmente, passando o conhecimento de geração a geração. Além de seu uso 

etnofarmacológico, as plantas medicinais são importantes fontes de moléculas 

biologicamente ativas como potenciais fitofármacos (BARREIRO; BOLZANI, 2005). 

Entretanto, mesmo com todo o arsenal terapêutico atualmente disponível, 

estima-se que apenas 5% das espécies presentes em florestas tropicais brasileiras 

foram estudadas sob o âmbito farmacêutico (GURIB-FAKIM, 2006), o que justifica 

fortemente estudos abordando tais aspectos. 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência 

Farmacêutica, vem desenvolvendo diversas ações voltadas ao desenvolvimento de 

cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos, com vistas à ampliação do 

acesso à produtos e serviços para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 

prevendo o tratamento com Plantas Medicinais e Fitoterápicas no Sistema Único de 

Saúde, conforme disposto na portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2006a), bem como da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos através do Decreto nº 5.813 de 22 de julho de 2006, constituem 

incentivos sem precedentes à Fitoterapia (BRASIL, 2006b). 

Hoje no mundo inteiro, uma das principais causas de mortalidade tem sido 

atribuída às doenças infecciosas (WHO, 2008), sendo que em paises tropicais as 

infecções podem ser responsáveis por cerca da metade dos óbitos. Este fato pode 
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estar associado à disseminação de doenças imunossupressoras que contribuem 

para o desenvolvimento de infecções desencadeadas por microrganismos 

oportunistas. Especialmente aqueles responsáveis pelas micoses humanas. Porém, 

a principal razão está relacionada ao surgimento de microrganismos resistentes aos 

agentes antimicrobianos, o que tem gerado grande preocupação aos setores de 

saúde publica (WHO, 2008). 

Vários grupos de pesquisadores se formam com o intuito de estudar 

cientificamente as plantas, desta forma o Núcleo de Investigações Químico-

Farmacêuticas (NIQFAR) da UNIVALI, vem contribuindo com estudos na área de 

produtos naturais, especialmente no que tange à pesquisa de plantas com potencial 

terapêutico. O grupo tem identificado em várias plantas diversos princípios ativos, 

que atuam nos processos dolorosos e inflamatórios, infecciosos, alérgicos entre 

outros (YUNES, PEDROSA, CECHINEL FILHO, 2009). 

Alguns fatores podem influenciar na variação destes compostos bioativos 

como: exposição solar, umidade, constituição do solo, localização geográfica, 

período do ano, dentre outros (GOBBO-NETO, 2007). Estes fatos devem ser 

observados quando se estuda e utiliza uma determinada planta medicinal, visto que 

tais fatores podem promover variações na concentração de metabólitos (moléculas 

bioativas) e inclusive, modificá-los (BALUNAS, 2005). 

A planta em estudo nesta pesquisa é da espécie Vetiveria zizanioides, uma 

planta aromática da família Poaceae. O composto químico khusimol foi isolado a 

partir de suas raízes e realizado comparação sazonal (quatro estações do ano) para 

avaliação da presença e/ou alterações qualitativas do composto em cada estação.  

Em busca de novos agentes com atividade antimicrobiana, uma triagem 

preliminar foi realizada nesta pesquisa, após verificar que a planta Vetiveria 

zizanioides apresentou atividade contra a bactéria Staphylococcus aureus. Realizou-

se também, análises para outros microrganismos, a fim de buscar um possível 

potencial terapêutico. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi o isolamento e avaliação sazonal do 

potencial antimicrobiano da V. zizanioides, uma vez que apresentou resultados 

relevantes no estudo da espécie contra a ação bacteriana em outros estudos 

anteriores. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar fitoquimicamente as raízes de V. zizanioides, avaliando a relação 

sazonalidade e a atividade antimicrobiana da planta. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Preparar extratos das raízes de V. zizanioides pelo processo de maceração 

em metanol; 

b) Obter frações de hexano, diclorometano e acetato de etila a partir dos 

extratos metanólicos; 

c) Isolar, através de técnicas cromatográficas, os principais constituintes 

químicos presentes nas frações semi-purificadas; 

d) Identificar as substâncias químicas por Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD), Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-

EM), Ressonância Magnética Nuclear de 1H (RMN 1H) e Ressonância 

Magnética Nuclear de 13C (RMN 13C); 

e) Avaliar a atividade antimicrobiana das frações semi-purificadas e das 

substâncias isoladas no modelo de Concentração Inibitória Mínima; 

f) Avaliar as características da sazonalidade quanto aos aspectos químicos da 

planta em estudo. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Aspectos Gerais das Plantas Medicinais 

 

As plantas medicinais têm participado integralmente como parte da cultura de 

diversos povos milenares como os indianos, chineses e egípcios, e sua importância 

data desde a origem da humanidade. Nos últimos 2000 anos da história humana, na 

sua grande parte a humanidade teve como única e exclusiva fonte de cura as 

plantas medicinais, quer na forma fresca ou em preparações (SAKLANI; KUTTY, 

2008). 

Segundo a OMS, em nossos dias 75% da população mundial ainda recorre a 

fitoterapia, principalmente na forma de ervas e 81% não tem acesso a 

medicamentos sintéticos. Nos países em desenvolvimento, como na Ásia, África e 

América do Sul, a participação das plantas medicinais como meio de tratamento tem 

uma grande importância e hoje uma ampla gama de espécies vegetais usadas na 

medicina tradicional tem se tornado parte do atual sistema de saúde mundial 

(NYIREDY, 2004; GILANI, 2005). 

No Brasil tem havido um forte resgate histórico desse conhecimento sobre as 

plantas presentes nos diversos setores da sociedade, seja próximo à população 

promovendo a saúde ou ainda no meio científico sendo utilizadas como ponto de 

partida para o desenvolvimento e obtenção de novos fármacos (SIMÕES, 2003). 

De acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais (IBPM), 

o mercado de medicamentos fitoterápicos movimenta de 400 a 500 milhões de 

dólares por ano (BOCARDI, 2008). Segundo o mesmo autor, no mundo, estima-se 

que o gasto com plantas medicinais chegue à cifra de US$ 27 bilhões (em torno de 

7% do mercado mundial de medicamentos). Entretanto, enquanto o mercado 

farmacêutico cresce de 3 a 4% ao ano no mundo, o fitoterápico sobe de 6 a 7%.  

O profundo conhecimento do arsenal químico da natureza, pelos povos 

primitivos e pelos indígenas pode ser considerado fator fundamental para o 

descobrimento de substâncias tóxicas e medicamentosas ao longo do tempo 

(VIEGAS, 2006; BARREIRO, 2005). 
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Segundo BRAZ FILHO (2010), cerca de 70% dos principais medicamentos 

obtidos de vegetais foram descobertos através de conhecimento baseado em 

resultados consagrados na medicina popular. 

Em muitas localidades carentes ou mesmo em grandes cidades, as plantas 

são comercializadas em mercados populares. No caso da comercialização popular 

de plantas medicinais, são relevantes alguns cuidados, inclusive nas mais 

conhecidas tais como a identificação exata da espécie (pelo comerciante e pelo 

fornecedor), possibilidades de adulteração em extratos, cápsulas com o pó da 

espécie vegetal, pó da planta comercializado em pacotes, interações entre plantas 

medicinais e medicamentos alopáticos (que possam estar sendo ingeridos pelo 

usuário), efeitos de super dosagens, reações alérgicas ou tóxicas (VIEGAS, 2006; 

MACIEL, 2002). 

A avaliação do potencial terapêutico de plantas medicinais e de alguns de 

seus constituintes, tais como flavonoides, alcaloides, triterpenos, sesquiterpenos, 

taninos, lignanas e outros, tem sido objeto de incessantes estudos, onde já foram 

comprovadas as ações farmacológicas através de testes pré-clínicos com animais. 

Muitas destas substâncias têm grandes possibilidades de futuramente virem a ser 

aproveitadas como agentes medicinais (BARA et al., 2009). 

 

3.1.1 Fitoterápicos 

 

Nos últimos anos tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo 

os estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos 

compostos com propriedades terapêuticas. Isto pode ser claramente observado pelo 

aumento de trabalhos publicados nesta área (CECHINEL FILHO, 2009). 

O Brasil é considerado como um dos países com maiores perspectivas para a  

 exploração econômica da biodiversidade do planeta.  É o país com maior número 

de espécies animais e vegetais do mundo, contando com um número estimado entre 

10% e 20% do total.  A maioria das plantas existentes é encontrada nos países 

tropicais e estima-se que cerca de 25% das espécies ocorram originalmente no 

Brasil.  Cerca de 25 mil espécies de plantas são usadas em todo o mundo para a 

produção de medicamentos, incluindo não somente aqueles obtidos por síntese a 



 

 

20

partir de produtos naturais, mas também os medicamentos comercializados como 

produtos fitoterápicos.  Das espécies nativas brasileiras não mais que 1% foi objeto 

de pesquisas quanto ao seu potencial uso terapêutico (BARA, 2009).  

 Recentemente tem crescido o interesse global no aproveitamento econômico 

das plantas medicinais. Observa-se uma crescente participação do uso de plantas 

medicinais no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos ou na identificação de 

novas moléculas ou protótipos básicos para geração de novos medicamentos 

sintéticos (ABFITO, 2004).  No Brasil, estima-se que esse mercado movimente em 

torno de 1 bilhão de dólares por ano (ABAD et al, 2007).    

A comercialização de fitoterápicos é responsável por uma parcela significativa  

do mercado mundial de medicamentos. O comércio de medicamentos fitoterápicos 

vem crescendo a uma taxa anual média de 15%, sendo mais evidente nos países 

europeus como a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, além, naturalmente, dos 

países asiáticos, onde as plantas medicinais constituem parte expressiva das formas 

de terapia disponíveis. Nesses países, as leis sanitárias vigentes são em geral mais 

rigorosas em relação ao controle de qualidade e eficácia clínica desses produtos que 

são, em muitos países, prescritos pelos médicos (ABFITO, 2004).     

 
3.1.2 Fitofármacos 

 
No mundo moderno, a descoberta da cinchona no século 17, seguida pelos 

digitálicos e a morfina, também a inserção de derivados sintéticos como a aspirina 

fez com que vários pesquisadores acreditassem no potencial dos vegetais como 

fonte de cura.  Enquanto que por séculos as plantas consistiam um recurso primário 

de cura ou alívio para as enfermidades, hoje elas tomam cada vez mais um 

importante papel na descoberta e desenvolvimento de fármacos (SAKLANI; KUTTY, 

2008). 

Técnicas modernas de separação, elucidação da estrutura, screening e 

síntese têm levado a uma revitalização dos produtos naturais como fonte de novos 

fármacos. (SAKLANI; KUTTY, 2008; BRAZ FILHO, 2010). 

LAM (2007), elencou algumas vantagens do screening por busca de fármacos 

na natureza. Pode-se dizer que os produtos naturais oferecem uma diversidade 

química, complexidade estrutural e potência biológica que permanecem escondidos 
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em milhares de espécies ainda não estudadas. A ocorrência de algumas estruturas 

químicas é quase que exclusivas da natureza, difíceis de obter sinteticamente, e 

com a descoberta das mesmas aumentam-se a quantidade de dados nas bibliotecas 

de screening inclusive favorecendo a geração de análogos com propriedades mais 

complementares ao modelo natural.  

Segundo PETROVICK (2007), uma vez identificado um composto químico de 

interesse em um vegetal, pode-se trabalhar geneticamente para produção de 

espécies mutantes com alto rendimento do produto desejado. O estudo de 

fitofármacos não objetiva somente a descoberta de novas alternativas terapêuticas, 

ela também serve como uma ferramenta de elucidação de alvos de ciclos 

bioquímicos envolvidos nas diversas patologias.  

 

3.1.3 Cenário Comercial 

 

Em meados do século XIX, 80% de todos os medicamentos eram derivados 

de vegetais. Então veio a revolução comandada pelo desenvolvimento da indústria 

farmacêutica e o consequente domínio dos fármacos sintéticos, embora a 

fitomedicina nunca estivesse completamente esquecida (GILANI; RAHMAN, 2005). 

Por diversos anos a via sintética de pesquisa por novos fármacos recebeu um 

grande investimento por parte da indústria farmacêutica, o que significativamente 

reduziu a participação dos organismos vivos como fonte de produtos potencialmente 

bioativos. Entretanto, percebe-se recentemente um aumento do ramo fitoquímico 

como origem de novos fármacos, em grande parte devido ao sucesso de obtenção 

de substâncias anticancerígenas (BRAZ FILHO, 2010). 

Durante as últimas décadas, a maioria das grandes companhias 

farmacêuticas diminuiu a pesquisa de novos fármacos nos produtos naturais em 

favor de compostos sintéticos, em parte devido à competição entre essas indústrias 

no mercado de inovação farmacêutica.  Algumas razões podem ser elencadas como 

justificativa para esse acontecimento como a alta velocidade de screening das 

bibliotecas de compostos sintéticos, baixo rendimento dos extratos vegetais, 

complexos procedimentos de purificação, obtenção de compostos já conhecidos e a 
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alta complexidade das moléculas naturais com seus diversos grupos funcionais, o 

que dificulta a síntese de análogos (BRAZ FILHO, 2010). 

Mesmo com a falta de apoio da maioria das grandes indústrias farmacêuticas, 

os produtos naturais ainda possuem um impacto significativo no processo de 

descoberta de novas ferramentas terapêuticas. Ao menos 23 fármacos obtidos de 

produtos naturais ou seus derivados sintéticos foram lançados no mercado 

americano, japonês e europeu nos últimos anos, sem contar a diversidade de 

moléculas que estão nas fases clínicas de estudo para as principais áreas 

terapêuticas (NIERO, 2010). 

O tempo que o processo de descoberta e desenvolvimento de um novo 

medicamento requer é estimado em cerca de 10 anos e custa mais de 800 milhões 

de dólares. Aliado com este alto custo, quando o processo envolve a pesquisa em 

plantas medicinais, há de se considerar que tradicionalmente este caminho é mais 

lento e mais complicado que outros métodos de pesquisa, o que levou muitas 

indústrias farmacêuticas a diminuírem ou mesmo eliminarem suas pesquisas com 

produtos naturais. Por isso, se faz necessárias metodologias mais rápidas e 

melhores para a obtenção da droga vegetal, isolamento, identificação, bioensaios, 

screening, obtenção de maiores rendimentos para ensaios clínicos e para síntese de 

análogos sintéticos (BALUNAS, KINGHORN, 2005; KINGSTON, 2011). 

As tecnologias estão evoluindo, na década de 60 o que se usava como 

cromatografia era a cromatografia em papel, que demorava 48h para sua realização. 

A identificação da estrutura química era realizada por espectroscopia de Ultravioleta 

(UV), e cada espectro levava horas para ser concluído. A determinação estrutural 

era feita por métodos químicos que acabavam degradando a molécula, e ainda 

assim eram específicos para cada grupo funcional. Neste tempo houve um salto 

gigantesco nas técnicas analíticas, tanto referentes à espectroscopia quanto da 

cromatografia, com o surgimento da Cromatografia em camada Delgada (CCD), 

Cromatografia Gasosa (CG), Espectroscopia na região do Infravermelho (IV), 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN-H1) e Espectroscopia de 

Massas (MS), (PHILLIPSON, 2007). 
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Atualmente, softwares computacionais auxiliam na interpretação de espectros 

e constroem bibliotecas com dados de RMN-1H e 13C, IV e MS de substâncias já 

analisadas e comparam com os dados da nova amostra, o que ajuda na 

identificação das substâncias inéditas. Além desse avanço, hoje se pode acoplar 

técnicas de separação junto com as de identificações, as chamadas técnicas 

hifenadas, que otimizam o tempo na pesquisa, como exemplo o Cromatógrafo 

Gasoso acoplado à Espectrometria de Massas (CG-EM) e a Cromatografia Líquida 

com o Ultravioleta em Ressonância Magnética Nuclear (CL-UV-RMN), 

(PHILLIPSON, 2007; MARTSON; HOSTETTMAN, 2009). 

 

3.1.4 Cenário Nacional 

 
 

Estima-se que no Brasil há mais de 2.000.000 diferentes espécies de plantas, 

animais e micro-organismos. Essa diversidade genética compreende mais 55.000 

plantas identificadas de um total estimado de 350.000 a 500.000. Por volta de dois 

terços dessas espécies são encontradas na Floresta Amazônica ou na Mata 

Atlântica. Do total de vegetais identificados, apenas 8% foram avaliados quanto à 

propriedade fitoterapêutica e apenas 1100 espécies foram estudadas amplamente 

referentes às propriedades medicinais (BRAZ FILHO, 2010). 

A opção pelas vias sintéticas em detrimento dos produtos naturais tem 

ocorrido por algumas desvantagens dos seus usos, que incluem as dificuldades em 

se obter a droga vegetal, a complexidade da química dos produtos naturais e o 

atraso inerente da pesquisa. Junto com as complicações no que diz respeito às 

questões legais, como o direito de propriedade intelectual acesso a recursos 

genéticos, conhecimento tradicional e compartilhamento dos resultados 

encontrados. Inclusive no Brasil, o acesso à biodiversidade disponível compreende 

uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento científico e tecnológico da 

indústria farmacêutica nacional, em um país que possui a maior biodiversidade do 

planeta (CALDERON et al., 2009). 

Apenas em 2005 o laboratório Aché em conjunto com a Universidade de São 

Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (UNICAMP), lançou o primeiro 

fitoterápico oriundo de uma planta medicinal brasileira (Cordia verbenaceae) 
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utilizada como antiinflamatório. O custo estimado pela indústria foi de US$ 5 

milhões, que corresponde apenas 1% do valor do medicamento nos Estados Unidos 

a América (EUA). Este fato fez com que muitas indústrias farmacêuticas brasileiras 

se interessassem novamente por este nicho de mercado (BARATA, 2005). 

 

3.1.5 Metabolismo Vegetal 

 

Qualquer organismo vivo pode ser considerado um laboratório de reações 

bioquímicas, e assim como as plantas, pode produzir compostos químicos de 

diversas classes, como os biopolímeros, ácidos nucléicos, carboidratos, lipídeos, 

esteroides e outras moléculas; sendo estas classificadas em metabólitos primários 

ou secundários (NYIREDY, 2004). 

Pode-se afirmar que todos os organismos vivos convivem com os mesmos 

metabólitos primários. Estes desempenham funções básicas e essenciais para o 

ciclo celular tais como a respiração, formação de aminoácidos e outras substâncias 

necessárias. Caso não haja produção de certo componente do metabolismo primário 

de um determinado organismo, este precisa buscar essa substância de fontes 

exógenas. Já os metabólitos secundários são específicos das espécies. Nos 

vegetais, desempenham funções anexas, como o aroma, a cor, proteção a fatores 

ambientais, resistência contra pestes, e outras (BRAZ FILHO, 2010). 

A rota biosintética (Figura 1), como fonte destes compostos também é 

empregada para classificação dos metabólitos secundários. Assim, os terpenóides 

derivados de monômeros de isopreno C5, que são unidos para formar os 

monoterpenos C10, sesquiterpenos C15, diterpeno C20, triterpenos C30 e carotenoides 

C40. Também os fenilpropanoides que tem origem no metabolismo da fenilalanina e 

tirosina, bem como os policetídos derivados do acetato (NIERO et al., 2010). 
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Figura 1 - Substâncias naturais produzidas pelo metabolismo primário e secundário 

Fonte: BRAZ FILHO, 2010. 

 

Os metabólitos secundários são classificados segundo suas características 

químicas, origem do vegetal ou rota biosintética: por exemplo, como classificação 

química há os alcaloides com um nitrogênio básico, os compostos fenolicos com um 

grupamento hidroxila ligado ao anel benzênico, ou ainda a presença de 

determinados “esqueletos básicos” que dão origem às cumarinas (NIERO et al., 

2010). A figura abaixo (Figura 2), fornece um panorama geral da partição e 

separação das prováveis classes principais de metabólitos secundários presentes 

em plantas. 
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Figura 2: Esquema geral de partição e separação provável dos principais 
metabólitos secundários presentes em plantas. 

Fonte: Cechinel Filho e Yunes (1998). 
 

 

 

Estes metabólitos secundários são responsáveis pelas propriedades 

terapêuticas das plantas, e a produção dos mesmos pode ser influenciada, podendo 

resultar na elevação ou redução  das concentrações devido a alguns fatores tais 

como a espécie do vegetal, sazonalidade, ritmo circadiano, fase de 

desenvolvimento, idade, temperatura, disponibilidade hídrica e índice pluviométrico, 

radiação ultravioleta, macro e micronutrientes, altitude, poluição, composição do ar 

atmosférico, método de cultivo, estímulos mecânicos e ataque de patógenos 

(GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

A classificação dos metabólitos secundários está baseada na origem da 

planta e está muito relacionada ao efeito farmacológico (NIERO et al., 2010).  
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Segue um fluxograma explicativo (Figura 3), sobre a obtenção de extratos 

diretamente da planta. Estas são etapas básicas que podem ser seguidas quando se 

procura obter princípios ativos de plantas (NIERO et al., 2010). 

 

Figura 3: Procedimentos gerais para obtenção de compostos biologicamente ativos. 

Fonte: Niero, 2010. 

 

 
3.1.6 Cromatografia : Aspectos Gerais 

 

O termo cromatografia é uma palavra com um significado muito amplo e seu 

uso remonta ao início do século XX quando o russo Michael S. Tswett publicou dois 

trabalhos onde estavam descritos seus experimentos. Estes se constituíam de tubos 

de vidro preenchidos com um sólido, orgânico ou não, e através da passagem de um 

líquido apolar ocorria então à separação de compostos presentes na sua amostra. 

Como a amostra se tratava de extratos vegetais ocorria a eluição, formavam-se 

assim, bandas coloridas pelo tubo de ensaio (VILLETTI, 2003).  

Este é o provável motivo pelo qual a técnica se chama cromatografia (chrom = 

cor, graphie = escrita). Mais tarde, Tswett esclareceu que a separação não se dava 

pelo fato da amostra conter substâncias de diferentes cores, mais sim que esses 
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compostos possuíam um grau diferente de interação com o sólido inserido no tubo 

de vidro, ou coluna (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

Desde 1906, muitas técnicas foram desenvolvidas baseadas no princípio de 

afinidade das moléculas por uma determinada interface de um sistema do que por 

outra, gerando então metodologias que tem por objetivo a separação e/ou 

quantificação de constituintes presentes em uma determinada amostra que não 

precisa ser necessariamente, um extrato vegetal (MÜHLEN; LANÇAS, 2004). 

 

3.1.6.1 Classificação Cromatográfica 

 

A Cromatografia é o nome dado a uma família particular de técnicas 

separativas, que foram pela primeira vez usada em 1903 por TSWETT para separar 

substâncias coradas, de onde lhe vem o nome. Atualmente, contudo, a técnica é 

usada para uma grande variedade de misturas, que só ocasionalmente têm cor 

(GONÇALVES, 2001). 

 Todos os métodos cromatográficos têm em comum o uso de duas fases, uma 

estacionária e outra móvel, através das quais se vão distribuindo os vários 

componentes da mistura, dependendo das separações do movimento relativo nestas 

duas fases (AQUINO NETO, 2003). 

As técnicas cromatográficas podem ser agrupadas conforme os sistemas de 

fase usados, mecanismo de interação do substrato com a fase estacionária, fluxo, 

método de condução do processo e objetivo da técnica (COSTA NETO, 2004). 

O mecanismo de interação das moléculas com as fases estacionárias pode 

ser por adsorção, partição, troca iônica ou exclusão pelo tamanho molecular 

(COSTA NETO, 2004). No Quadro 1 abaixo encontram-se algumas técnicas que 

podem ser utilizadas para separação de compostos. 

Quadro 01 - Metodologias cromatográficas mais utilizadas e seus respectivos 
princípios de separação. 

Método cromatográfico Mecanismo de separação 

Cromatografia Líquido-sólido Adsorção. 
Papel Adsorção; partição. 
Cromatografia gás-líquida Adsorção; partição. 
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Cromatografia de Camada Delgada Adsorção; partição. 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Adsorção; partição. 
Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência Adsorção; partição. 
Cromatografia de fluído supercrítico Adsorção; partição. 
Cromatografia Líquido Líquido Partição. 
Cromatografia contra corrente Partição. 
Cromatografia de troca iônica Troca iônica. 
Eletroforese capilar Carga. 
Cromatografia de par iônico Formação de par iônico, interação iônica. 
Cromatografia de interação hidrofóbica Adsorção; partição. 
Cromatografia por exclusão de tamanho Tamanho do analito. 
Cromatografia de afinidade Afinidade biológica. 

Fonte: MARTSON; HOSTETTMANN, 2009. 

O fluxo da fase móvel também é um fator que distingue os métodos 

cromatográficos. Já na cromatografia de rotação planar, a força centrípeta é 

responsável por fazer o solvente migrar pelo suporte que contém a fase 

estacionária. Outro exemplo clássico é a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), onde uma alta pressão é empregada na coluna para fazer com que o 

solvente migre a uma velocidade desejável pela coluna (NYIREDY, 2004). 

Os usos de técnicas cromatográficas podem ter dois objetivos. O primeiro é 

analisar uma amostra para detecção de compostos químicos, podendo o ensaio ser 

quantitativo ou qualitativo, e geralmente se emprega uma pequena quantidade de 

amostra. E também a finalidade de separação de componentes de uma mistura com 

o objetivo de tê-los puros para outras utilizações (COSTA NETO, 2004). 

 

3.1.6.2 Cromatografia Líquida (CL) 

 

A cromatografia líquida (CL) é uma das técnicas mais antigas de separação e 

ainda é muito utilizada atualmente. Na prática, ela consiste em um tubo aberto 

similar a uma bureta, equipado com uma torneira na extremidade inferior para 

controlar a vazão da fase móvel que elue o sistema. Esta coluna é preenchida com 

um material sólido, como sílica ou alumina denominada fase estacionária, que irá 

reter certos compostos presentes na amostra permitindo a saída de outros analitos, 
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promovendo assim a separação dos componentes da amostra. Entre as vantagens 

desta técnica são sua simplicidade operacional e sua versatilidade, uma vez que 

vários modos de separação são possíveis apenas mudando a polaridade da fase 

móvel, podendo-se adequar o método conforme as características de cada amostra 

(LANÇAS, 2003).  

Desde o nascimento da cromatografia moderna, a sílica tem sido o 

adsorvente mais usado e é comumente a fase estacionária de escolha na separação 

dos produtos naturais. Ela está disponível comercialmente de diversas formas e sua 

capacidade de separação e sua característica praticamente inerte faz com que ela 

seja a primeira escolha entre as fases estacionárias disponíveis.  É um polímero 

tridimensional, polar e ligeiramente ácido constituído de unidade de óxido de silício 

(SiO2.H2O). Por ser poroso, oferece uma alta área superficial, e o tamanho da 

partícula está diretamente ligado à finalidade da separação. Para cromatografia de 

coluna, o tamanho de partícula está entre 40-200 µm. A superfície da sílica expõe os 

grupos silanóis, pelos quais suas hidroxilas formam ligações de hidrogênio com as 

moléculas da amostra.  Quanto mais forte for esta ligação, mais tempo o composto 

ficará retido na coluna. Exemplos de compostos com alto grau de retenção 

geralmente possuem grupamentos de ácido carboxílico, aminas e amidas. Já 

compostos apolares são fracamente retidos (REID; SARKER, 2006). 

A alumina é um polímero poroso do óxido de alumínio (Al2O3) e possui 

características alcalinas, embora possa também ser preparada para apresentar 

características neutras ou ácidas. É importante considerar a possibilidade de a 

alumina catalisar diversas reações orgânicas, como condensações de compostos 

carbonílicos, motivo responsável pela recente diminuição do seu uso. A alumina é 

geralmente empregada na separação de compostos lipofílicos e, pelo fato de poder 

ser preparada com características ácida, neutra ou alcalina, é bastante útil na 

separação de substâncias que apresentam variações destas características. Ela 

separa bem hidrocarbonetos policíclicos, alcaloides, aminas e vitaminas 

lipossolúveis (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

Na cromatografia Flash, as principais diferenças em relação à Cromatografia 

em Coluna (CL) são: tamanho de partícula menor (40~63 µm) e a necessidade de 

pressão para manter o fluxo da fase móvel, resultando em uma cromatografia mais 
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rápida e com melhor resolução. Primeiramente se procura uma fase móvel por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) onde o Fator de Retenção (Rf) da 

substância de interesse esteja entre 0,15 e 0,2. Preenche-se a coluna com cerca de 

15 cm de sílica (mais sílica pode ser usada para separações mais difíceis, sabendo 

que o tempo de corrida também aumentará) e após segue-se uma tabela 

padronizada (Tabela 1), onde através dela, pode-se definir qual diâmetro de coluna, 

quantidade de solvente e volume das frações à serem coletadas com base na 

quantidade de amostra e na diferença dos Rfs entre os constituintes da amostra 

(STILL; KAHN; MITRA, 1978). 

 

Tabela 1 - Variável na cromatografia flash com base na quantidade de amostra. 

Diâmetro da 

coluna (mm) 

Volume de 

eluente (mL) 

Quantidade de amostra 

(mg) 
Volume das 

frações (mL) 
∆ Rf ≥ 0,2 ∆Rf ≥ 0,1 

10 100 100 40 5 

20 200 400 160 10 

30 400 900 360 20 

40 600 1600 600 30 

50 1000 2500 1000 50 

Fonte: Adaptado de STILL, KAHN e MITRA, 1978. 

 

3.1.6.3 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

A cromatografia em camada delgada (CCD), consiste na separação dos 

componentes de uma mistura através da migração diferencial sobre uma camada 

delgada de adsorvente, retido sobre uma superfície plana. O processo de separação 

está fundamentado no fenômeno de adsorção (VILLETTI, 2003). 

Geralmente, são usadas placas de gel de sílica como fase fixa e, como fase 

móvel, existe uma grande variedade de sistemas de solventes. A revelação da placa 

é feita com um reagente adequado para cada caso, com o objetivo de facilitar a 

visualização dos componentes do óleo (SIMÕES et al., 2003). 
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 A CCD é um método bastante usado na análise de óleos voláteis, já que 

permite obter várias informações sobre um óleo volátil em curto espaço de tempo, 

com pouca amostra e com poucos custos. O perfil cromatográfico em CCD é 

característico para cada óleo e permite, em muitos casos, uma confirmação da 

identidade de um óleo e até a detecção de falsificações (SIMÕES, et al., 2003).  

A identificação de compostos químicos presentes, se dá por marcadores 

(manchas), que são avaliados através dos valores de Fator de Retenção (Rf). 

Aplicam-se padrões de concentração conhecida ao lado da amostra e, após a 

revelação, a intensidade da coloração da mancha dos componentes é comparada 

visualmente com as manchas dos padrões. Como a CCD fornece muitas 

informações analíticas sem exigir equipamentos sofisticados, as farmacopéias 

preconizam frequentemente sua utilização. O Rf é um valor matemático que indica a 

distância percorrida pela substância desde o ponto ou linha de partida até a metade 

da mancha, dividida pela distância do ponto ou linha de partida até a linha de frente 

(SIMÕES et al., 2003). 

 

 3.1.6.4 Cromatografia Gasosa (CG) 

 

As separações também podem ser realizadas por cromatografia gasosa 

simples (CG) e por cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR). A diferença 

entre as duas, reside nos tipos de colunas utilizadas. Enquanto na CGAR são 

utilizadas colunas capilares, nas qual a fase estacionária é um filme depositado na 

coluna, a outra tem uma fase estacionária formada por sílica.  

 

3.1.6.5 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é uma técnica de 

separação que, em menos de trinta anos, passou a ser um dos métodos analíticos 

mais utilizados para fins qualitativos e quantitativos (MAJORS, 2002). 

As razões para este crescimento estão relacionadas à sua adaptabilidade 

para determinações quantitativas com boa sensibilidade, a possibilidade de separar 

espécies não voláteis e termicamente instáveis, com destaque para a indústria 

farmacêutica, bem como as suas aplicações em determinações ambientais e em 
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muitos outros campos da ciência, como o da medicina. Dentro da CLAE, estima-se 

que mais de 90% dos laboratórios de análise em todo o mundo, utilizam pelo menos 

um método que aplica a modalidade de CLAE em fase reversa (FR) (MAJORS, 

2002). 

Sistemas de CLAE-FR consistem de uma fase estacionária de menor 

polaridade e uma fase móvel de maior polaridade, enquanto a fase normal tem as 

polaridades invertidas. Estas fases apresentam várias vantagens, tais como: uso de 

fases móveis menos tóxicas e de menor custo, como metanol e água; fases 

estacionárias estáveis de muitos tipos diferentes; rápido equilíbrio da coluna após a 

mudança da fase móvel; facilidade de empregar eluição por gradiente; maior rapidez 

em análises e boa reprodutibilidade dos tempos de retenção. Além disso, são muito 

aplicadas à separação de solutos de diferentes polaridades, massas molares e 

funcionalidades químicas (PAVIA, et. al., 2010). 

 

3.1.7 Técnicas Espectrométricas 

 

3.1.7.1 Infravermelho (IV) 

 

Segundo, Pavia et. al.,(2010), uma das técnicas de identificação é a 

espectroscopia na região do infravermelho, utilizada para identificação e 

comparação de substâncias orgânicas, verificação do grau de pureza e 

acompanhamento de reações. Esta técnica abrange a faixa 4000 e 400 cm-1 no 

espectro eletromagnético, fornecendo informações sobre as características da 

molécula como um todo, de seus grupamentos funcionais, originando bandas que 

ocorrem nas mesmas frequências, independente da estrutura da molécula (COSTA 

NETO, 2004). 

O método destina-se tanto à análise qualitativa quanto à quantitativa, de 

sólidos, líquidos ou gases. A quantidade de analito usada é muito pequena, da 

ordem de miligramas e a amostra não é destruída no ensaio podendo ser 

recuperada após a medida do espectro. A interpretação do estado de absorção no 

infravermelho é uma ferramenta essencial para caracterizar grupos funcionais 

(COSTA NETO, 2004). 
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3.1.7.2 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

No RMN de 1H, cada hidrogênio eletronicamente distinto em uma molécula 

normalmente possui sua própria absorção. Um dos usos da RMN de 1H é encontrar 

quantos tipos de hidrogênios não equivalentes estão presentes (McMURRY, 2005; 

PAVIA, et. al., 2010). Três são as informações mais relevantes que o espectro de 

RMN de 1H fornece para fins de caracterização de cadeias hidrocarbônicas: o 

deslocamento químico, o desdobramento e a intensidade dos picos. Os dados 

obtidos com esse método espectroscópico são muito importantes para a elucidação 

estrutural de praticamente todas as classes de produtos naturais, incluindo 

metabólitos secundários vegetais (COSTA NETO, 2004; PAVIA et. al., 2010). 

No RMN de 13C é possível observar o número de diferentes átomos de 

carbono em uma molécula de estrutura desconhecida. O deslocamento químico de 

cada ressonância de carbono 13 depende do ambiente eletrônico do carbono na 

molécula (McMURRY, 2005).  

Os espectros de RMN de hidrogênio e carbono 13 são os mais utilizados e 

sua interpretação permite caracterizar o número e o tipo de átomos de hidrogênio e 

carbono, em função da localização e do desdobramento dos sinais correspondentes 

à absorção de energia eletromagnética (PAVIA et. al., 2010).  

 

3.1.7.3 Espectrometria de Massas (EM) 

 

Outra técnica de identificação é a Espectrometria de Massas (EM). Ela 

fornece a massa molecular de uma molécula. Além disso, freqüentemente é possível 

à informação estrutural a respeito de uma molécula, pela medida das massas dos 

fragmentos produzidos quando as moléculas são fragmentadas (McMURRY, 2005).  

A massa molecular permite estabelecer a fórmula molecular da substância, 

enquanto o padrão de fragmentação pode ajudar a caracterizar a presença, bem 

como a localização de certos grupos funcionais e de cadeias laterais (UGAZ, 1994).  

Ele pode ser acoplado ao aparelho de cromatografia gasosa (CG/EM), que 

permite tanto a identificação como a quantificação de componentes de baixo peso 

molecular, mesmo com misturas complexas. É uma técnica muito utilizada para a 

análise de óleos voláteis (McMURRY, 2005). 
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3.2  Planta em Estudo 

 

O sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group (APG) II, de 2009, 

inclui a família Poaceae na ordem Poales. Essa família possui 700 gêneros com 

12000 espécies e compreende cerca de 20% da vegetação que cobre a terra. No 

Brasil, ocorrem cerca de 180 gêneros e 1500 espécies desta família (CORRÊA, 

1984). 

A planta utilizada nesta pesquisa é o vetiver (Vetiveria zizanioides), uma 

planta aromática, da família Poaceae muito encontrada no norte da Índia. A raiz tem 

sido utilizada, principalmente na Índia, para tratamentos diversos como: antisséptico, 

febrífugo, tônico muscular, insetífugo, calmantes das enxaquecas e das nevralgias. 

A espécie V. zizanioides é conhecida popularmente como capim-vetiver, capim-de-

cheiro, grama-das-índias, falso-patchouli (ou, simplesmente, patchouli) e raiz-de-

cheiro (CORRÊA, 1984). 

Além da utilização industrial na produção de perfumes e cosméticos, esta 

espécie de planta aromática, tem sido utilizada como fármacos e no combate a 

fungos e bactérias. Apresentam importâncias ecológicas, proteção contra 

predadores e servem para atração de polinizadores (SANTOS et al., 2004). 

O vetiver tem seu emprego justificado podendo ser importante na 

conservação do solo de terrenos sob erosão ou terrenos alagados. Suas folhas 

podem ser usadas na pastagem, alimentando o gado e na confecção de arranjos 

ornamentais como cestas e balaios. De suas raízes pode ser extraído o óleo 

essencial para fabricação de perfumes e também servir como matéria-prima para a 

produção de pesticidas botânicos (LUQMAN et al., 2005). 

Algumas das características do vetiver fazem desta planta um excelente meio 

de controlar a erosão nos climas mais quentes. Ao contrário das outras ervas, o 

vetiver não ganha raízes horizontais, crescem quase exclusivamente na direção 

vertical, para baixo. Em virtude de seu rápido crescimento se forma rapidamente 

densas touceiras que criam barreiras às enxurradas. A excepcional capacidade na 

estabilização de solos pelas raízes do Vetiver advém da grande densidade relativa 

das suas raízes (6–10 kPa/Kg por m³ de solo), volume muito superior a cobertura 

realizada pelas raízes das árvores (3,2–3,7 kPa/Kg por m³ de solo). A resistência da 
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raiz do Vetiver aumenta com a redução do diâmetro, ou seja, raízes novas já 

conferem a proteção do solo (MARTINEZ, 2004). 

Pesquisas mostraram que esta espécie é também capaz de recuperar áreas 

degradadas com o aumento da agregação do solo, e consequente aumento da 

infiltração da água e redução das enxurradas. Os grupos densos de raízes ajudam 

também a travar o escoamento de água superficial. Por estas razões, o vetiver é 

usado para criar sebes ao longo de estradas, nos limites dos arrozais. Não é uma 

planta invasiva e o seu cultivo torna-se controlável. Conhecido como “Capim Mágico” 

nas regiões áridas da Austrália, o Vetiver é largamente utilizado na estabilização de 

barreiras em obras rodoviárias na China, Malásia e Tailândia, além de “proteger” as 

lavouras de mais de 500.000 produtores rurais na Etiópia (SANTOS et al., 2004). 

As folhas são usadas em cestaria e no fabrico de tapetes, bem como para 

cobrir telhados. As raízes, odoríferas, podem servir para fazer telas, tecidos 

grosseiros, leques, entre outros artefatos. Na Índia, as raízes depois de secas e 

cortadas, podem ser destiladas para extração de um óleo essencial espesso e de 

cor âmbar, constituído principalmente por vetivone, e que é conhecido como Vetiver 

ou Óleo da tranquilidade. Este óleo é usado como fixante em perfumaria. O odor é 

profundo, sendo muito persistente. É usado em aromaterapia para aliviar o stress e 

relaxar. Tem também propriedades febrífugas (MARTINEZ, 2004). 

O óleo essencial de vetiver é composto, principalmente, por sesquiterpe-

nóides, possui aroma que varia do doce a terra e madeira, sendo muito apreciado 

pela indústria de perfumes. Também é usado na aromaterapia e em alimentos, como 

aromatizante em conservas de aspargos e ervilhas e como flavorizante em algumas 

bebidas (MARTINEZ et al., 2004). 

O Brasil vem aumentando sua produção uma vez que o capim-vetiver têm 

múltiplas aplicações a favor do meio ambiente. Pesquisas vêm sendo promovidas 

para melhorias na qualidade das matérias-primas vegetais, estudos direcionados ao 

isolamento, purificação e caracterização de princípios ativos e trabalhos 

investigando atividades biológicas poderão contribuir para o conhecimento e uso da 

V. zizanioides (ALENCAR et al., 2005). 

Corrêa, (1984) discorre sobre duas possíveis origens da V. zizanioides, sendo 

que a primeira possibilidade poderia ser a de que esta espécie teria sua origem 

asiática, considerada indiana. Mas, que também poderia ser aceita a possibilidade 
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de o capim vetiver ter sua origem na Malásia e que os árabes o tivessem introduzido 

na Índia como espécie econômica há mais de oito séculos.  

Vetiveria zizanioides é uma planta perene cespitosa com folhas mais ou 

menos basilares, invaginantes no caule, estreitas, lineares, agudas, erectas, às 

vezes dobradas com até 70 cm de comprimento, lisas, inodoras, glabras, 

escabrosas e serradas nas margens. Apresenta inflorescência em panícula ampla, 

terminal, erecta, cônica, com 15-35 cm, esverdeadas, compostas de numerosos 

racimos espiciformes, espigas formadas por espiqueiras violáceas compostas de 2 

flores e reunidas em grupos de 2-3; glumas coriaceas, espinescentes sobre uma das 

palhas e ciliadas sobre a outra. As raízes se apresentam lenhosas, fortemente 

aromático, compridas e muito finas, revestidas de epiderme amarelo-pálido (Figura 

4) (CORRÊA, 1984). 

 
 

Figura 4: Aspecto geral da espécie Vetiveria zizanioides em cultivo (A), detalhe das 
raízes fasciculadas(B), plantio na UNIVALI (C) Fonte: Autora, 2012.  
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Vetiveria zizanioides é muito empregada na medicina ayurvedica (Índia) para 

o tratamento de doenças do estomago, digestivos, constipação, expectorante, 

antiespasmodico, antiasmático, antigotosos, anti-helmintico, antimicrobiano e 

diurético (LUQMAN et al., 2005). Segundo o manual de Fitoterapia do Sistema 

Ayurveda, a raiz do Vetiver é utilizada como tônico cardíaco, no tratamento de 

hipertensão leve e como diurético. 

Em um estudo de prospecção fitoquímica, visando estabelecer parâmetros 

para o controle de qualidade da raiz do vetiver, foi detectada a presença de 

alcaloides, flavonoides, esteroides e triterpenos, digitálicos e cumarinas (ALENCAR 

et al. 2005). 

CHAMPAGNAT et al., (2006), estudando o gênero Vetiveria, isololaram 5 

flavonoides, sendo que quatro destes (carlinosídeo, neocarlinosídeo, 6,8-di-C-

arabinopirasiluteolina e tricin-5-O-glucosideo) estavam presentes tanto na espécie V. 

zizanioides, quanto de V. nigritana Benth.  

Uma das classes químicas mais estudadas da Vetiveria zizanioides é o óleo 

de suas raízes. Em 2000, Weyerstahl et al, identificaram 155 constituintes do óleo 

essencial da V. zizanioides coletado no Haiti, incluindo um sesquiterpeno com um 

novo esqueleto, denominado 1,7-ciclogermacra-4-dien-15-al. 

As raízes coletadas de quatro locais no sul da Índia foram analisados por GC-

EM. Oitenta constituintes, representando 94,5-97,8% dos óleos, foram 

identificados. Os óleos de Bangalore, Hyderabad, Kundapur, e Mettupalayam eram 

ricos em sesquiterpenos e sesquiterpenos oxigenados com cedrane, bisabolane, tipo 

eudesmano, eremofilano, e esqueletos zizaane (WEYERSTAHL et al., 2000).  

Os principais componentes dos óleos essenciais foram: eudesma-4 ,6-dieno 

(delta-selineno) + beta-vetispirene (3,9-6,1%), beta-vetivenene (0,9-9,4%), 13-nor-

trans-eudesma -4 (15) ,7-dien-11-ona + amorph-4-en-10-ol (5,0-6,4%), trans-4-

eudesma (15) ,7-dien-12-ol (vetiselinenol) + (E)-4-opposita (15), 7 (11)-dien-12-ol 

(3,7-5,9%), Eremophila-1 (10) ,11-dien-2alpha-ol (nootkatol) + ziza-6 ( 13)-en-12-ol 

( khusimol ) (16,1-19,2%), e Eremophila-1 (10), 7 (11)-dien-2alpha-ol (isonootkatol) + 

(E)-Eremophila-1 (10) , 7 (11)-12-ol (isovalencenol) (5,6-6,9%) (WEYERSTAHL et 

al., 2000).  
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Os compostos importantes que conferem o odor característico do vetiver são: 

khusimeno, delta-selineno beta-vetiveneno, cyclocopamphan-12-ol, o isovalencenol, 

khusimol, alfa-vetivona e o beta-vetivona (WEYERSTAHL et al., 2000).  

Huang et al. (2004), encontraram em uma amostra de raiz uma quantidade 

maior de valenceno (30,36%), enquanto 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 - tetracosahexaeno (27,46%) e ácido 1,2-benzendicarboxílico, diisoctil 

éster (18,29%). Os mesmos pesquisadores, realizaram uma análise comparativa da 

composição da V. zizanioides cultivados no Brasil, China, Haiti, Índia, Java, 

Madagascar, México e El Salvador. Observaram que a composição dos constituintes 

químicos, entre os quais khusimol, β-vetiveneno e β-vetispireno, não variaram 

significativamente nas diferentes origens das plantas. Nesta pesquisa, os autores 

reportaram que os constituintes característicos encontrados foram; o β-vetispireno 

(1,6-4,5%), o Khusimol (3,4-13,7%), o vetiselinenol (1,3-7,8%) e o α-vetivona (2,5-

6,3%). 

Muitos estudos comparativos dos constituintes do óleo essencial V. 

zizanioides foram realizados levando em consideração variações de plantio.   

Pripdeevech, et al. (2006), analisaram os constituintes do óleo essencial de V. 

zizanioides cultivados em solo sem tratamento, solo com adição de nutrientes e 

cultivo em semi-hidroponia. Os autores observaram que o óleo essencial da raiz das 

plantas cultivadas em solo com adição de micro-organismos, apresentou uma maior 

quantidade de componentes de baixa massa molecular como o 2-norzizaeno e seus 

derivados. O odor dos óleos essenciais obtidos de plantas do solo sem tratamento e 

do cultivo em semi-hidroponia apresentaram-se semelhantes. Mas, o óleo essencial 

obtido do solo com adição de microrganismos apresentou odor significativamente 

diferente (PRIPDEEVECH et al., 2006). 

Estudo similar foi realizado por Adams (2007), que extraiu o óleo essencial do 

vetiver cultivado em solo estéril e solo adicionado de bactérias e fungos. Nesse 

estudo os rendimentos dos óleos essenciais foram de 0,02% para o óleo essencial 

extraído da raiz da planta cultivada em solo estéril e 0,29-0,40% para a raiz da 

planta cultivada em solo com bactéria e fungos. Em relação aos constituintes 

químicos, os autores observaram um grande número de alcanos com particular 

interesse no óleo essencial extraído da planta cultivada em condições estéreis, 
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sendo esses componentes quase inexistentes no óleo essencial da raiz da planta 

cultivada em solo com bactéria e fungos.  

Um estudo realizado por Massardo et al. (2006), analisou a produção de óleo 

essencial em plantas jovens (20 cm de altura). Esse estudo demonstrou que nos 

seis primeiros meses de análise a quantidade de óleo essencial extraído se manteve 

constante com média de 0,30 g/100 g de raiz da planta, sendo que durante os 2 

meses seguintes houve um aumento na produção para uma média de 0,70 g/100 g 

de raiz da planta, verificando posteriormente, um decréscimo de produção para 0,54 

g/100 g da raiz durante os meses de inverno. Esse resultado sugere que a produção 

do óleo essencial do vetiver é notadamente relacionada com o metabolismo da raiz 

da planta, o qual é afetado por diferenças ambientais causadas pelas mudanças das 

estações. 

Alencar et al. (2005), realizaram um estudo comparativo com óleo essencial 

extraído da raiz da por hidrodestilação, extração por solvente e extração com CO2 

supercrítico e observou que os óleos essenciais obtidos pelos três métodos 

apresentaram como compostos majoritários o Khusimol, bicicloventivenol, β-vetivona 

e α-vetivona, embora os extratos obtidos com fluido supercrítico não apresentem os 

compostos mais voláteis. 

Diferentes partes morfológicas da V. zizanioides são usadas popularmente 

para várias doenças, tais como furúnculos, queimaduras, febre, picada de escorpião, 

picada de cobra, e feridas na boca. O extrato da raiz pode ser usado para dor de 

cabeça e dor de dente, a pasta de folha é usada para lombalgia, entorse e 

reumatismo e a decocção de haste para a infecção do trato urinário, o suco da folha 

como um anti-helmintico e as cinzas da raiz são empregadas para o alivio da acidez 

(HUANG, 2004).  

Luqman et al. (2005), demonstraram também que o extrato hexânico das 

raízes de vetiver, apresentou potente atividade inibitória do crescimento de bactérias 

como Mycobacterium smegmatis e Escherichia coli, resistentes a outros 

antibacterianos. Concluindo, uma vez que ressalta-se a importância das doenças 

infecciosas como problema de saúde pública, acrescida do problema da resistência 

aos agentes antimicrobianos disponíveis para tratamento, a busca de novos agentes 

a partir de plantas é uma importante estratégia, utilizada classicamente nas 

pesquisas e descoberta de novos fármacos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 Material vegetal  
 

As raízes da V. zizanioides foram coletadas no município de Itajaí (SC) na 

Universidade do Vale do Itajaí/UNIVALI. Nos meses de dezembro de 2010, abril, julho 

e setembro de 2011. Após a coleta, o material foi limpo, cortado em pequenos 

pedaços e seco em estufa a 40°C.  Uma exsicata foi depositada no Herbário Barbosa 

Rodrigues sob número VC-Filho nº 036.  

 

4.1.1 Preparação das frações 
 

O material vegetal (100g) das raízes, foi submetido à maceração por 12 dias 

em erlenmeyer de 250 mL empregando-se o metanol como líquido extrator. Após este 

período, o extrato metanólico bruto (EMB), foi concentrado em rotaevaporador a 40 

°C. Os quais foram acondicionados em dessecador para posterior análise 

cromatográfica e controle qualitativo sazonal.  

A partir do EMB foram realizadas sucessivas partições líquido / líquido com os 

solventes hexano, diclorometano e acetato de etila. Todas as frações foram 

concentradas em rotaevaporador. Essa etapa visa uma pré-purificação do extrato 

bruto, separando os compostos químicos por afinidade pelo solvente em questão 

(CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998). 

 
4.1.2 Separação e Purificação 
 

Para Cromatografia em Coluna (CC) foi utilizada a sílica gel (tamanho de 

partícula entre 0,063 – 0,200 mm) MERCK® como fase estacionária, utilizando-se 

como fase móvel solvente orgânico em ordem crescente de polaridade, de acordo 

com a afinidade pelo extrato ou fração submetida ao processo.  

As frações foram coletadas em frascos de aproximadamente 10 mL, o solvente 

foi evaporado à temperatura ambiente, e reunidas conforme as semelhanças do Rf 

observadas por CCD.  
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Na CCD foi utilizada a sílica gel 60 GF254 da MERCK como fase estacionária e 

fase móvel misturas de solventes orgânicos em diferentes graduações, dependendo 

das resoluções cromatográficas. A revelação dos cromatogramas foi realizada em 

câmara de Ultra Violeta (UV) e aspersão de reativos específicos, como anisaldeído 

sulfúrico (esteróides e/ou terpenóides) ou cloreto férrico (compostos fenólicos) de 

acordo com metodologias descritas na literatura (UGAZ, 1994). 

Pelo fato das frações constituírem uma mistura complexa de substâncias, é 

difícil a obtenção de compostos puros na primeira coluna do extrato vegetal. Sendo 

assim, sucessivas colunas foram utilizadas, incluindo a coluna Flash e a 

Cromatografia preparativa. 

A técnica de CCD, foi utilizada para acompanhamento do processo de 

separação por Cromatografia Líquida ou Flash, para seleção de fase móvel nos 

processos de Cromatografia em Coluna e também para a identificação de alguns 

componentes.  

A aplicação das amostras na placa foi de aproximadamente 1 cm da base 

inferior com auxílio de um capilar de vidro. Após a aplicação da amostra, a placa foi 

inserida em uma cuba de vidro contendo a fase móvel.  

Após a eluição, a linha de chegada da fase móvel é marcada após a placa 

estar seca para realização do cálculo do Rf, que deve estar entre 0,4 e 0,6. O cálculo 

Rf é realizado pela divisão da distância do composto do seu ponto de aplicação pelo 

total percorrido pelo solvente. (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998; GIBBONS, 2006). 

 

4.2 Identificação dos compostos 
 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN ¹H) e 

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono treze (RMN ¹³C), foram obtidos a 300 e a 

75 MHz respectivamente num equipamento BRUCKER AC 300 e interpretados em 

colaboração com o Prof. Dr. Franco Delle Monache da Universidade de Sapienza em 

Roma.  

Os deslocamentos químicos foram medidos em ppm, utilizando Tetrametisilano 

(TMS) como padrão interno de referência. A identificação via CCD foi realizada com a 

utilização de padrões autênticos do laboratório de pesquisa em fitoquímica, através da 
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técnica de coinjeção em cromatografia em camada delgada (Co-CCD), onde em um 

mesmo ponto da cromatoplaca foi aplicado a amostra e o padrão (DELLE MONACHE, 

2001). 

 

4.2.1 Análise dos extratos por Cromatógrafo Gasoso/Espectroscopia de Massas 

(GC/EM): 

 

O cromatógrafo gasoso usado foi Agilent série 7890A USA com detector de 

massa modelo 5975C apresentando interface acoplada a um computador para 

controle e aquisição de dados com sistema de amostragem automatizada. As 

condições de operação do equipamento foi uma coluna da marca HP – HP-5: 0,25 

mm (di) x 30 m comprimento, espessura do filme 0,25 µm de 5% de fenil e 95% de 

dimetil polisiloxano. O forno se apresentou na rampa iniciando com 50oC (2min) até 

220oC a 20oC/min, em seguida até 250oC a 5oC/min, após 10oC/min até 290 por 3 min 

e 20oC/min até 300 permanecendo por 15 min; o volume de injeção: 1,0 µL. Foi 

utilizado um detector: MS – razão m/z com scan 30 a 450 uma e o eluente: He, 1,0 

mL/min (50oC), no injetor: split pulsed = 30 psi a 5 min; razão do split 70, 0:1 a 280oC. 

Estes parâmetros foram usados para as análises feitas na Universidade de 

Joinville/SC – (UNIVILLE). As análises foram realizadas pelo Professor MSc. 

Theodoro Marcel Wagner.   

Para as análises realizadas na Universidade do Vale do Itajaí/SC - (UNIVALI), 

foram adotadas as seguintes condições: cromatográfico a gás HP 6890 equipado com 

uma coluna capilar HP-5MS (30 m x 0,25 mm e filme de 0,25 µm de espessura), 

interfaciado com um detector seletivo de massas HP 5973 operando com energia de 

ionização de 70 e V. 

O gás de arraste utilizado foi o hélio, com uma vazão de 1 mL/ min, o volume 

de injeção foi de 1 µL de solução do óleo em diclorometano com uma taxa de divisor 

de fluxo de 1:100.  

 

 



 

 

44

4.2.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

O método consiste em preparar diluições sucessivas das amostras a serem 

testadas em meio de cultura sólidas. Seguida da inoculação da bactéria ou fungo em 

estudo e posterior incubação em temperatura controlada.  

Após este período, procede-se a leitura a fim de verificar a menor concentração 

capaz de inibir o crescimento do micro-organismo em questão. A determinação dos 

valores de CIM deu-se conforme método descrito por NCCLS (2003) com 

modificações. 

Foram preparadas soluções com dimetilsufoxido (DMSO) na concentração de 

50 µg/µL para as frações extrativas e de 25 µg/µL para compostos químicos puros. 

Posteriormente, alíquotas destas soluções foram transferidas em séries de frascos 

estéreis com capacidade de 10 mL a fim de que as concentrações finais estivessem 

em 1000, 500, 250, 125 e 62,5 µg/mL, com exceção dos ensaios com compostos 

puros no qual foi dispensada a maior concentração.  

Em cada frasco foi adicionado 1 mL de ágar Müller-Hinton para bactérias e 1 

mL de ágar Sabouraud dextrosado para leveduras, seguido de homogeneização da 

mistura, e após solidificação dos respectivos meios, os micro-organismos previamente 

ativados e com inóculos previamente padronizados foram semeados na superfície dos 

frascos, sendo incubados por 24 a 48 h a 37 ºC. 

 

4.4  Estudo Fitoquímico de Vetiveria zizanioides 

 

4.4.1 Fracionamento do extrato metanólico 

 

O fracionamento do extrato metanólico bruto constituiu-se na dissolução do 

mesmo em mistura metanol/água na proporção de 7:3, que foi submetida a partições 

líquido-líquido sucessivas em hexano, diclorometano e acetato de etila.  

Desta forma, foram obtidas quatro frações: fração hexano (FH), fração 

diclorometano (FD), fração acetato de etila (FAc) e fração metanol:água (Faq).  
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4.5  Avaliação da atividade antimicrobiana de Vetiveria zizanioides 

 

4.5.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima 

 

4.5.1.1 Microrganismos utilizados 

 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada pelo 

método da diluição em ágar conforme recomendado pelo National Committe for 

Clinical Laboratory Standard (NCCLS, 2003) atualmente designado de Clinical and 

Laboratory Standard Institute (CLSI).  

Foram utilizados microbianos e cepas padrão American Type Culture 

Collecttion (ATCC) pertencentes ao Laboratório de Microbiologia da UNIVALI e 

realizadas as análises pela acadêmica do curso de medicina da UNIVALI, Julia Vieira 

Oberger, orientada pelo do professor Dr. Alexandre Bella Cruz, no ano de 2011. 

Para a avaliação da atividade antimicrobiana foram utilizados os fungos 

filamentosos: Aspergillus fumigatus (ATCC 26934), Microsporum canis (C 112), 

Microsporum gypseum (C 115), Trichophyton metagrophytes (ATCC 9972) e 

Trichophyton rubrum (C 137), fornecidos pelo Centro de Referência Micológica 

(CEREMIC), Faculdade de Ciências Bioquímicas e Farmacêuticas, Suipacha, 

Rosario, Argentina, a levedura Candida albicans e as bactérias: Bacillus subtilis 

(ATCC 14579), Escherichia coli (ATCC 11775), Staphylococcus aureus (ATCC 

6538P), Staphylococcus saprophyticus (ATCC 35552) e Staphylococcus 

saprophyticus (ATCC 35552).  

 

4.5.1.2 Preparo do inoculo 

 

A determinação da CIM foi realizada através do método da diluição individual 

do extrato de V. zizanioides e khusimol em Agar, empregando a metodologia descrita 

em CLSI (2009) com modificações.  

Cada componente teste foi dissolvido em DMSO, e então, foi adicionado em 

uma série de 10 frascos com capacidade para 5 mL em diferentes concentrações que 

variou de forma decrescente a partir de 1000 ate 1,95 µg. 
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Em seguida, a cada frasco foi adicionado 1 mL de meio agar Mueller- Hinton 

para as bactérias e agar Sabouraud dextrosado para os fungos, seguido de imediata 

homogeneização da mistura. Após a solidificação do meio de cultivo, 1 µL do inoculo 

microbiano previamente ativado, foi semeado na serie com auxilio de uma alça 

calibrada estéril de fungos leveduriforme: 1x106 células/mL; fungos filamentosos: 

2,5x104 células/mL (CLSI, 2009). 

Quanto à inoculação os tubos foram incubados a 30 °C por 24 h, para as 

leveduras, 25 °C por 3 a 10 dias dependendo do fungo filamentoso e 35 °C/24h para 

as bactérias CLSI (2009). 

Após o período de incubação, foi realizada a leitura da concentração inibitória 

mínima através da verificação visual do crescimento bacteriano. Para interpretação 

dos resultados foi considerado CIM a inibição total do crescimento microbiano. 

Durante os testes foram utilizados controles, com os meios de cultivo e 

solvente utilizado na solubilização das substancias, a fim de verificar seu efeito sobre 

os microorganismos. A concentração final de DMSO nos ensaios não foi maior que 

2%. A leitura dos resultados foi considerada válida somente quando houve 

crescimento da bactéria nos controles. 

Para classificação da atividade antimicrobiana foram empregados os seguintes 

critérios: Excelente atividade: 10-100 µg/mL; Boa: >100 - 250 µg/mL; Moderada: >250 

- 500 µg/mL e Fraca: >500 - 1000 µg/mL (HOLETZ et al., 2002). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 Extração 
 

A maceração utilizando metanol, foi o método escolhido para a extração dos 

metabólitos secundários das raízes de V. zizanioides por utilizar solvente a frio, o que 

impede a decomposição. Outro cuidado importante foi à utilização do rotaevaporador 

com uma temperatura controlada (≈400C) e pressão reduzida evitando a formação de 

possíveis artefatos ou decomposição das substâncias comprometendo assim os 

resultados obtidos no trabalho.  

A extração fracionada foi realizada utilizando o diclorometano como solvente 

para extrair as substâncias menos polares e posteriormente, coletadas em cada 

estação do ano, onde cada uma das partes foi submetida à nova extração com 

acetato de etila (Ac Et) permanecendo como resíduo final a fração hidrometanólica 

(FHM). Neste procedimento foram extraídas as substâncias mais polares.  Os 

rendimentos obtidos neste processo se encontram no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Rendimentos das raízes de V. zizanioides do extrato e frações em relação 
ao material vegetal utilizado nas diferentes estações do ano. 

 

Parte 

da 

Planta 

 

Estações 

do 

ano 

 

EMB 
  (Extrato 

Metanólico  

Bruto) 

(g) 

 

Partição (g) 

 

Rendimento (%) 

 

Rendi 

mento 

Total (%) 

 

DCM 

 

AcEt 

 

FHM 

 

DCM 

 

AcEt 

 

FHM 

 

 

 

Raiz  

Primavera 14.19 11.2 0.17 2.55 77.68 1.20 18.01 96.89 

Verão 4,40 0,26 2,12 0,39 6,13 48,27 9,00 63,40 

Outono 3.14 2,56 0,11 0,12 81,56 3,78 4,07 89,41 

Inverno 10,36 0,82 0,32 0,08 7,93 3,11 0,07 11,11 

 

Como pode ser observado, nas estações do outono e primavera, o rendimento 

da partição com diclorometano apresentou uma maior proporção. Porém, no verão a 

partição com Ac Et, apresentou um rendimento melhor.  
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O verão é caracterizado por temperaturas variando entre 26ºC e 37ºC, no qual 

ocorrem apenas chuvas ocasionais não prolongadas com início em meados de 

setembro estendendo-se até o final de fevereiro. 

Já o inverno caracteriza-se por possuir temperaturas variando entre 12ºC e 

20ºC, com longos e frequentes períodos chuvosos, iniciando-se em junho e 

estendendo-se, às vezes até setembro.  

O resultado dos rendimentos pode ser atribuído aos fatores citados por Gobbo-

Neto e Lopes (2007), os quais relatam que variações na concentração dos 

metabólitos secundários podem ser influenciadas por mudanças nas condições 

ambientais. Essas mudanças podem ser devido à sazonalidade, mudanças no índice 

pluviométrico, diferenças no ritmo circadiano, também diferenças de intensidades de 

radiações UV, mudanças na composição atmosférica, diferentes altitudes, 

temperatura, água e micro nutrientes existentes na planta, idade e também devido a 

diferentes ataques de patógenos. 

É possível, portanto, inferir que o regime de chuvas e a temperatura bem como 

a intensidade dos raios solares podem influir na concentração de alguns compostos e 

não na de outros. Também, as variações observadas nos resultados obtidos para 

cada amostra são indicativas de que uma rede complexa de fatores e/ou condições 

ambientais, tais como temperatura, umidade, duração e intensidade das irradiações 

solares, interações com polinizadores e predadores, são fatores que podem interferir 

na presença de metabólitos secundários (ALENCAR, 2005).  

O rendimento no inverno foi menor em todos os solventes utilizados. 

Caracterizando que nesta estação os dias são menores e os raios solares menos 

intensos se comparados com a estação do verão, onde o resultado foi mais 

acentuado com o acetato de etila em termos de rendimento. 

 
5.2  Isolamento das substâncias de V. zizanioides 

 

Os processos cromatográficos realizados com as raízes de V. zizanioides 

levaram ao isolamento do Khusimol (Figura 5), além de outros compostos químicos 

de interesse, porém ainda em fase de identificação.      
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  Figura 5: Estrutura química do Khusimol 

 

                                                                                      

  
 

 

As frações recolhidas após a eluição de cada coluna foram reunidas de acordo 

com a semelhança observada por CCD e reveladas por anisaldeído sulfúrico (AS) sob 

aquecimento a 105ºC (Figura 6). Esta primeira coluna foi denominada Coluna 1. 

A fração diclorometano, obtida na primavera com 11,02 g, foi submetida a um 

processo cromatográfico utilizando como fase estacionária sílica gel (238,62 g, øint 

5,4 cm) e eluída inicialmente com hexano (Hex) 100%, posteriormente com misturas 

de Hex e Ac OEt aumentando gradativamente a polaridade e finalizando com acetona 

100%.  

 
Figura 6: Cromatografia das frações reunidas da coluna 1. As frações que apresentaram 

semelhança foram reunidas para dar continuidade à próxima coluna. 
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Desta coluna 1 foram coletadas 175 frações com volumes de cada fração 

variando de 10 a 50 ml. A fração 10-22 deu origem a uma substância denominada de 

VZD-4 (1,048 g), a qual foi recromatografado conforme as condições anteriores 

citadas originando a segunda coluna, denominada coluna 2. 

 A Coluna 3 foi realizada com a fração 15-27 (306 mg) VZD-6, proveniente da 

Coluna 2. A coluna foi compactada com sílica gel (20,00 øint 2,5 cm). Foram 

coletadas 26 frações com aproximadamente 10 mL cada. Da fração 7-14 foi obtida 

uma substância denominada VZD-7 (60,3mg).  

Considerando que ainda apresentava relativo grau de impureza, a fração VZD-7 foi 

submetida a uma cromatografia preparativa com sílica gel 60 GF254, de 20 µm de 

espessura da marca Merck.  

A fase móvel foi 98 mL de clorofórmio e 2 mL de acetona. Após eluição em 

capela de exaustão, o composto foi revelado com anisaldeído sulfúrico. A “mancha” 

na qual o composto se encontrava foi “raspada” solubilizada em clorofórmio, filtrada e 

após evaporação total foi encaminhado para análise de RMN de carbono e 

hidrogênio. Após as análises espectrais e comparadas com a literatura foi identificado 

como o Khusimol. O fluxograma que revela as etapas de isolamento está 

demonstrado na Figura 7. 

Figura 7 - Fluxograma das operações realizadas na obtenção do khusimol 

 

 

 

Coluna I 

Coluna II 

Coluna III 



 

 

51

5.3  Identificação do Khusimol 

 

A substância VZD-7 foi isolada (fração 7-14 Coluna 3), da fração 

diclorometano de V. zizanioides, através de cromatografia preparativa (10,0 mg). Esta 

substância apresentou um rendimento equivalendo a 0,09% em relação ao extrato 

bruto e foi denominada de khusimol (Figura 5). 

O Khusimol foi solúvel em clorofórmio e acetona e sua estrutura foi confirmada 

através das análises espectroscópicas de RMN 1H e 13C. 

O espectro de RMN 1H (Figura 8) mostra sinais da presença de três carbonos 

quartenários, duas metilas, sete metilenos e três grupos metinos. A presença dos dois 

grupos metilas, é observada em δH 1,04 ppm (s) referente ao H-13 e δH 1,06 ppm (s) 

referente ao H-12.  

Em δH 4,72 ppm e 4,59 ppm (s) há dois simpletos largos, característicos de 

hidrogênio em carbono insaturado e atribuídos aos hidrogênios da dupla ligação 

ligado ao anel cicloheptânico H-2’a e H-2’b, respectivamente.  

A presença de uma hidroxila ligada ao C-7 é dada pelo fato deste grupamento 

provocar um efeito de desblindagem.  

Desta forma, os sinais referentes aos H-7’a e H-7`b, estão assinalados em δH 

3,73 e 3,48 ppm, respectivamente. Por outro lado, a presença do grupamento metino 

(H-7) é observada próximo de 2,0 ppm. 

Mesmo que os sinais de hidrogênios dos grupos metilas estão dentro de um 

aglomerado não resolvido, podem freqüentemente ser reconhecidos como sinais 

isolados como simpletos, dupletos ou tripletos. 

O sinal do hidrogênio do grupamento da hidroxila que não foi detectado no 

espectro de 1H, pois provavelmente houve a troca por deutério do solvente. 
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Figura 8: Espectro de RMN ¹H (300 MHz, CDCl3/TMS) do VZD-7 
 

 

 

No espectro de RMN 13C, (Figura 9) são observados sinais em δC 156,4 e em 

105,3 ppm atribuídos aos carbonos olefínicos C-2 e C-2`, respectivamente. Em δC 

28,4 e 26,0 ppm aparecem os sinais das metilas C-12 e C-13, respectivamente.  

O sinal em 66,3 pmm é característico de carbono carbinólico e foi atribuído ao 

C-7` (CH2 – OH).  

Na Tabela 2 estão apresentados os dados de RMN para a substância isolada e 

a comparação com dados da literatura para o (Khusimol). 
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Figura 9: Ampliações do espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3/TMS) de 165 a 60 ppm; B) 
de 55 a 15 ppm. 

A

 

 
 

B    
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Tabela 2: Valores de deslocamentos químicos (δ) de RMN 1H e 13C para VZD-7 
comparando com dados da literatura para o Khusimol. 

Posição

 

VZD-7 
1H δδδδ (ppm) mult. J (Hz) 
 
 
 
 

Khusimol* 
1H δδδδ (ppm) mult. J (Hz) 
 
 
 
 

VZD-7 
13C 
 
 
 
  

Khusimol* 
13C 
 
 
 
  

1 2,42 ddd (J= 16,5; 6,9; 9,6) 2,43 ddd (J= 6,5; 1,8; 1,7; 
11,3) 

48,7  CH 48,7  CH 

2   156,5 C 156,4  C 
2` 4,72 s.ℓ 

4,59 s.ℓ 
4,73 dd (J= 1,7; 1,8) 
4,6 dd (J= 1,7; 0,7) 

105,3  CH2 105,3  CH2 

3   40,3  C 40,2  C 
4 1,80 m 1,8  t (J= 5,4) 49,3  CH 49,2  CH 
5 1,47 m 

0,97 m 
1,47 m 
0,98 m 

33,3  CH2 33,2  CH2 

6   53,2  C 53,1  C 
7 1,91 m 1,92 m 48,2  CH 48,3  CH 
7` 3,73 dd (J= 6,0; 9,0) 

3,48 dd (J= 6,0; 9,0) 
3,73 dd (J= 6,3; 10,4) 
3,48 dd (J= 7,6; 10,4) 

66,4  CH2 66,3  CH2 

8 1,88 m 
1,42 m 

1,89 m 
1,42 m 

26,5  CH2 26,4  CH2 

9 1,67 m 
1,50 m 

1,68 dddd, (J= 6,5; 7,3; 
1,48; 2,0) 
1,51 m  

25,1  CH2 25,0  CH2 

10 1,88 m 
1,54 m 

1,86 m 
1,54 m 

35,8  CH2 35,7  CH2 

11 1,47 m 
1,35 m 

1,46 m 
1,34 m 

25,4  CH2 25,3  CH2 

12 1,06 s 1,07 s 28,5  CH3 28,4  CH3 
13 1,04 s 1,05 s 26,0  CH3 26,0  CH3 
OH 1,60 1,6 / 1,32   

Solvente CDCl3 
300 MHz 

CDCl3 
60 MHz 

CDCl3 
75 MHz 

CDCl3 
15 MHz 

*(RAL, GAL, 1994). 
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5.4  Estudo fitoquímico sazonal 

 
5.4.1 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

 

Na tentativa de verificar em qual estação do ano; primavera, verão, outono, 

inverno; o khusimol estaria mais evidente foi realizada cromatografia gasosa acoplada 

à espectrometria de massas do extrato diclorometânico. Inicialmente a partir de dados 

da literatura, uma análise individual do Khusimol foi realizada (HUANG et al., 2004).  

Considerando que o extrato do inverno apresentou melhor perfil cromatográfico 

e, objetivando verificar os compostos majoritários nesta estação, uma análise 

cromatográfica foi realizada (Figura 10).  

Neste cromatograma é possível observar a presença do khusimol (pico 2), 

tendo em vista a semelhança do tempo de retenção (tr=10,78 min.). Além disso, é 

possível observar aproximadamente 12 outros compostos majoritários, no entanto, 

apenas oito foram avaliados espectrometricamente. 

BETTY, (2003), em seu estudo com o vetiver constatou ser o khusimol um dos 

compostos majoritários desta planta e ainda comprovou que as raízes têm um forte 

poder repelente contra insetos e polinizadores. 
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Figura 10: Cromatograma do extrato diclorometânico de V. zizanoides com os respectivos 
tempos de retenção para os picos majoritários 1-8 coletados no inverno. 

 

 

 

Na tentativa de elucidar as estruturas químicas de alguns destes compostos, 

foram processados seus respectivos espectros de massas e comparados com dados 

da literatura bem como confrontados com a espectroteca NIST 5.0 e 8.0 em relação 

ao íon molecular formado e respectivos tempos de retenção. Como pode ser 

observado, nas Figuras 11-18, a sequência de substâncias identificadas foram: β-
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vetiveneno (pico 1; m/z = 204,326), Khusimol (pico 2; m/z = 220,123), Vetiselinenol 

(pico 3; m/z = 220,3505 g/mol), (E)- isovalencenol (pico 4; m/z = 220,3505 g/mol), 

ácido Vetivenico (pico 5; m/z = 234,33 g/mol), β-vetivona (pico 6; m/z= 218,335 

g/mol), α-vetivona (pico 7; m/z= 218,335 g/mol). O pico 8 está em fase de elucidação. 

 
 

Figura 11: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 1 (β –vetiveneno) 
 

 

 
Figura 12: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 2 (Khusimol)  
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Figura 13: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 3 (Vetiselinenol)  

 
 

 
 

Figura 14: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 4 (E)- 
isovalencenol 
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Figura 15: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 5 (ácido 

Vetivenico) 

 

 
 

 
Figura 16: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 6 (β-vetivona) 
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Figura 17: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 7 (α-vetivona) 
 

 
 

 
Figura 18: Espectro de massa do composto correspondente ao pico 8 (estrutura em 

elucidação) 
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De acordo com o padrão de fragmentação, íons moleculares e tempo de 

retenção relacionados com a espectrometria, aliada aos dados comparados com a 

literatura (HUANG et al, 2004); sugere-se que a seqüência dos picos obtidos no 

cromatograma da Figura 10, comparando com o cromatograma das Figuras 11 - 18 

da literatura, sugerem ser os compostos acima citados. 

 
5.5  Perfil cromatográfico sazonal de vetiveria 
 
 

O composto khusimol foi evidenciado na literatura por HUANG et al,(2004); 

está claramente presente com picos semelhantes aos encontrados nos estudos desta 

pesquisa com uma característica própria na estação do inverno.  

Todas as estações mostraram um bom e semelhante perfil cromatográfico o 

que permite observar que o khusimol está presente em todas as estações (tr = 

10,755min) bem como a maiorias das substâncias detectadas (Figura 19).  

 O cromatograma da estação de inverno mostra algumas diferenças 

significativas quanto ao número de substâncias presentes e tempo de retenção. Como 

pode ser observado, na região entre 11,10 -11,50 mim., a estação de inverno 

apresenta três substâncias que não se encontram nas demais estações do ano 

(primavera, verão e outono). 

Outro dado que merece ser enfatizado é a substância de tempo de retenção 

9,70 min em que aparece em boa concentração no inverno e não é evidenciada nas 

outras estações. Isto mostra a importância dos fatores edáficos e sazonais na 

composição química de espécies vegetais. Isto sugere que nesta estação do inverno 

o khusimol apresenta outros compostos e se comporta com um diferencial sazonal 

importante.  
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Figura 19: Perfil cromatográfico das amostras de vetiveria zizanioides em diferentes estações 

do ano, através da cromatografia gasosa (verão, primavera, outono e in verno). 

 

 
 

O perfil cromatográfico revela claramente o aumento de alguns picos e a 

diminuição de outros conforme a sobreposição dos cromatogramas.  

          A sazonalidade expõe as plantas a mudanças periódicas, principalmente 

através de fatores como água, luz e temperatura, tendo as plantas que se ajustar 

fisiologicamente a estas condições, sendo assim, na estação do inverno nota-se 

claramente uma diferença no perfil cromatográfico da Vetiveria. Onde, os picos 

próximos de 10,6 min e 11,2 min, mostram um diferencial na quantidade de 

compostos presentes, bem como na concentração destes compostos que se 

manifestam mais evidenciados no inverno que nas outras estações. 

Desta forma, os atributos naturais desta época do ano com dias mais curtos e 

noites mais prolongadas e frias sugerem aumentar e ainda, intensificar alguns 

componentes químicos presentes na planta. 
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5.6  Avaliação da atividade antimicrobiana de V. zizanioides 
 

Na tentativa de verificar se o extrato, as frações e o composto isolado 

(khusimol), apresentariam atividade antimicrobiana, os mesmos foram testados frente 

a diferentes microrganismos como fungos (Trichophyton rubrum, Rhizopus sp, 

Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentegrophytes, Aspergillus 

fumigatus e Candida albicans) e Bactérias gram positivas (Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus saprophyticus). A Escherichia coli foi 

utilizada como representante das gram negativas. Os resultados das análises são 

apresentados nos Quadros 3 e 4.  

Para classificação da atividade antimicrobiana foram empregados os seguintes 

critérios: Excelente atividade: 10-100 µg/mL; Boa: >100 - 250 µg/mL; Moderada: >250 

- 500 µg/mL e Fraca: >500 - 1000 µg/mL (HOLETZ et al., 2002). 

 

Quadro 3: Atividade antifúngica do extrato metanólico bruto (EMB) de V.zizanioides obtidos a 
partir de diferentes estações do ano e o composto khusimol; contra fungos filamentosos. 
 

Amostras Concentração Mínima Inibitória (µg/mL) 

 M.  

canis 

M. 

gypseum 

T.  

mentegrophytes 

T. 

rubrum 

A.  

fumigatus 

Rhizopus 

sp 

C. 

albicans 

 EMB Verão 62,5  62,5  62,5  31,25  500  >1000  500  

 EMB 
Outono 

62,5  31,25  31,25  31,25  >1000  >1000  500  

 EMB 
Inverno 

62,5  31,25  31,25  31,25  >1000  >1000  >1000  

 EMB 
Primavera 

62,5  62,5  62,5  31,25  >1000  >1000  250  

Khusimol  500  250  > 1000  >1000  > 1000  500  500  

Cetoconazol 8 µg/mL 6 µg/mL 8 µg/mL 3 
µg/mL 

7 µg/mL 15 
µg/mL  

0.3 
µg/mL 

M. can (Microsporum canis), M. gyp (Microsporum gypseum), T. men (Trichophyton 
mentagrophytes), T. rub (Trichophyton rubrum),A. fum (Aspergillus fumigatus), Rhyzopus sp, 
C. alb (Candida albicans). 

 

Como pode ser constatado, foi boa a atividade antifúngica do extrato 

metanólico demonstrada contra os fungos dermatofitos (M. canis, M. gypseum, T. 

mentagrophytes e T. rubrum), em todas as estações do ano (quadro 3),de acordo 
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com a classificação de HOLETZ et al.,(2002). Destaca-se aqui que para T. rubrum o 

efeito foi bem considerável. 

Observa-se também que houve uma moderada atividade contra os fungos A. 

fumigatus na estação do verão e moderada atividade para Candida albicans, nas 

estações do verão, outono e primavera.  

A atividade do composto khusimol, mostrou-se moderada para Microsporum 

canis, Microsporum gypseum, Rhyzopus sp e para Candida albicans. Porém, foi 

inativo para T. mentagrophytes, T. rubrum e para Aspergillus fumigatus. 

Avaliando os resultados do extrato frente aos diferentes fungos, observa-se 

que em todas as estações do ano o EMB apresentou boa atividade segundo a 

classificação de HOLETZ et al.,(2002), para maioria dos micro-organismos avaliados. 

  O antifúngico cetoconazol foi o fármaco padrão para análise da atividade 

antifúngica, uma vez que o mesmo já encontra-se no mercado e apresenta um ótimo 

resultados diante de vários fungos causadores de diversas patologias que acometem 

o homem a várias décadas.  

Cetoconazol é uma substância pertencente ao grupo dos azóis, ou seja, é 

um fármaco antimicótico ou antifúngico que pode ser utilizado por via 

oral ou topicamente (cremes e xampus). Tem ação antimicótico sobre os 

seguintes fungos: Blastomycesdermatitidis, Candida spp., Coccidioides immitis,Malas

sezia spp.,Microsporum canis, Paracoccidioides brasiliensis, Trichophyton mentagrop

hytes e Trichophyton rubrum. Seu mecanismo de ação se dá na membrana celular 

agindo na biossíntese do ergosterol com interação do citocromo P-450. O cetoconazol 

começou a ser utilizado a partir da década de 80. 

Com relação aos estudos referentes à atividade antibacteriana, foi observada 

moderada atividade contra todas as bactérias avaliadas nas quatro estações do ano. 

Porém, fraca atividade na estação do outono, quando o extrato foi avaliado contra E. 

coli (Quadro 4). 

Também como pode ser observado no Quadro 4, o khusimol apresentou 

moderada atividade antimicrobiana contra S. aureus (CIM = 500 µg/mL) e S. 

saprophyticus (CIM = 250 µg/mL) e fraca ou nenhuma atividade até 1000 µg/mL para 

os demais micro-organismos. 
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Quadro 4: Atividade antimicrobiana da fração diclometânica de V.zizanioides obtidos a partir 
de diferentes estações do ano, contra diferentes bactérias. 
 
Concentração 
Inibitória Mínima 
CIM (µg/mL)  

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Bacillus 

subtilis 

Escherichia 

coli 

Verão FDCM 500  250  250  500  

Outono FDCM 500-250  250  250  1000  

Inverno FDCM 250  125  500  500  

Primavera FDCM 500-250  125  500  500  

Khusimol  500  250  >1000 >1000  

 

Resultados semelhantes foram observados por Luqman et al.,(2005), que 

relataram concentração inibitória mínima considerável para bactérias submetidas a 

ensaios com a fração hexano das raízes V. zizanioides. 

Estudo anterior realizado por Putiyanan et al. (2005), avaliando a atividade 

antimicrobiana das raízes de seis espécies de vetiver (Vetiveria sp) demonstrou que 

os extratos metanólicos apresentaram atividade contra T. mentagrophytes e algumas 

destas variedades mostraram atividade antibacteriana contra S. aureus, E. coli e 

Pseudomonas aeruginosa.  

Luqman et al. (2005) também demonstraram que o extrato hexânico das raízes 

do vetiver (Vetiveria sp) apresentou atividade inibitória do crescimento de bactérias 

como M. smegmatis e E. coli. Apesar dos estudos anteriores não apresentarem os 

valores de concentração inibitória mínima para os respectivos extratos, ainda assim é 

possível constatar que estes achados corroboram com os resultados desta pesquisa. 

Huang et al. (2004), demonstraram que o óleo essencial de raízes de V. 

zizanioides, apresentou atividade antibacteriana contra S. aureus com CIM 

equivalente a 0,008% (v/v). Segundo, Champagnat et al. (2006), o khusimol faz parte 

da composição do óleo essencial na ordem de 3,4 a 13,7%. 

Estes resultados corroboram com ação antimicrobiana do extrato de V. 

zizanióides frente S. aureus, descrito por Putiyanan et al.,(2005), onde o extrato 

metanólico bruto mostrou maior sensibilidade. Esse resultado se deve provavelmente 

a ação sinérgica entre os constituintes do extrato metanólico bruto.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados da atividade antifúngica e antibacteriana do extrato metanólico 

de V. zizanioides e do khusimol (um dos componentes majoritário obtido a partir da 

raiz da mesma planta), evidenciam importante ação antimicrobiana contra micro-

organismos patogênicos, especialmente contra os dermatofitos (M. canis, M. 

gypseum, T. mentagrophytes e T. rubrum).  

Foi observada ainda moderada atividade contra as bactérias S. aureus e S. 

saprophyticus. Igualmente moderada atividade em todas as estações do ano, contra 

Bacillus subtilis e Escherichia coli . Fraca atividade contra Candida albicans no 

inverno.  Apenas contra os fungos oportunistas Aspergillus fumigatus e Rhizopus sp, 

não mostraram atividade até 1000 µg/mL. 

O khusimol apresentou moderada atividade antimicrobiana contra S. aureus 

(CIM = 500 µg/mL) e S. saprophyticus (CIM = 250 µg/mL) e fraca ou nenhuma 

atividade até 1000 µg/mL para as bactérias Bacillus Subtilis e Escherichia coli. 

Avaliando os resultados do extrato frente aos diferentes fungos, observa-se 

que em todas as estações do ano o EMB apresentou boa atividade segundo a 

classificação de HOLETZ et al.,(2002), exceto para Aspergillus fumigatus, Rhyzopus 

sp que mostraram fraca atividade antifúngica.  

Observa-se também que o khusimol, mostrou não ser o único responsável pela 

atividade biológica, sujerindo-se tratar de uma somatória de compostos químicos 

presentes na planta em estudo, que contribuem para alguns dos resultados 

apresentados. Portanto, o sinergismo de vários compostos presentes na planta e 

também fatores climáticos podem influir na concentração de alguns componentes e 

não de outros, o que caracteriza tais resultados.  

Além disso, índices pluviométricos no período de chuvas (inverno) e condições 

ambientais tais como: temperatura, umidade, duração e intensidade das irradiações 

solares, interações com polinizadores e predadores tem estudos anteriores de vários 

autores evidenciando que tais fatores podem influenciar na composição e 

concentração dos constituintes químicos das plantas.  
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Foi isolado da fração DMC o sesquiterpeno khusimol, o qual foi identificado por 

técnicas espectroscópicas de RMN 1H, RMN 13C e técnica espectrométrica de CG-EM 

que foram comparados com dados da literatura. 

Ainda, o composto β –vetiveneno, vetiselinenol, isovalencenol, ácido 

Vetivenico, β-vetivona  e α-vetivona foram identificados e comparados com dados da 

literatura bem como confrontados com a espectroteca NIST 5.0 e 8.0 em relação ao 

íon molecular formado e respectivos tempos de retenção. 

Uma vez que este estudo mostrou promissores resultados químicos e 

biológicos, sugere-se a continuidade das pesquisas visando o isolamento e 

identificação dos outros constituintes químicos da V. zizanioides.  
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