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Introdução 

A família Cyperaceae é cosmopolita e compreende 

90 gêneros e 4000 espécies. A espécie Cyperus 

rotundus pertence ao gênero Cyperus é conhecida 

popularmente como “tiririca”, “piprioca”, entre outras 

sinonímias, é considerada a mais importante planta 

invasora do mundo, sendo utilizada, na medicina 

tradicional de alguns países, como droga natural 

contra espasmos, desordens estomacais, febre e 

diarréia. O óleo essencial de Cyperus rotundus tem 

sido submetido a diversos ensaios biológicos contra 

bactérias e fungos patogênicos. O presente estudo 

tem como finalidade avaliar a ação antimicrobiana 

do óleo essencial e determiner sua composição 

química por meio de CGAR-EM e CG-DIC.     

Resultados e Discussão 

Os tubérculos de Cyperus rotundus foram coletados 

no mês de janeiro de 2012 na Universidade Federal 

do Amazonas. Os óleos voláteis foram obtidos por 

meio de processo de hidrodestilação, em sistema de 

Clevenger modificado por um período de 3,5 horas. 

Posteriormente foram filtrados com Na2SO4 anidro, 

acondicionados em ampolas que foram mantidas 

sob refrigeração. A composição do óleo essencial foi 

analisada por uma combinação de CGAR-EM e CG-

DIC. Foram identificados 92,76% dos constituintes 

químicos, dos quais os majoritários foram cipereno 

(15,61%), óxido de cariofileno (7,47%), β-selineno 

(7,32%), α-ciperona (23,41%) e ciperotundona 

(13,78%). A avaliação da atividade antimicrobiana 

foi realizada por meio do método da microdiluição 

em caldo
1
. Esse método vem sendo muito utilizado 

para o teste com óleos essenciais
2
, porque 

possibilita maior contato do microorganismo com o 

extrato, mesmo em casos de baixa solubilidade do 

extrato
3
. Na avaliação da atividade antimicrobiana 

(Tabela 2) o óleo essencial apresentou forte inibição 

para a bactéria Enterococcus faecalis (ATCC29212) e 

para a levedura Candida albicans (ATCC10231) e 

moderada inibição para a bactéria Streptococcus 

sanguinis (ATCC15300).    

 

 

 

Tabela 1. Principais constituintes químicos 
identificados no óleo essencial de C. rotundus. 

 

Composto *IK Teor (%) 

α-pineno 932 1,02 

β-pineno 975 2,07 

cipereno 1399 15,61 

rotundeno 1460 1,86 

β-selineno 1487 7,32 

α-selineno 1496 2,28 

óxido de cariofileno 1582 7,47 

humuleno epóxido 1608 2,17 

ciperotundona 1696 13,78 

α-ciperona 1750 23,41 
         *IK – Índice de Kovats calculado com base na série de 

n alcanos 
 

Tabela 2. CIM (µg/mL) do óleo essencial de C. 
rotundus. 

Amostra Microorganismos 

E. 
faecalis 

 

S. 
sanguinis 

 

C. 
albicans 

 

OECR 0,31 0,62 0,31 

Clorexidina 
(0,12%) 

2,50 10,0 2,50 

Conclusões 

Os resultados revelaram a potencialidade do óleo 

essencial contra a bactéria E. faecalis e contra o 

fungo Candida albicans, o que justifica a 

continuidade do estudo em busca dos princípios 

bioativos responsáveis pela atividade contra 

microorganismos oportunistas. 
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