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As infecções causadas por bactérias patogênicas representam atualmente sério problema de 

saúde pública em diversos países.1 Existe uma necessidade de busca de novos agentes 

antimicrobianos e uma das estratégias usadas têm sido a identificação de metabólitos secundários 

bioativos pela pesquisa fitoquímica biomonitorada por testes in vitro.2 A espécie Miconia 

latecrenata (DC.) Naudin, Melastomataceae, é endêmica da Mata Atlântica, pouco conhecida 

quanto ao potencial farmacológico.3 Em estudos prévios foi comprovada a eficiência do extrato 

orgânico de folhas da M. latecrenata contra estirpes bacterianas. O objetivo do presente trabalho 

foi identificar produtos naturais antimicrobianos oriundos do extrato orgânico de folhas de M. 

latecrenata (EOFML). O EOFML pertencente à coleção de extratos “BIOPROS Extracts 

Library” de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica foi submetido ao fracionamento 

biomonitorado utilizando a metodologia de partição líquido-líquido, com solventes hexano 

(EOFML-H), diclorometano (EOFML-D), acetato de etila (EOFML-AE), n-butanol (EOFML-B) 

e água (EOFML-A). A atividade antimicrobiana das frações foi monitorada pela técnica de 

difusão em ágar pelo método holeplate e o teste de Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo 

método de microdiluição em caldo contra as estirpes Staphylococcus aureus ATCC 29213, 

Bacillus subtilis ATCC 23857, Pseudomonas aeruginosa ATCC 29853 e Escherichia coli ATCC 

25922. A fração mais ativa foi submetida ao UPLC-UV-ESI-MS para caracterização dos 

compostos presentes. Os resultados obtidos mostraram que as frações ativas foram EOFML-AE, 

EOFML-B e EOFML-A em três das quatro estirpes testadas. No entanto, a fração EOFML-AE 

foi considerada a mais ativa. Frente a P. aeruginosa, esta fração apresentou CIM de 1,25 mg/ml 

reduzindo pela metade quando comparado com EOFML (CIM 2,5 mg/mL). A análise 

cromatográfica de EOFML-AE levou à caracterização química de quatro compostos 

majoritários, sendo três derivados glicosilados da quercetina e um derivado glicosilado da 

ramnetina. A identificação foi realizada com base nas bandas de absorção no UV e análise dos 

íons moleculares e fragmentações dos picos obtidos pelos espectros de massas, e comparação 

com dados da literatura. Assim, sugere-se que os flavonoides sejam os metabólitos de M. 

latecrenata responsáveis pela atividade bacteriana, ainda sendo necessários mais estudos, visto 

que é uma espécie pouco conhecida e com grande potencial antibiótico. 
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