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A bioprospecção é uma importante ferramenta para investigar o potencial farmacológico da 

biodiversidade brasileira.1 Trabalho de bioprospecção farmacêutica realizado pelo grupo de 

pesquisa BIOPROS/UFV, utilizando-se 96 extratos provenientes da BIOPROS Extract Library 

determinou que dentre esses, o extrato orgânico de folhas da espécie Miconia latecrenata (DC.) 

Naudin (EOFML), Melastomataceae, foi o mais promissor quanto à atividade microbiana frente 

a diferentes cepas bacterianas. Essa espécie ocorre na Mata Atlântica e os estudos voltados para 

a caracterização química e ação terapêutica da mesma são escassos.2 O objetivo do estudo foi 

caracterizar fitoquimicamente o EOFML. Foi realizada a partição líquido-líquido do EOFML, 

utilizando hexano (F1), diclorometano (F2), acetato de etila (F3), butanol (F4) e água (F5) como 

solventes. As frações foram concentradas em rotaevaporador. A prospecção fitoquímica foi 

realizada através de cromatografia em camada delgada (CCD), aplicando padrões fitoquímicos e 

reveladores específicos para as classes de metabólitos secundários investigadas.3 O fingerprint 

dos extratos ativos foi determinado por HPLC-DAD empregando coluna C-18 e sistema de 

gradiente, sendo a fase móvel A: água/ácido acético 2% (v/v) e fase móvel B, metanol. A partir 

do fracionamento, obteve-se o seguinte rendimento para as frações: F1 (23,6%), F2 (3,2%), F3 

(4,1%), F4 (8,38%) e F5 (44,2%). O perfil fitoquímico apresentou a seguinte característica: todas 

as amostras (extrato e frações) apresentaram resultado positivo para compostos fenólicos, 

flavonoides, triterpenos/esteróis e cumarinas. Apenas EOFML e as frações F1 e F2 mostraram a 

presença de óleos essenciais. Os flavonoides se concentraram nas frações F3, F4 e F5. 

Antraquinonas e alcaloides foram ausentes em todas as amostras. Por fim, as saponinas estavam 

presentes em EOFML, F3 e F4. Percebe-se que foi possível obter frações enriquecidas com 

determinadas classes de metabólitos secundários, mostrando a eficiência do fracionamento. O 

fingerprint obtido pelo HPLC-DAD confirma o enriquecimento de certas classes de compostos 

entre as diferentes frações, como de pigmentos em F1, flavonoides em F3 e compostos 

polifenólicos em F5. Diferentes métodos de fracionamento têm sido propostos para extratos 

vegetais, principalmente para realização de estudos fitoquímicos biomonitorados. O presente 

método de fracionamento quando aplicado para M. latecrenata mostrou ser rápido, econômico, 

com recuperação total da massa do extrato e, principalmente, eficiente para separação das classes 

de metabólitos secundários presentes no extrato bruto. Dados obtidos por este trabalho poderão 

subsidiar futuros protocolos para o controle de qualidade de fitoterápicos que contemplam a M. 

latecrenata.  
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