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Estudos fitoquímicos realizados com as folhas de Sphagneticoloa trilobata (L.) Pruski, 

Asteraceae, indicam a produção de compostos terpênicos, dentre elas, diterpenos da classe dos 

cauranos.1 O ácido grandiflorênico (ácido ent-caur-9(11),16-dien-19-óico, 1), apresenta uma 

ampla gama de atividades biológicas.2 O presente trabalho teve como objetivo isolar e purificar o 

AG das partes aéreas da Sphagneticola trilobata e verificar o potencial antimicrobiano deste 

composto frente à uma cepa de Streptococcus pyogenes (ATCC 19615). O AG foi extraído do 

extrato hexânico, através de Cromatografia Liquida a Vácuo (CLV) em gradiente crescente de 

polaridade. Na fração 9:1 (Hex:AcOEt), foi observado a formação de cristais e estes foram 

submetidas ao processo de recristalização, obtendo-se cristais puros e identificados por 

espectrômetro de ressonância magnética nuclear (RMN) Bruker Mod. Avance III operando a 400 

MHz para ¹H equipado com uma sonda multinuclear inversa (BBI) de 5 mm. Determinou-se a 

concentração inibitória mínima (CIM) por ensaios de microdiluição em caldo Brain Heart 

Infusion (BHI), em microplacas de 96 poços, com diferentes concentrações de 1 (0,8 µg ml-1 a 

100 µg ml-1). A cepa de S. pyogenes ATCC 19615 foi crescida durante 24 h em ágar BHI, 

diluída e ajustada, em salina, na escala 0,5 de McFarland (correspondente a 1,5 x 108 UFC ml-1). 

As microplacas foram incubadas a 37 °C em estufa com 5% de CO2 durante 24 h e, em seguida, 

a leitura foi realizada através da turbidez. A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 1) 

apresentam poucos sinais desprotegidos e a análise dos espectros de RMN de 13C (Figura 1) 

indica a presença de 20 sinais. Comparando os dados de RMN com a literatura3 podemos 

comprovar que este composto se trata do AG. Com os resultados da CIM foi possível observar 

que a bactéria cresceu no controle positivo e que a CIM de 1 para a cepa de S. pyogenes ATCC 

19615 foi de 3,125 µg ml-1. De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que nas 

folhas da Sphagneticola trilobata ocorre a produção majoritária de 1. Além de comprovar a 

atividade de 1 contra S. pyogenes ATCC 19615. 
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