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Introdução 

Guatteria australis A. St. Hil. é conhecida 
tradicionalmente como “pindaúva-preta”, e está 
inserida entre as 290 espécies que pertencem ao 
gênero Guatteria (Annonaceae). Dentre os diversos 
metabolitos secundários encontrados na família e no 
gênero, destacam-se principalmente alcalóides e óleos 
essenciais.

1-4
 Alcalóides como lisicamina, liriodenina e 

reticulina, comuns em espécies de Anonnaceae, 
apresentam relatos de propriedades antiparasitárias e 
antimicrobianas documentados em literatura.

1-3
 Dando 

continuidade ao estudo e identificação de novas 
moléculas bioativas em espécies de Annonaceae, o 
objetivo deste trabalho foi realizar o estudo fitoquímico 
e avaliar a atividade antibacteriana do extrato 
metanólico das folhas de G. australis. 

Resultados e Discussão 

As folhas de G. australis foram coletadas no Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), Campinas-SP, Brasil. 
Uma exsicata da planta foi depositada no Herbário do 
IAC, sob o n° 53471. A identificação botânica foi 
realizada pelo Prof. Jorge Y. Tamashiro (IB-
UNICAMP). As folhas de G. australis foram moídas e 
submetidas à extração em ultrassom para a obtenção 
dos extratos em n-hexano, metanol, hidrometanólico e 
aquoso. Análises dos extratos brutos por CCDA 
utilizando o reagente de Dragendorff (revelador 
indicativo de alcalóides) sugeriram a presença de 
alcalóides nos extratos metanol e hidrometanólico. A 
analise do extrato metanólico bruto por ESI-MS-MS 
em modo positivo por injeção direta foi realizada 
(Micromass-Waters Q-TOF mass spectrometer), 
sendo identificados os alcalóides isoquinolínicos 
anonaina, liriodenina, nornuciferina, lisicamina e 
reticulina, por comparação direta com o padrão de 
fragmentação de amostras autênticas e dados de 
literatura.

1,2
 A atividade antibacteriana do extrato 

metanólico foi avaliada (duplicata) pelo método de 
microdiluição segundo Salvador et al. (2002)
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 frente a 

oito cepas de indicadoras, mostrando melhores 
resultados contra Echerichia coli ATCC 10799, e 
Staphylococcus epidermides ATCC 12228. Foi 
considerada como concentração inibitória mínima 
(CIM) a menor concentração das amostras com 
inibição total do desenvolvimento microbiano. O extrato 
metanólico foi submetido a extração ácido-base de 
acordo com Costa et al. (2006)

2
, obtendo-se a fração 

alcaloídica (AL). A fração AL foi submetida a 

cromatografia em coluna aberta (CC), com sílica gel 
previamente tratada com solução de NaHCO3 (10%), 
em diferentes sistemas de solventes e ordem 
crescente de polaridade, resultanto em 33 frações. A 
fração n°17 foi submetida a uma nova coluna de sílica 
gel com HCl (0,5%), redendo 25 frações. A fração 
GaC-3 apresentou-se como um solido amarelo-
alaranjado e teste positivo para alcalóides frente ao 
reagente de Dragendorff. A análise por CCDA desta 
fração em diferentes eluentes revelou a presença de 
uma única substância, identificada como sendo o 
alcalóide oxoaporfínico lisicamina (Figura 1), que 
demonstrou promissora atividade antibacteriana frente 
as oito cepas indicadoras estudadas. 

 
Figura 1. Espectro de massa da fração GaC-3 de G. australis, 
ESI-MS/MS, modo positivo, energia de colisão 25 V.  

Conclusões 

O estudo fitoquímico do extrato metanólico bioativo 
das folhas de G. australis possibilitou a identificação 
de alcalóides isoquinolínicos por ESI-MS/MS e o 
isolamento do alcalóide oxoaporfínico lisicamina que 
apresentou atividade antibacteriana frente a todas as 
cepas avaliadas.  
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