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Introdução 
A investigação dos compostos químicos de plantas 
utilizadas na medicina popular e de sua atividade 
biológica torna seu uso mais eficaz e seguro. O 
gênero Eugenia, da família Myrtaceae, é muito 
utilizado popularmente, porém com raros estudos 
sobre Eugenia florida (pitanga-preta ou guamirim). 
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 
investigar a composição química dos seus extratos 
(feitos com base em receitas populares) através de 
análises cromatográficas, além de avaliar a 
capacidade antibacteriana frente a cepas padrões 
de 1-Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 2-
Escherichia coli (ATCC 25922), 3-Pseudomonas 
aeroginosa (ATCC 15442), 4-Proteus vulgaris 
(ATCC 8427), 5-Proteus mirabilis (ATCC 7002).  

Resultados e Discussão 
Mensalmente são coletadas folhas saudáveis de 
Eugenia florida no Jardim Botânico-RJ. Após 
secagem à 40ºC, as folhas são trituradas e os 
extratos preparados (5g de folhas/100 mL de 
aguardente) e armazenados por 7 dias quando são 
filtrados. Uma alíquota do extrato é cromatografado 
em camada delgada, utilizando como eluente 
acetato de etila/hexano (1:4). A placa foi revelada 
com vanilina sulfúrica. Os índices de retenção (Rf) 
foram calculados. Para os testes de atividade 
biológica é realizada uma segunda filtração 
(0,22µm) e preparadas 3 placas de Petri em 
duplicata com 15 mL de Ágar Müeller Hinton (MHA): 
MHA e 5 mL de extrato; MHA e 5 mL de aguardente 
e somente MHA. Após teste de esterilidade as 
placas são semeadas com as 5 cepas bacterianas 
citadas anteriormente e os resultados lidos em 24 e 
48h. Para este teste foi utilizado o pool e extratos 
com amostras colhidas na primavera (maio) e no 
verão (dezembro). 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela1. Placa cromatográfica (pool) e indices de 
retenção 
 

Frações Rf 

0,2 1
0,6 

2 0,35 
0,2 
0,7 

3 

0,825 

 

 

    

 

 
Tabela 2. Teste de atividade biológica 

Bactérias Extrato 
maio 

Extrato 
dezembro 

Extrato pool

1 + - -
2 + + -
3 + + -
4 + - -
5 + + -

 
+ Houve crescimento bacteriano moderado 
 - Não houve crescimento bacteriano 
Ocorreu crescimento abundante nas placas com 
somente MHA e nas de MHA com aguardente.  

Conclusões 
Os resultados do teste de atividade biológica 
indicam que alguns extratos estudados têm 
potencial antibacteriano. E que há diferença na 
composição química dos extratos conforme o mês 
do ano. O aparecimento de manchas na revelação 
por vaninila sulfúrica propõe a presença de 
terpenos, policetídeos, taninos condensados e 
hidrolisáveis, flavonoides e saponinas².  
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