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O estudo de espécies vegetais com propriedades antimicrobianas ganhou destaque 
devido aos problemas causados pelo uso excessivo de antibióticos, que selecionam 
cepas resistentes promovendo a perda da eficiência dos medicamentos atuais. A 
família Malpighiaceae é constituída por vários gêneros como Byrsonima, que 
apresenta espécies descritas com atividade anti-inflamatória, antimicrobiana e 
antioxidante. Neste gênero encontramos a espécie Byrsonima cydoniifolia conhecida 
como canjiqueira que ocorre como monoformações dominantes no Pantanal; poucas 
informações são encontradas na literatura para esta espécie. Sendo assim, esse 
trabalho objetivou explorar o potencial de B. cydoniifolia, através da identificação do 
perfil químico e testes de atividade antimicrobiana. As análises dos compostos 
bioativos foram realizadas por meio de CLAE-DAD-EM.  Para os testes de atividade 
antimicrobiana foram analisados extratos hidroetanólicos das folhas, casca e frutos de 
B. cydoniifolia nas concentrações de 80 e 160 mg/mL, empregando o método de disco 
de difusão em ágar frente aos micro-organismos Staphylococcus aureus resistentes à 
meticilina (MRSA) amostra clínica (Gram+), Klebsiella pneumoniae (KPC, Gram-), 
Candida albicans, Staphylococcus aureus (Gram+) e Enterococcus faecalis (Gram+). 
As suspensões dos micro-organismos ocorreram em triplicatas e após incubação das 
placas a 37°C por 24h foi realizada a leitura dos resultados medindo-se o halo 
formado ao redor dos discos contendo os extratos. Dos extratos testados, a casca foi a 
que apresentou maior atividade antimicrobiana nas duas concentrações testadas frente 
à S. aureus MRSA, S. aureus, E. faecalis com halos de inibição de 14 mm, 13 mm e 
12 mm de diâmetros respectivamente. Os extratos testados não apresentaram 
atividade em relação a K. pneumoniae e C. albicans. Após análise do perfil 
fitoquímico dos extratos pode-se verificar que a maioria dos compostos presentes nos 
extratos das folhas, casca e frutos de B. cydoniifolia são das classes dos flavonoides, 
principalmente proantocianidinas diméricas e triméricas, e dos fenilpropanoides 
derivados dos estilbenos, como o resveratrol e piceatannol. Os resultados obtidos no 
presente estudo demonstram que os extratos das folhas, casca e frutos de B. 
cydoniifolia apresentaram atividades antimicrobianas significantes, condizentes com 
as classes de metabólitos secundários presentes na espécie. (Capes, CNPq, 
FUNDECT) 
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