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O Cerrado ocupa cerca de 22% do território nacional e sua heterogeneidade 
espacial é determinante para a ocorrência de grande diversidade vegetal. Abriga 11.627 
espécies de plantas nativas, muitas endêmicas. A família Melastomataceae tem ampla 
ocorrência nas diferentes fitofisionomias desse bioma, apresenta cerca de 150-166 
gêneros e 4.570 espécies já catalogadas, distribuição pantropical, hábitos de herbáceo a 
arbóreo e lianas; frequentemente heliófilas e presentes nos primeiros estágios 
sucessionais. Miconia, seu maior gênero, com aproximadamente 1.000 espécies, ocorre 
desde o sul do México até o norte da Argentina e Uruguai, distribuindo-se em todas as 
formações vegetais, em especial na Mata Atlântica e Cerrado. No estado de São Paulo há 
registro de 61 espécies de Miconia. Esse estudo teve como principal objetivo obter os 
“fingerprints” cromatográficos dos extratos metanólicos por cromatografia em camada 
delgada comparativa (CCDC) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a 
Detector de Arranjo de Diodos (CLAE-DAD) de Miconia albicans (SW.), M. chamissois 
Naudin, M. fallax DC. e M. stenostachya DC. Foram obtidos 28 extratos metanólicos das 
espécies citadas e coletadas em diferentes fisionomias do cerrado, na Estação Ecológica 
de Jataí, município de Luíz Antônio (SP). As análises em CCDC e CLAE-DAD revelaram 
a presença de metabólitos especiais, entre eles flavonóides e triterpenos. Os dados de 
CLAE-DAD confirmaram certa semelhança química entre os indivíduos da mesma 
espécie coletados e também entre os indivíduos de M. albicans e M. stenostachya. Porém, 
houve uma nítida diferença na composição química quando comparado com os indivíduos 
de M. chamissois, devido a presença de duas bandas cromatográficas em tR 13,24 e 15,74 
min. Essa diferença no perfil químico e a falta de relato de estudos químicos nas bases de 
dados para M. chamissois, levou a obtenção de um extrato em maior escala, que foi 
fracionado para isolamento e identificação por ressonância magnética nuclear (RMN) das 
substâncias majoritárias. Essas análises resultaram em duas subfrações (34 e 48) 
promissoras. A análise por RMN1H da fração 34 indicou a presença de substâncias de 
natureza terpênica e da fração 48, de substâncias de natureza aromática, ambas as frações 
indicaram ausência de quercetina e rutina, previamente isolados em Miconia. Esses dados 
poderão ampliar e fornecer novos subsídios para estratégias de conservação do bioma 
cerrado. (FAPESP, CNPQ, CAPES) 
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