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O Domínio Mata Atlântica é um conjunto de ecossistemas de reconhecida 
importância, pois abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil. 
Em termos briofíticos, a Mata Atlântica retém 71% dos táxons reconhecidos para o 
país, com cerca de 1.230 espécies catalogadas. Dentre as linhagens pertencentes ao 
conjunto de plantas artificialmente designado Briófitas, os integrantes da Divisão 
Bryophyta são os mais representativos com cerca de 756 espécies. Orthostichella 
pentasticha (Brid.) W.R. Buck é uma espécie de musgo, com exclusiva ocorrência no 
Domínio Mata Atlântica, pertencente à divisão supracitada, e, faz parte, da família 
Lembophyllaceae. A utilização de briófitas como fonte de compostos bioativos por 
muito tempo foi desconsiderada ou mesmo desconhecida pela ciência. No entanto, 
estudos recentes comprovam que as briófitas são um armazém de compostos naturais 
pouco comuns. Desta maneira, este trabalho teve como objetivo demonstrar a 
existência de compostos antimicrobianos extraídos da espécie O. pentasticha oriunda 
da porção mais ao sul do Domínio Mata Atlântica. A atividade antimicrobiana foi 
determinada a partir da concentração inibitória mínima –CIM e, para tanto, analisou-
se a concentração mínima necessária para impedir o crescimento microbiano (ação 
bacteriostática); e a concentração bactericida mínima – CBM, concentração mínima 
necessária para que ocorra a morte microbiana (ação bactericida). Foram utilizados 
três isolados microbianos (dois Gram-negativos e um fungo). Dentre as amostras 
microbianas avaliadas, 100% foram sensíveis aos extratos de O. pentasticha, sendo 
que, para os isolados Gram-negativos, a ação bacteriostática ocorreu na concentração 
de 10.000 μg/mL e, para o fungo, a ação bactericida ocorreu na mesma concentração. 
Este resultado demonstra que esta espécie apresenta grande potencial para obtenção 
de compostos bioativos, no entanto, estudos específicos sobre fitoquímicos de 
briófitos ainda são pouco conduzidos, especialmente no Brasil, fato que enaltece a 
necessidade e importância da continuidade dos experimentos.  
 
 

 
 


