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RESUMO 

Os antiparasitários vegetais são biodegradáveis e constituem uma alternativa para o tratamento 

e para o desenvolvimento de novos fármacos. O objectivo deste trabalho foi fazer um estudo 

fitoquímico e avaliar in vitro a actividade antiparasitária dos extractos de nove (9) plantas 

medicinais do Sul de Moçambique nomeadamente: Abutilon angulatum (Guill. & Perr.) Mast, 

Aloe marlothii A. Berger, Crotalaria monteiroi Baker f., Commiphora africana (A. Rich) Endl, 

Dicerocaryum senecioides (Klotzsch) Abels, Phyllantus reticulatus Poir, Solanum 

panduriforme E. Mey, Synaptolepis kirkii Oliv e Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

Os extractos das plantas foram obtidos por maceração (extractos hidrometanólico (1:1) e 

aquosos) e Soxhlet (extractos hidrometanólicos (1:1)) durante um período de 4 dias e até à 

descoloração do material vegetal, respectivamente. 

O rendimento da extracção por Soxhlet é significativamente maior que o rendimento obtido 

pela técnica de maceração para os extractos hidrometanólicos (1:1). 
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Os testes fitoquímicos basearam-se em reacções colorimétricas e de precipitação. 

possibilitaram a identificação de diversos metabólitos secundários, tais como, flavonóides, 

alcalóides, taninos, saponinas, esteróides, triterpenóides, antraquinonas e antronas. 

A actividade antiparasitária foi avaliada utilizando o teste de eclosão de ovos. A percentagem 

de inibição da eclodibilidade aumentou significativamente com o aumento das cinco (5) 

diferentes concentrações (0.625; 1.25; 2.5; 5.0 e 10%) dos extractos. Os extractos 

hidrometanólicos de D. senecioides, O. ficus-indica, P. reticulatus (folhas), P. reticulatus 

(ramos) e C. africana têm alta eficácia na inibição da eclodibilidade de ovos. Os extractos das 

espécies A. angulatum, S. kirkii e S. panduriforme apresentaram eficácia média, apenas os 

extractos das espécies A. marlothii e C. monteiroi apresentaram baixa eficácia na inibição da 

eclodibilidade dos ovos de nematódos gastrointestinais de pequenos ruminantes.  

Extractos de Dicerocaryum senecioides e Opuntia ficus-indica mostraram eficiência de 100% 

na concentração máxima testada (10%). 

Palavras–chave: Fitoquímica; Plantas medicinais; Anti-helmínticos; Nematódos 

gastrointestinais; Pequenos ruminantes 
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1. INTRODUÇÃO 

O reino vegetal é uma fonte imensa de novos tipos de compostos químicos que constituem a 

base da medicina moderna cada vez mais crescente a nível mundial. A indústria farmacêutica 

absorve a maior parte dessas matérias-primas, utilizando-as na preparação de extractos e no 

isolamento de constituintes quimicamente puros e farmacologicamente activos (Santiago, 

2007).  

De acordo com Berg & Lubert (2008), as plantas são uma valiosa fonte de metabólitos 

secundários que são compostos geralmente de estrutura complexa, baixo peso molecular, 

possuem actividades biológicas marcantes (flavonóides, que apresentam actividades anti-

inflamatória, antialérgica, anticancerígena; alcalóides que apresentam propriedades 

anticancerígenas, antitussígenos, antiviral; esteróides/triterpenóides com 

propriedadesantinflamatórias; terpenos, taninos que ajudam no tratamento da hipertensão 

arterial, queimaduras, bactericida, anti-helmíntica, fungicida; saponinas, com propriedade 

antiviral e actuam sobre membranas celulares) e apresentam-se em baixas concentrações e em 

determinados grupos de plantas (Silva et al., 2010).   

A ocorrência das verminoses gastrointestinais é um dos grandes problemas enfrentados na 

criação de ruminantes em diversas regiões no mundo. Dentre os parasitas, os nematódos 

gastrointestinais constituem um sério problema na criação de ruminantes, pois ocasionam 

redução do ganho de peso, do crescimento, do desempenho e da produtividade dos rebanhos 

(Araújo et al., 2004). Além disso, demandam elevados custos com tratamento profilático e 

curativo. Assim, o somatório desses prejuízos gera grandes perdas económicas para o sector. 

De acordo com Torina et al. (2004) as perdas económicas mundiais anuais causadas pela 

infestação por nematódos gastrointestinais são estimadas em milhões de dólares. 

O controlo das nematodioses tem sido realizado convencionalmente com anti-helmínticos 

sintéticos e semissintéticos há mais de 50 anos (Gaudin et al., 2016). Entretanto o uso 

inadequado desses fármacos, de forma frequente e sem aguardar o período recomendado entre 

tratamentos, favorece a selecção de populações de nematódos resistentes e multirresistentes a 

anti-helmínticos (Kotze & Prichard, 2016). O uso abusivo dos fármacos também eleva os 

custos da produção e provoca danos ambientais por causa da toxicidade, além da 

bioconcentração e bioacumulação de resíduos nos produtos de origem animal que acabam 

afectando o homem por ser o último elemento da cadeia trófica. A sociedade actual tem exigido 

cada vez mais produtos saudáveis e ambientalmente sustentáveis, dessa forma, a pecuária 

precisa de adequar-se às exigencias do consumidor, adaptando o modo de produção. Nesse 
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sentido, torna-se de grande relevância a busca por novos métodos de controlo das verminoses 

(André et al., 2018).  

Controlos alternativos e complementares têm sido pesquisados para amenizar os impactos 

causados pelas helmintoses gastrointestinais. A utilização de extractos vegetais no controlo de 

doenças de animais e humanos tem sido difundida durante séculos (Almeida & Soarel, 2007).  

O maior quantitativo dos trabalhos realizados sobre o uso de plantas medicinais aborda o 

tratamento de doenças no geral, sendo que o uso de plantas com acção antiparasitária é 

encontrado como dados secundários nessas pesquisas (Lima et al., 2016). Nesse contexto, o 

presente estudo teve como principal objectivo realizar um levantamento de plantas indicadas 

na medicina tradicional do Sul de Moçambique, fazer o estudo fitoquímico e avaliar o seu efeito 

antiparasitário in vitro para o tratamento de doenças causadas por parasitas gastrointestinais 

nos pequenos ruminantes. 

1.1. Objectivos do trabalho 

1.1.1. Objectivo Geral 

 Realizar um estudo fitoquímico dos extractos aquoso e hidroalcoólicos e avaliar a 

actividade antiparasitária in vitro dos extractos hidroalcoólicos de 9 plantas medicinais 

do Sul de Moçambique em pequenos ruminantes. 

1.1.2. Objectivos Específicos  

 Obter os extractos brutos aquosos e hidroalcoólicos por extracção por maceração e 

Soxhlet a partir das folhas e caules das plantas em estudo; 

 Comparar os rendimentos obtidos pelos diferentes métodos de extracção maceração e 

Soxhlet; 

 Realizar testes de triagem fitoquímica para identificar as classes de fitoconstituintes nos 

extractos brutos aquosos e hidroalcoólicos; 

 Revelar as relações entre a composição fitoquímica das plantas em estudo e suas 

propriedades antiparasitárias; 

 Avaliar in vitro a actividade antiparasitária dos extractos hidroalcoólicos obtidos. 
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1.2. Justificativa e significância do estudo  

Os rebanhos de ruminantes têm importância económica em Moçambique e em todo o mundo, 

sendo largamente explorados, visando a produção de carne, couro, leite e derivados. Entretanto, 

um dos entraves para a produção de ruminantes são as endoparasitoses gastrointestinais, hoje 

consideradas como problema na produção em todo o mundo, especialmente nas regiões de 

clima quente e chuvoso (como é o caso do nosso país) onde os prejuízos económicos são mais 

acentuados. Cerca de 96.4% de caprinos estão infectados com uma ou mais espécies de 

parasitas. Contudo, o consumo de materiais vegetais tem sido uma das práticas mais comuns e 

frequentes nos animais e em particular nos ruminantes, e é sabido que os produtos naturais, 

especialmente as plantas medicinais, apresentam uma diversidade de princípios activos e têm 

sido uma fonte confiável de agentes quimioterapeuticos, incluindo a descoberta de anti-

helmínticos. 

Deste modo, a planificação racional de uma investigação das plantas medicinais do Sul de 

Moçambique para que se conheçam os seus efeitos fitoterapêuticos e avaliar o seu potencial 

anti-helmíntico é de extrema importância podendo contribuir na redução do índice de 

propagação das helmintoses e sejam usadas em substituição dos sintéticos, reduzindo desta 

maneira o custo de produção e o impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Descrição das plantas em estudo 

2.1.1. Abutilon angulatum 

2.1.1.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Abutilon angulatum 

Nome vernacular: - 

Género: Abutilon 

Família: Malvaceae 

Espécie: A. angulatum 

      

                           Figura 1. Abutilon angulatum  

                             Fonte: Timberlake & Childes, 2004  

 

A Abutilon angulatum é um arbusto erecto verde-acastanhado escuro, geralmente crescente de 

1 a 3 m de altura, mas ocasionalmente mais alto. Geralmente produz apenas alguns galhos 

laterais longos, além do caule principal, mas também produz muitos galhos laterais curtos, 

principalmente nas porções de floração (Timberlake & Childes, 2004).  

Em termos de habitat a Abutilon angulatum encontra-se nas regiões mais secas, geralmente em 

solos alcalinos, em margens de rios, margens de estradas, matagais e matagais baixos em 

altitudes inferiores a 1000 m e é frequentemente encontrada como erva daninha de terras 

cultivadas, também é encontrada nas florestas decíduas (Hyde et al., 2020).  

É amplamente distribuída em países tropicais e subtropicais da Ásia, África, Austrália e 

América (Saini et al., 2014). No território nacional foi identificada nas províncias de Tete, 

Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo (Burrows et al., 2018).   

As folhas da Abutilon angulatum por conter mucilagem são usadas para tratar doenças ligadas 

ao trato digestivo e as folhas cozidas ou cruas são consumidas como remédio para soluços 

(Burkil, 2004). 

As raízes são fervidas e o líquido é bebido duas vezes por dia no tratamento de tosse, 

pneumonia e para aliviar dores de parto (Ruffo et al., 2002). 
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Uma infusão da raiz faz parte das preparações tomadas no tratamento da epilepsia e doenças 

do coração. A raiz em pó é aplicada externamente nas queimaduras. As flores, por sua vez, são 

transformadas em loção aplicada em caso de problemas de pele. 

 

 

2.1.2. Aloe marlothii 

2.1.2.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Aloe marlothii 

Nome vernacular: Mangane 

Reino: Plantae 

Sub família: Asphodeloideae 

Género: Aloe 

Família: Asphodelaceae 

Espécie: A. marlothii   

 

          Figura 2. Aloe marlothii 

         

O Aloe marlothii é uma planta grande, perene, suculenta e de haste única, geralmente com 2-4 

m de altura (ocasionalmente até 6 m), com as folhas secas velhas permanecendo no caule 

abaixo das folhas vivas superiores.  As folhas são grandes, largas e suculentas, verde-claro a 

verde acinzentado a azul esverdeado, até 1500 x 250 mm, com uma base ampla afilando-se até 

um ponto agudo, coberto de espinhos nas superfícies superiores e inferiores e dentes de cor 

castanha com cor laranja ao longo das margens das folhas. As flores são hermafroditas, com 

perianto composto por dois conjuntos de três peças florais agrupadas em inflorescências, o 

fruto é uma cápsula (Tchambule, 2011). 

Aloe marlothii cresce em populações densas e produz grande inflorescência das folhas 

coloridas que atraem diversas comunidades de pássaros. Os Aloes são parcial ou 

completamente polinizadas por aves (Hargreaves, 2008). 

De acordo com Abushan (2008) citado por Tchambule (2011), a espécie A. marlothii encontra-

se distribuída em quase todo o território nacional, podendo ser encontrada no campo e em 
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muitas propriedades privadas. Moçambique é um dos quatro países com maior ocorrência de 

A. marlothii, a lista inclui África do Sul, Botswana, e Zimbabwe.   

O exsudato da A. marlothii é uma droga natural bem conhecida pelos seus efeitos laxativo e 

catártico e também usada como agente de amargura em bebidas alcoólicas. O gel, devido às 

suas propriedades hidratantes, é incorporado em vários produtos cosméticos como cremes para 

a pele, na indústria farmacêutica e como um suplemento dietético em várias bebidas. O gel de 

Aloe pode entre outras coisas, aumentar a imunidade, melhorar a função do fígado, prevenir a 

asma e agir como anti-inflamatório, anti-úlcera, anti-diabete e agente anti-hipertensão (Davis, 

1997; Reynolds & Dweck, 1999). De acordo com Barbosa et al., (2020) as folhas da A. 

Marlothii são usadas para o tratamento de feridas. 

As flores com néctar abundante são consumidas especialmente por crianças; e usadas 

medicinalmente no tratamento de doenças venéreas, feridas, tumores, dores de dentes, 

convulsões e para fomentar a fertilidade feminina (Bandeira et al., 2007).   

 

2.1.3. Crotalaria monteiroi 

2.1.3.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Crotalaria monteiroi 

Nome vernacular: Likalahumba 

Reino: Plantae 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Género: Crotalaria 

Família: Fabaceae      

Espécie: C. Monteiroi    

                 Figura 3. Crotalaria monteiroi 

A Crotalaria monteiroi é um arbusto com 0.4-2 m de altura com folhas pequenas, trifoliadas. 

A floração ocorre em todo o ano e as flores são amarelas com traços castanhos-avermelhados 

na parte exterior do estandarte e na quilha (Bandeira et al., 2007).  

Segundo estudos levados a cabo por Bandeira et al. (2007) a Crotalaria monteiroi encontra-se 

nas dunas capinzais, matas, às vezes como pioneira na vegetação secundária e foi identificada 

nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Tete.  
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A planta é utilizada em medicina tradicional no tratamento de problemas de vista, malária e 

dores de cabeça (Bandeira et al., 2007).  

 

2.1.4. Commiphora africana 

2.1.4.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Commiphora africana 

Nome vernacular: - 

Reino: Plantae 

Classe: Rosides 

Ordem: Sipindales  

Género: Commiphora  

Família: Burseraceae 

Espécie: C. africana   

        Figura 4. Commiphora africana 

                                                                                         Fonte: Hyde et al., 2020 

A commiphora africana é um arbusto com cerca de 6.5 m de altura, com tronco curto e galhos 

dispersos, geralmente espinhosos, da savana seca do Sahel (florestas do Senegal) à Nigéria e 

amplamente dispersas em partes mais secas da África tropical. A planta é frequentemente 

encontrada na Nigéria.  Estabelece-se rapidamente a partir de aposta e cria uma barreira 

eficiente (Burkill, 1985). 

Segundo estudos levados a cabo por Burkill (1985) a Commiphora africana encontra-se nas 

savanas secas e na floresta, geralmente em lugares rochosos e foi identificada nas províncias 

de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Zambézia, Niassa e Tete.  

Desde os tempos bíblicos a C. africana é usada como sedativo, tratamento para os olhos, 

problemas estomacais, gengivas, medicamento abortivo, cicatrização de feridas, tratamento de 

disenteria e como antídoto para picadas venenosas e tem sido intimamente associado aos rituais 

de saúde e purificação das mulheres (Gadir & Ahmed, 2014).  

Os frutos são usados para tratar a febre tifóide, remédio para problemas estomacais, dor de 

dente. A casca em pó é usada para curar malária, a resina é usada como desinfectante de feridas 
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e os vapores da resina queimada são usados como insecticida e afrodisíaco (Okwute & Ochi, 

2017). 

São conhecidos alguns usos farmacológicos do oleo da C. Africana,  tem actividade 

antibacteriana, antiviral, antifúgica e antitumoral (Murthy et al., 2016; Gadir & Ahmed, 2014) 

e também apresenta potencial antiúlcera (Nuhu et al., 2016).  

2.1.5. Dicerocaryum senecioides 

2.1.5.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Dicerocaryum senecioides 

Nome vernacular: Lilhelhua 

Reino: Plantae  

Classe: Magnoliapsida 

Ordem: Lamiales  

Género: Dicerocaryum 

Família: Pedaliaceae 

Espécie: D. Senecioides 

         Figura 5. Dicerocaryum senecioides 

A Dicerocaryum senecioides é uma erva com raiz principal lenhosa e persistente da qual caules 

prostrados sustentam numerosos ramos laterais, a planta cobre uma área de até 10 m2. As folhas 

têm formas variadas, sendo estreitamente laminadas ou largamente ovadas e serradas. As flores 

têm cor branca, rosa ou violeta e encontram-se nas axilas das folhas. O fruto é lenhoso, com 

dois picos levantados na parte central da superfície (Tcheco, 1995).  

Tem duas ou cinco sementes castanho-escuras e pretas com funículos curtos em cada um dos 

dois lóbulos (Turrill & Melne, 1953). 

Em termos de habitat, a Dicerocaryum senecioides encontra-se em zonas de pastagem ou 

savana aberta, zonas arenosas e abunda na vegetação de terrenos abandonados e em dunas de 

areia marítima (Launert, 1988).  

Encontra-se, portanto, distribuída em todas as regiões e em todas as épocas do ano, 

especialmente no verão e na época chuvosa (Tcheco, 1995). 

De acordo com Bandeira et al. (2007), em Moçambique, a D. senecioides é encontrada nas 

orlas das praias, machambas abandonadas e outros solos perturbados. Encontra-se 
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significamente distribuída entre as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, 

Zambézia e Cabo Delgado. 

A infusão das folhas é usada como remédio de desordens gástricas e intestinais e na obstetrícia 

do gado (Launert, 1988). As folhas e a raiz são usadas contra o sarampo, lavando-se a pessoa 

com as folhas e fervendo a raiz para beber. A planta inteira ajuda na dilatação nos partos de 

mulheres e fêmeas. A infusão é instalada no interior do sexo e também é dada para beber, 

também é usada para dores abdominais, constipações, pneumonia, varíola, gonorreia e como 

anticonceptivo (Luseba et al., 2007). 

 

2.2.6. Phyllantus reticulatus 

2.2.6.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Phyllantus reticulatus 

Nome vernacular: Bupsantina  

Reino: Plantae 

Classe: Rosids 

Ordem: Malpighiales            

Género: Phyllantus 

Família: Phyllantanceae 

Espécie: P. reticulatus 

               

                 Figura 6. Phyllantus reticulatus 

                  Fonte: Hyde et al., 2020 

A Phyllantus reticulatus é um arbusto grande, com ramos lisos ou tuberculados e um pouco 

angulados.  As folhas têm arranjo alternativo, lanceolado, simples e de tamanho variável.  O 

ápice das folhas é agudo, o lado ventral é verde-escuro e o lado dorsal é verde-claro. As folhas 

têm 2.5-5 cm de comprimento e 0.7-1.5 cm de largura, com forma elíptica e suas margens são 

ondulares.  As flores são axilares em galhos delgados. Os frutos são coriáceos ou carnudos e 

sem sementes.  As sementes são irregularmente trigóneas (Jamal et al., 2008). 
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A P. reticulatus encontra-se em florestas quentes e secas, também nas matas ribeirinhas. Em 

Moçambique, é encontrável nas províncias de Maputo, Inhambane e Niassa (Conde et al., 

2014). 

A Phyllantus reticulatus é usada para tratar sífilis, asma, diarreia e para o controlo da diabete 

(Jamal et al., 2008). 

O pó das folhas é aplicado localmente em feridas, queimaduras e também para tratar a 

gonorreia. 

As cascas secas, folhas e partes aéreas são usadas para tratar diarreia com sangramento anal e 

são usadas como adstringente e diurético.  

A casca da raiz seca é usada para promover a fertilidade e para tratar a varíola.  

O caule e folhas são esfregados no peito para curar asma e a decocção das folhas e da raiz é 

bebida para tratar dor de garganta e diarreia, respectivamente (Barbosa et al., 2020). 

A fruta é usada para tratar inflamação intestinal, sífilis e gengivas com sangramento (Sharma 

& Kumar, 2013).  

De acordo com os estudos levados a cabo por Jamal et al. (2008) no extracto metanólico da 

Phyllantus reticulatus obtido por Soxhlet foram isolados os seguintes compostos: lupeol, 

acetato de lupeol e estigmasterol. 

2.1.7. Synaptolepis kirkii 

2.1.7.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Synaptolepis kirkii 

Nome vernacular: Kama, Vunjuvane 

Reino: Plantae 

Género: Synaptolepi 

Família: Thymelaeaceae 

Espécie: S. kirkii  

 

       Figura 7. Synaptolepis kirkii  

                      Fonte: Wyk et al., 2000  

A Synaptolepis kirkii é um arbusto multi-ramificado com coloração castanha escura, caule 

quase preto e folhas praticamente não apresentam talos e tem cerca de 25 mm de comprimento 
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e estão organizadas em pares opostos, enquanto as raízes grandes e fibrosas são branco-

porcelana. Apresentam flores tubulares e brancas com pólen laranja com cerca de 15 mm e 

nascem em pequenos grupos. As frutas são alaranjadas e parecidas com frutos silvestres, 

embora cada fruto esteja realmente incorporado na base da flor que forma uma cobertura 

ligeiramente carnuda (Manders et al., 1995; Wright, 1915 citados por Wyk et al., 2000).  

A Synaptolepis kirkii é encontrada na floresta e na pastagem arborizada. Mundialmente está 

distribuída nas partes norte de Kwazulu-Natal (Africa do Sul), mas ocorre mais ao norte na 

África tropical (Wyk, 2000). 

No território nacional foi identificado nas províncias de Niassa, Zambézia, Manica, Sofala e 

Maputo (Borrows et al., 2018). 

O principal uso da planta é como amético (Walt, 1962 citado por Wyk et al., 2000). De acordo 

com Hutching et al. (1997), também é usada para tratar epilepsia e constipação. 

A S. kirkii é usada tradicionalmente pelos Zulo e pelos Xhosa para induzir visões espirituais, 

transes e sonhos lúcidos. As raízes deste arbusto contêm um potente neurotrófico chamado 

kirkinina. As neurotrofinas são uma família de proteínas que influenciam positivamente o 

desenvolvimento e funcionamento dos neurónios (Wyk, 2000). 

 

 

 

2.1.8. Solanum panduriforme 

2.1.8.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Solanum panduriforme 

Nome vernacular: Rucuane 

Reino: Plantae 

Género: Solanum 

Família: Solanaceae 

Espécie: S. panduriforme  

 

                     Figura 9. Solanum panduriforme
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A S. panduriforme é um pequeno arbusto herbáceo, geralmente desarmado, mas 

ocasionalmente com alguns espinhos, folhas elípticas, inteiras ou levemente onduladas nas 

margens, verde escuro em cima, mas pálidas em baixo. Flores em cachos ao longo dos galhos, 

às vezes axilares ou opostas às folhas. Corola azul pálido a azul profundo, malva ou púrpura 

ocasionalmente branca, com 1.5 cm de diâmetro perfumado. Frutas esféricas, verdes, 

geralmente listradas ou manchadas de branco, ficando amarelas ou castanho-alaranjadas 

quando maduras (Kirby, 2013). 

A S. panduriforme é encontrada principalmente como erva daninha de áreas perturbadas e com 

excesso de pasto e na margem da estrada. Ela é de origem desconhecida, mas agora está 

difundida na África Oriental e Austral, no território nacional foi identificada nas províncias de 

Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Gaza, Inhambane e Maputo (Kirby, 2013). 

A planta inteira é usada na medicina tradicional para a cura de reumatismo, hemorroida e dor 

de dente. O pó das raizes é usado para tratar feridas externas e furúnculos, os frutos são 

venenosos, são usados como remédio para micose no gado (Kirby, 2013). 

 

 

2.1.9. Opuntia ficus-indica 

2.1.9.1. Classificação taxonómica 

Nome científico: Opuntia ficus-indica 

Nome vernacular: Xihaha 

Reino: Plantae 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Caryophyllales            

Género: Opuntia 

Família: Cactaceae 

Espécie: O. ficus-indica 

       Figura 10. Opuntia ficus-indica 

A Opuntia ficus-indica apresenta um cacto suculento, ramificado, de porte arbustivo, com 

altura entre 1.7-3 m, ramos clorofilados achatados, de coloração verde-acinzentada, mais 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
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compridos (30–60 cm) do que largos (6–15 cm), variando de densamente espinhosos até 

desprovidos de espinhos. As folhas são excepcionalmente pequenas, decíduas precoces. As 

flores são amarelas ou laranja brilhantes, vistosas. Os frutos são amarelos-avermelhados, 

suculentos, com aproximadamente 8 cm de comprimento, com tufos de diminutos espinhos. A 

reprodução faz-se por semente ou vegetativamente (Reyes-Agüero et al., 2005). 

A O. Ficus-indica é nativa da América Central, amplamente naturalizada em áreas quentes do 

mundo, encontra-se principalmente na floresta, em áreas rochosas e em habitats mais abertos. 

No território nacional foi identificada nas províncias de Manica, Sofala, Gaza e Inhambane 

(Borrows et al., 2018). 

A O. ficus-indica tem sido usada na medicina popular tradicional por causa do seu papel no 

tratamento de várias doenças e condições, incluindo diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, 

dor reumática, doenças da mucosa gástrica e asma, em muitos países (Martinez et al, 2014). O 

xarope do caule da O. ficus-indica é misturado com mel e usado para o tratamento da tosse 

(Barbosa et al., 2020). 

Existem evidências farmacologicas de que a O. ficus-indica pode ser usada para tratar doenças 

crónicas tais como a sindrome metabólica (Luo, 2010), doenças renais (Park et al., 2001), 

doenças neuroplasticas (Wie, 2000) e doenças helmínticas (Barbosa et al., 2020). 
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3. MÉTODOS DE ANÁLISE DE PLANTAS  

Nos métodos de análise das plantas começamos por considerar os métodos de extracção e 

identificação das diferentes classes de metabólitos secundários que podem ser encontrados nas 

plantas. 

3.1. Métodos de extracção 

3.1.1. Extracção por maceração 

A maceração é uma operação na qual a extracção da matéria vegetal é realizada em recipiente 

fechado, em temperatura ambiente, durante um período prolongado (horas ou dias), sob 

agitação ocasional e sem renovação do líquido extractor (Cseke et al, 2006). 

De acordo com a ANVISA (2005), a maceração tem a desvantagem de não levar ao 

esgotamento do princípio activo devido à saturação do líquido extractor e o equilíbrio 

difusional entre o meio extractor e o interior da célula vegetal é um processo lento e há 

possibilidades de contaminação. Entretanto, apresenta a vantagem de ser uma técnica simples, 

de fácil manuseio, não havendo risco de destruição da substância pela temperatura elevada.    

3.1.2. Extracção por Soxhlet 

A extracção por Soxhlet é um processo contínuo de extracção sólido – liquido. Neste método 

a amostra é seca, moída em pequenas partículas colocadas em um filtro de celulose ou papel; 

o filtro é colocado na câmara de extracção que está suspensa acima de um balão contendo 

solvente e abaixo de um condensador, conforme mostra a figura 16. Consiste em fazer refluxo 

a quente durante certo tempo até descoloração do material em extracção contido no interior do 

cartucho (Ernesto, 2013).  

A extracção por Soxhlet apresenta como vantagens, a renovação do solvente durante o 

processo, o que aumenta o coeficiente de partição e a eficiência da extracção, é um processo 

contínuo que pode ser interrompido, não necessita de filtração o que simplifica o tempo de 

manuseio do extracto depois da extracção, reduz os riscos de perda e/ou contaminação do 

extracto e apresenta uma maior reprodutibilidade (Luque-Garcia & Castro, 2003).   
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Figura 16. Esquema de extractor de Soxhlet 

Fonte: (Melecchi, 2005) 

Entretanto, apresenta a desvantagem de ser muito lento, maior tempo de análise que implica 

grande perda de água (uma vez que o Soxhlet tem um sistema de arrefecimento à base de água) 

e maior consumo de corrente eléctrica. A substância a ser extraída é aquecida durante muito 

tempo correndo o risco de sofrer transformações, oxidações, hidrólise entre outros. (Melecchi, 

2005; Santiago, 2007). 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Química dos Produtos Naturais, 

Faculdade de Ciências, Departamento de Química da Universidade Eduardo Mondlane no 

Campus universitário principal na Avenida Julius Nyerere, Número 3453, Maputo, 

Moçambique e os testes de actividade antiparasitária foram realizados no Laboratório de 

parasitologia do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique-Direcção de Ciências 

Animais (IIAM-DAC) na Avenida de Moçambique, Km 1.5 – C.P. 1922. 

 

4.1. Esquema geral do trabalho experimental 

O esquema geral do trabalho experimental está apresentado na figura 17: 

 

Figura 17. Esquema geral do trabalho experimental 

 

 

Colheita das amostras 

 

Preparação das amostras 

 

Extracção 

 

Maceração 

 

Soxhlet 

 

Extracto hidroalcoolico  

Triagem fitoquímica 

 

Extracto aquoso 

Testes biológicos 
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A tabela 1 apresenta as plantas em estudo, os nomes científico e vernacular, a parte da planta 

analisada e as suas respectivas famílias. 

Tabela 1. Plantas em estudo 

Família Nome científico Nome vernacular Parte da planta 

analisada 

Malvaceae Abutilon angulatum - Parte aérea 

Asphodelaceae Aloe marlothii Mangane* Folhas 

Burseaceae Commiphora africana - Parte aérea 

Fabaceae Crotalaria monteiroi Likalahumba* Parte aérea 

Pedaliaceae Dicerocaryum senecioides Lilhelhua* Parte aérea 

Phyllantaceae Phyllantus reticulatus Bupsantina* Folhas e Ramos 

Thymelaceae Synaptolepis kirkii Kama, Vanjuvane* Parte aérea 

Solanaceae Solanum panduriforme Rucuane* Parte aérea 

Cactaceae Opuntia ficus-indica Xihaha* Caule 

- :Não identificado; *Os nomes estão em Xitsonga/Xichangana. 

4.2. Colheita das amostras e identificação botânica das plantas 

As plantas usadas no presente estudo foram colhidas entre Novembro de 2018 e Abril de 2019 

na província de Maputo (nos distritos de Marracuene: Phyllantus reticulatus, Crotalaria 

monteiroi e Solanum panduriforme; Boane: Commiphora Africana, Abutilon angulatum e 

Dicerocaryum senecioides; Matutuíne: Synaptolepis kirkii e Opuntia ficus-indica; Namaacha: 

Aloi marlothii) e identificadas segundo a nomenclatura científica e vernacular, no Herbário do 

Departamento das Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane (DCB-UEM). 

 

4.3. Preparação das amostras para extracção (Secagem e moagem) 

A secagem das amostras procedeu-se em duas fases (secagem natural e artificial) sendo que a 

primeira fase de secagem foi realizada à temperatura ambiente durante 60 dias, enquanto a 

segunda fase da secagem decorreu durante cerca de 72 horas, secagem esta que foi realizada 

na estufa eléctrica a 50 oC, depois pesou-se até peso constante de modo a garantir a ausência 

da humidade que poderia influenciar na moagem. A moagem do material vegetal foi feita com 

ajuda do moinho de martelo e conservou-se em garrafas esmeriladas previamente lavadas e 

submetidas a secagem na estufa à temperatura de 100 oC. 
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4.4. Métodos de extracção 

4.4.1. Extracção por maceração  

Para a maceração, 25.002; 49.986; 25.381; 25.026; 25.011; 24.995; 25.002; 25.352; 24.992 e 

74.989 gramas (previamente pulverizados) de  A. angulatum, A. marlothii, C. africana, C. 

monteiroi, D. senecioides, P. reticulatus (folhas), P. Reticulatus (ramos), S. kirkii, S. 

panduriforme e O. ficus-indica respectivamente foram colocadas num balão volumétrico de 

500 mL com 175 mL do solvente H2O (excepto para as espécies A. marlothii e  O. ficus-indica, 

onde usou-se 300 e 475 mL do solvente respectivamente), durante 4 dias ao abrigo da luz.  

25.019; 50.021; 25.016; 25.005; 24.987; 25.021; 29.349; 30.087; 30.002 e 75.002 gramas de  

A. angulatum, Aloe marlothii, C. africana, C. monteiroi, D. senecioides, P. reticulatus (folhas), 

P. Reticulatus (ramos), S. kirkii, S. panduriforme e O. ficus-indica respectivamente foram 

colocadas num balão volumétrico de 500 mL com 175 mL do sistema de solventes MeOH - 

H2O 50:50 % v/v, durante 4 dias ao abrigo da luz.  

4.4.2. Extracção por Soxhlet 

Para a extracção por Soxhlet, 20.019; 29.060; 19.985; 24.100; 29.099; 20.126; 20.014; 22.732; 

25.546 e 32.492 gramas de A. angulatum, Aloe marlothii, C. africana, C. monteiroi, D. 

senecioides, P. reticulatus (folhas), P. Reticulatus (ramos), S. kirkii, S. panduriforme e O. ficus-

indica, respectivamente foram colocados em cartuchos e submetidos a extracção por Soxhlet 

durante 38 horas em média e/ou até descoloração do extracto, tendo usado 250 mL do sistema 

de solventes MeOH - H2O 50:50 % v/v em uma câmara de extracção de 125 mL. 

 

4.5. Concentração dos extractos 

Os extractos obtidos por maceração foram filtrados por gravidade utilizando um papel de filtro, 

os extractos obtidos por Soxhlet não passaram por filtração, em seguida foram concentrados 

com vaporizador rotativo  acoplado com bomba de vácuo e temperatura de banho-maria de 60 

oC e rotação do balão 80 RPM, depois foram conservados em frigorifico até uso. 

 

4.6. Triagem fitoquímica dos extractos 

Dentre as várias classes de metabólitos secundários, foram realizados testes qualitativos 

(colorimétricos e de precipitação) para a identificação de alcalóides, taninos, flavonóides, 

saponinas, antraquinonas, antronas, esteróides e triterpenóides. 
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Os testes fitoquímicos foram realizados segundo os métodos descritos por Silva et al (2010); 

Raaman (2006) com algumas modificações. 

 

4.7. Testes biológicos 

4.7.1. Teste de actividade antiparasitária 

De acordo com Sprenger et al, (2015), os testes mais comuns utilizados para avaliar a eficácia 

dos antiparasitários in vitro são o de eclodibilidade de ovos (TEO), o de desenvolvimento larval 

(TDL) e o teste de migração larval onde a partir dos resultados é possivel avaliar indices de 

inibição da eclodibilidade de ovos, inibição do desenvolvimento larval e inibição da migração 

larval (a partir de ovos dos parasitas presentes nas fezes). O teste aplicado neste trabalho foi o 

TEO, que se baseia na incubação dos ovos do parasito em uma série de concentrações do anti-

helmínto.  

O teste in vitro de inibição de eclosão de ovos é realizado para verificar o efeito inibitório de 

um composto seja ele natural ou não, na eclosão de ovos. Neste teste, podem ser utilizados 

controlos positivos com drogas padrões conhecidas, para comparar o percentual de eficácia do 

produto natural em relação ao sintético. Quanto maior a percentagem de inibição nesses ensaios 

maior é a actividade apresentada pela planta (Féboli, 2015). 

  

4.7.1.1. Recuperação e preparação de ovos de nematódeos gastrointestinais 

As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal dos ruminantes previamente 

seleccionados, infectados naturalmente por nematódos gastrointestinais e com OPG superior a 

dois mil (2000) quantificados usando a técnica de Gordon e Whitlock, modificada. Uma porção 

de fezes foi processada segundo a técnica de Coles et al (1992), modificada por Bizimenyera 

et al (2006). As fezes foram maceradas e homogeneizadas em água morna evitando-se estresse 

térmico (± 38ºC), posteriormente foram filtradas em uma sequência de cinco (5) peneiras 

granulométricas com reticulações de 1 mm, 106 µm, 105 µm, 55 µm e 25 μm. Os ovos retidos 

na última malha de diâmetro de 25 µm, foram lavados com água destilada com auxílio de 

esguicho, passando o conteúdo ali retido para tubos, tipo Falcon de 50 mL, que foram 

centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos, descartou-se o sobrenadante e completou-se com 

solução salina saturada  para a ressuspensão do sedimento. Centrifugou-se novamente nas 

mesmas condições que a anterior e o sobrenadante foi lavado na peneira de 25 μm com água 

destilada sucessivas vezes até que o sobrenadante ficasse límpido e a retirada total da solução 
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salina. O conteúdo da peneira foi despejado em um cálice de decantação por 1 h à temperatura 

ambiente (Cala, 2010).  

4.7.1.2. Teste de eclodibilidade de ovos (TEO) 

O TEO foi precedido pela recuperação dos ovos, o qual segue a metodologia descrita por 

Bizimenyera et al (2006), que é uma adaptação de Coles et al (1992). Em placas de 24 poços, 

70 μL da suspensão de ovos com aproximadamente 100 ovos foram pipetados e colocados nos 

poços. O TEO foi feito em sextuplicado (6 repetições por concentração), os tratamentos 

fitoterápicos foram preparados nas cinco (5) diferentes concentrações (0.625; 1.25; 2.5; 5.0 e 

10) % e adicionados. Para perfazer cada poço usou-se água destilada. 

O controle positivo foi feito com albendazol a 10% e o controlo negativo é constituido por água 

destilada e tween 80 na mesma concentração dos extractos vegetais. As placas foram 

identificadas e acondicionadas em estufa com demanda bioquímica de oxigénio (BOD) a 27 

°C durante 24 h. Após as 24 h foi acrescentada uma gota de Lugol com o objectivo de 

interromper a eclosão das larvas e realizar em microscópio invertido a contagem de ovos que 

eclodiram (L1) e foram calculadas as percentagens de eficácia de cada tratamento no teste de 

eclosão de ovos (E%TEO) por poço conforme a fórmula a seguir: 

(E%TEO) = 
(𝑂𝑣𝑜𝑠+𝐿1)−𝐿1

𝑂𝑣𝑜𝑠+𝐿1
*100 

Os resultados estão apresentados nas tabelas 5 a 14. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Preparação dos extractos 

As extracções foram feitas em nove (9) plantas medicinais do Sul de Moçambique. São 

apresentados nas tabelas 2 e 3 os resultados da extracção por maceração (extracto aquoso) e 

Soxhlet (hidrometanólico), respectivamente.  

Tabela 2. Resultados da extracção por maceração usando H2O como solvente 

Espécie/Técnica de 

extracção 

Peso da 

amostra 

 (g) 

Peso do 

extracto 

seco (g) 

Rendimento 

da extracção 

(%) 

Volume do 

solvente 

(mL) 

Tempo 

de 

extracção 

A. angulatum 25.002 0.429 1.72 175 4 dias 

A. marlothii 

(folhas Frescas) 

49.986 0.902 1.80 300 4 dias 

 

C. africana 25.381 0.729 2.87 175 4 dias 

C. monteiroi 25.026 1.217 4.86 175 4 dias  

D. senecioides 25.011 1.955 7.82 175 4 dias 

P. reticulatus 

(folhas) 

24.995 0.310 1.24 175 4 dias 

P. reticulatus 

(ramos) 

25.002 2.927 11.70 175 4 dias 

S. kirkii                                         25.352 1.200 4.73 175 4 dias 

S. panduriforme 24.992 0.629 2.52 175 4 dias 

O. ficus-Indica 74.989 1.812 2.42 475 4 dias 
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Tabela 3. Resultados da extracção por maceração e Soxhlet  usando MeOH-H2O (1:1) como 

solvente 

Espécie/ 

Técnica de 

extracção 

Peso da 

amostra 

(g) 

Peso do 

extracto seco 

(g) 

Volume do 

solvente 

(mL) 

Rendimento 

(m/m) da 

extracção 

(%) 

Tempo de 

extracção 

M S M S M S M S M S 

A. angulatum 25.019 20.019 0.383 3.093 175 250 1.53 15.45 4 d 16 h 

A. marlothii 

(folhas secas) 

50.021 29.060 2.46 3.336 300 250 4.93 11.47 4 d 36 h 

C. africana 25.016 19.985 0.825 1.727 175 250 3.30 8.64 4 d 26 h 

C. monteiroi 25.005 24.100 1.377 5.788 175 250 5.51 24.02 4 d 17.5 h 

D. senecioides 24.987 29.099 2.464 5.555 175 250 9.86 19.09 4 d 34.5 h 

P. reticulatus 

(folhas) 

25.021 20.126 0.383 7.533 175 250 1.53 37.43 4 d 38 h 

P. reticulatus 

(ramos) 

29.349 20.014 2.011 3.658 175 250 6.85 18.28 4 d 38 h 

S. kirkii                                         30.087 22.732 1.827 4.081 175 250 6.072 17.95 4 d 27 h 

S. 

panduriforme 

30.002 25.546 0.904 6.895 175 250 3.013 26.99 4 d 32 h 

O. ficus-

Indica 

75.002 32.492 4.920 4.919 175 250 6.56 15.14 4 d 26 h 

M: Maceração; S: Soxhlet; d: dias; h: horas 

NB: Não foram realizados ensaios de extracção com solvente aquoso pela técnica de Soxhlet 

 

 

5.2. Testes fitoquímicos 

As análises fitoquímicas foram realizadas com base em testes cromáticos e de precipitação. Os 

resultados dos testes fitoquímicos realizados nos extractos concentrados de A. angulatum (A. 

A), A. marlothii (A. M), C. monteiroi (C. M), C. africana (C. A), D. senecioides (D. S), P. 

Reticulatus (P. R), S. panduriforme (S. P), S. kirkii (S. K) e O. ficus-indica (O.F-I) são 

apresentados na tabela 4. 

 



 

 

23 

 

Tabela 4. Resumo dos resultados de triagem fitoquímica 

Espécie Extractos Princípios activos 

Alcaloi

des 

Flavo

noides 

Tani

nos 

Sapon

inas 

Esteroides-

tritererpenoi

des 

Antraqui

nonas 

Antronas 

A. A H2O + - + + + - + 

MeOH-H2O - - + - + - + 

A. M H2O + + + - + + + 

MeOH-H2O + + + - + + + 

C. A H2O + - - - + - + 

MeOH-H2O + - - - + - + 

C. M H2O - + - + - + + 

MeOH-H2O - + - - - + + 

D. S H2O + + + + - + + 

MeOH-H2O + + + + - + + 

P. R 

(folhas) 

H2O - + + + + - - 

MeOH-H2O - + + + + - - 

P. R 

(ramos) 

H2O - + + + + + + 

MeOH-H2O - + + + + - - 

S. P H2O + + - + + - - 

MeOH-H2O + + - + + - - 

S. K H2O + - + + + - - 

MeOH-H2O + - + + + - - 

O. F-I H2O - + + - + - - 

MeOH-H2O + + + - + - - 

 

Legenda:        Obs. 

H2O = Extracto aquoso                                                  - = Teste Negativo 

MeOH-H2O = Extracto hidrometanólico (1:1)    + = Teste Positivo 
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5.3. Testes de actividade antiparasitária 

A actividade antiparasitária dos extractos hidrometanólicos das plantas em estudo foi avaliada 

em sextuplicado (6 réplicas) para as cinco diferentes concentrações (0.625; 1.25; 2.5; 5.0 e 

10%), excepto para a Aloe marlothii que foi avaliada em quadruplicado (4 réplicas). Os 

resultados estão apresentados nas tabelas 5 a 14: 

 

Tabela 5. Actividade do extracto hidrometanólico de Abutilon angulatum em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Abutilon angulatum (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 99 100 100 100 100 98 99.50 ±0.83 0.5 ± 0.83 

1.25 89 97 90 93 90 95 92.33 ±3.20 7.66±3.20 

2.5 69 74 71 77 76 74 73.50 ±3.01 26.5±3.01 

5.0 18 23 21 25 27 19 22.16±3.48 77.83±3.48 

10 0 4 2 2 0 3 1.83±1.60 98.16±1.16 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 100 100 100 100 100 100 100± 0.0 0.0±0.0 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 6. Actividade do extracto hidrometanólico de Aloe marlothii em função da concentração 

para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Aloe marlothii (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 X (larvas) E%TEO 

0.625 98 100 97 97 98. 00 ± 1.41 2.00±1.41 

1.25 87 91 86 79 85.75 ± 4.99 14.25±4.99 

2.5 71 70 69 78 72. 00 ±4.08 28.00±4.08 

5.0 55 61 49 62 56.75±6.02 43.25±6.02 

10 27 35 21 29 28.00 ± 5.77 72.00±5.77 

C+ 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 100 100 100 100 100± 0.0 0.0±0.0 
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C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 7. Actividade do extracto hidrometanólico de Commiphora africana em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Commiphora africana (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 85 83 77 79 82 79 80.83±2.99 19.33±2.87 

1.25 72 68 70 72 77 69 71.33 ± 3.20 28.66±3.20 

2.5 27 33 31 27 31 30 29.83 ±2.40 70.16±2.40 

5.0 4 7 3 3 5 3 4.16 ±1.60 95.83±3.04 

10 0 0 0 1 0 0 0.16 ±0.40 99.83±3.04 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 100 100 100 100 100 100 100±0.0 0.0±0.0 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 8. Actividade do extracto hidrometanólico de Crotalaria monteiroi em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Crotalaria monteiroi (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 78 83 75 79 77 89 80.16±5.07 19.80±5.07 

1.25 66 54 66 57 59 63 60.83±4.95 39.16±4.95 

2.5 24 21 22 28 19 24 23. 00 ±3.09 77. 00 ± 3.09 

5.0 17 23 24 10 16 20 18.33±5.16 81.66±5.16 

10 9 13 8 10 7 11 9.66±2.16 90.33±2.16 

C+ 0 0 1 0 0 0 0.16 ±0.40 99.83±0.40 

C- 100 100 100 100 100 100 100±0.0 0.0±0.0 

C+: Controle positivo; C-: he negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; E%TEO: 

Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 
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Tabela 9. Actividade do extracto hidrometanólico de Dicerocaryum senecioides em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Dicerocaryum senecioides (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 73 69 67 68 72 74 70.50±2.88 29.50±2.88 

1.25 32 39 31 37 39 33 35.16±3.60 64.83±3.60 

2.5 2 2 4 3 2 3 2.66 ±0.81 97.33±0.81 

5.0 2 1 0 3 2 2 1.16±1.03 98.33±1.03 

10 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 99 100 100 100 100 100 99.83±0,40 0.16±0.40 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 10. Actividade do extracto hidrometanólico das folhas de Phyllantus reticulatus em 

função da concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de 

ovos 

Concentração 

(%) 

Phyllantus reticulatus (folhas) (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 100 99 100 98 100 100 99.50 ± 0.83 0.50±0.83 

1.25 100 99 100 97 100 99 99.16±1.16 0.83±1.16 

2.5 1 3 0 3 0 2 1.50 ± 1.37 98.50±1.37 

5.0 2 0 0 4 0 1 1.16±1.60 98.33±1.60 

10 2 0 1 0 1 0 0.66±0.81 99.33±0.81 

C+ 0 1 0 0 0 0 0.16±0,40 99.83±0.40 

C- 100 100 100 100 97 100 99.50 ± 1.22 0.50±1.22 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

 

 

 



 

 

27 

 

Tabela 11. Actividade do extracto hidrometanólico dos ramos de Phyllantus reticulatus em 

função da concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de 

ovos 

Concentração 

(%) 

Phyllantus reticulatus (ramos) (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 99 100 100 100 99 100 99.66±0.51 0.33±0.51 

1.25 98 100 99 95 98 99 98.16±1.72 1.83±1.72 

2.5 31 34 36 33 42 26 33.66±5.31 66.33±5.31 

5.0 1 4 2 3 2 2 2.33±1.03 97.66±1.03 

10 0 1 0 2 1 1 0.83±0,75 99.16±0.75 

C+ 1 0 0 0 0 0 0.16±0.40 99.83±0.40 

C- 100 100 100 100 99 98 99.50±0.83 0.50±0.83 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 12. Actividade do extracto hidrometanólico de Solanum paduriforme em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Solanum paduriforme (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 78 83 87 73 70 87 79.66. ±7.20 20.33±7.20 

1.25 52 57 63 60 57 51 56.66±4.58 43.33±4.58 

2.5 33 38 29 36 30 29 32.50 ±3.83 67.50±3.83 

5.0 9 11 7 7 9 5 8.00 ± 2.09 90.33±5.00 

10 0 3 1 1 2 0 1.16±1.16 98.83±1.16 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 100 100 100 100 100 100 100±0.0 0.0±0.0 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 
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Tabela 13. Actividade do extracto hidrometanólico de Synaptolepis kirkii em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Synaptolepis kirkii (MeOH.-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 94 92 87 95 97 98 93.83±3.97 6.10±3.97 

1.25 25 23 27 23 19 25 23.66±2.73 76.33±2.73 

2.5 12 10 3 10 14 12 10.16±3.81 89.83±3.81 

5.0 2 2 3 2 3 2 2.33±0.51 97.66±0.51 

10 1 2 1 1 2 2 1.50±0.54 98.50±0.54 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 100 100 100 100 100 100 100±0.0 0.0±0.0 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 

Tabela 14. Actividade do extracto hidrometanólico de Opuntia ficus-indica  em função da 

concentração para o número de ovos e a percentagem de inibição para a eclosão de ovos 

Concentração 

(%) 

Opuntia ficus-indica (MeOH-H2O) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X (larvas) E%TEO 

0.625 53 60 64 61 68 61 61.16±4.95 38.83±4.95 

1.25 36 33 39 37 30 31 34.33±3.55 65.66±3.55 

2.5 15 23 17 25 16 19 19.16±4.02 76.33±9.62 

5.0 7 11 6 0 1 0 4.16±4.53 95.83±4.53 

10 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C+ 0 0 0 0 0 0 0.0±0.0 100±0.0 

C- 98 100 100 100 100 100 99.66±0.81 0.33±0.81 

C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; X (larvas): Média das larvas; R: Réplica; 

E%TEO: Percentagem de eficácia no teste de eclosão de ovos 
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6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1. Obtenção dos extractos 

O processo de preparação e obtenção dos extractos brutos inicia com a secagem do material 

vegetal, que tem por objectivo a retirada da água que poderia influenciar no processo da 

moagem, impedir reacções de hidrólise dos fitoconstituentes e impedir o crescimento 

microbiano. A etapa da moagem tem por finalidade reduzir mecanicamente o material vegetal 

a fragmentos de pequenas dimensões para aumentar a superfície de contacto entre o material 

vegetal e o solvente de extracção tornando mais eficiente a operação na etapa de extracção 

(Tiwari et al., 2011). 

Foram realizadas extracções utilizando duas técnicas, maceração e Soxhlet o rendimento obtido 

pela técnica de Soxhlet é significativamente maior que o rendimento obtido pela técnica de 

maceração. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da A. angulatum obtido por Soxhlet é 

de 15.45% e por maceração é de 1.53% com uma diferença de cerca de 13.92%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 1.72%. 

  A percentagem do extracto hidrometanólico seco da A. marlothii obtido por Soxhlet é 

de 11.47% e por maceração é de 4.93% com uma diferença de cerca de 6.54%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 1.80%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da C. africana obtido por Soxhlet é 

de 8.64% e por maceração é de 3.30% com uma diferença de cerca de 5.34%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 2.87%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da C. monteiroi obtido por Soxhlet é 

de 24.02% e por maceração é de 5.51% com uma diferença de cerca de 18.51%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 4.86%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da D. senecioides obtido por Soxhlet 

é de 19.09% e por maceração é de 9.86% com uma diferença de cerca de 9.23%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 7.82%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco das folhas da P. reticulatus obtido por 

Soxhlet é de 37.43% e por maceração é de 1.53% com uma diferença de cerca de 

35.90%. Nos ramos da P. reticulatus a extracção por maceração teve um rendimento 

de (6.85%) e a técnica de Soxhlet (18.28%) com uma diferença de 11.43%.  A 

percentagem do extracto aquoso das folhas e ramos da P. reticulatus foi de 1.24 e 

11.70%, respectivamente. 
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 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da S. kirkii obtido por Soxhlet é de 

17.95% e por maceração é de 6.07% com uma diferença de cerca de 11.88%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 4.73%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da S. panduriforme obtido por Soxhlet 

é de  26.99% e por maceração é de 3.01% com uma diferença de cerca de 23.98%. A 

percentagem do extracto aquoso foi de 2.52%. 

 A percentagem do extracto hidrometanólico seco da O. ficus-indica obtido por Soxhlet 

é de 15.14% e por maceração é de 6.56% com uma diferença de cerca de 8.58%. A 

percentagem do extracto aquoso é de 2.42%. 

A razão mais provável para estes resultados é o facto de a maceração ser uma técnica que não 

leva ao esgotamento do princípio activo contido nas plantas devido à saturação do líquido de 

extracção e o equilíbrio difusional entre o meio extractor e o interior da célula vegetal 

reduzindo assim a eficiência da extracção, enquanto que na extracção pela técnica de Soxhlet 

ocorre renovação do solvente durante o processo aumentando desse modo o coeficiente de 

partição e a eficiência da extracção. Para aumentar o rendimento na técnica de maceração 

poderíamos optar pelas diversas variações desta técnica, como é o caso da remaceração (repetir 

a operação utilizando o mesmo material vegetal, renovando-se apenas o líquido extractor), 

digestão (maceração a quente) e maceração dinâmica (feita sob agitação constante). 

6.2. Testes fitoquímicos  

A triagem fitoquímica tem como objectivo predizer as classes dos metabólitos secundários que 

se encontram num determinado extracto de uma certa planta; embora uma planta possa conter 

centenas de metabólitos secundários, apenas os compostos presentes em maior concentração 

são isolados e estudados pela fitoquímica clássica (Filho e Yunes, 1998).  

Baseando-se em testes cromáticos e de precipitação foram realizados testes fitoquímicos das 

espécies em estudo. 

a) Abutilon angulatum 

A triagem fitoquímica realizada possibilitou a identificação de alcalóides, taninos, saponinas, 

esteróides-triterpenóides e antronas no extracto aquoso. No extracto hidrometanólico foi 

possível identificar-se taninos, esteróides-triterpenóides e antronas. A falta de dados de 

referência para comparação dos resultados não oferece nenhuma informação sobre 

componentes identificados e isolados nesta planta.  
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b) Aloe marlothii 

Tanto o extracto aquoso como o hidrometanólico, a triagem fitoquímica revelou a presença de 

alcalóides, flavonóides, taninos, esteróides-triterpenóides, antraquinonas e antronas, facto que 

está de acordo com os estudos levados a cabo por Dagne (2000).  

c) Commiphora africana 

Revelou a presença de alcalóides, esteróides-triterpenóides e antronas nos extractos aquoso e 

hidrometanólico. Estudos feitos por Cordeiro (2018) revelam que nos extractos hidroalcoólicos 

de espécies do género Commiphora estão presentes flavonóides, taninos, esteróides-

triterpenóides, terpenoídes e saponinas. 

d) Crotalaria monteiroi 

No extracto aquoso foi possivel identificar-se flavonóides, saponinas, antraquinonas e antronas 

e no extracto hidrometanólico identificou-se apenas flavonóides, antraquinonas e antronas. 

Neves et al. (2017) relataram a ocorrência de alcalóides, flavonóides e antraquinonas nas 

espécies do genéro Crotalaria. 

e) Dicerocaryum senecioides 

Tanto no extracto aquoso como no hidrometanólico identificou-se alcalóides, flavonóides, 

taninos, saponinas, antraquinonas e antronas. De acordo com a literatura consultada, não 

existem dados publicados sobre a fitoquímica desta espécie. 

f) Phyllantus reticulatus 

No extracto aquoso das folhas da P. reticulatus foi notável a presença de flavonóides, taninos, 

saponinas e esteróides-triterpenóides; nos ramos da mesma espécie identificou-se flavonóides, 

taninos, saponinas, esteróides-triterpenóides, antraquinonas e antronas. No extracto 

hidrometanólico identificou-se flavonóides, taninos, saponinas e esteróides-triterpenóides. 

Estudos levados a cabo por Jamal et al. (2008) relatam a presença apenas de triterpenóides e 

esteróis no extracto metanólico da Phyllantus reticulatus. Esta diferença pode resultar de vários 

factores como, por exemplo, tempo e condições de armazenamento das amostras, tratamento 

da amostra, condições de extracção, condições climáticas e morfologia do solo no qual as 

plantas estão submetidas durante o seu desenvolvimento. 

g) Solanum paduriforme 



 

 

32 

 

Em S. panduriforme identificou-se alcalóides, flavonóides, saponinas e esteróides-

triterpenóides em ambos os extractos. De acordo com a literatura consultada, não existem dados 

publicados sobre a fitoquímica desta espécie. 

h) Synaptolepis kirkii 

Em ambos os extractos (aquoso e hidrometanólico) foi possível identificar alcalóides, taninos, 

saponinas e esteróides-triterpenóides. A falta de dados de referência para comparação dos 

resultados não oferece nenhuma informação sobre componentes identificados e isolados nesta 

planta.  

i) Opuntia ficus-indica   

Identificou-se alcalóides, flavonóides, taninos e esteróides-triterpenóides no extracto 

hidrometanólico. No extracto aquoso identificou-se  flavonóides, taninos e esteróides-

triterpenóides. De acordo com Martinez e Fragoso (2014), já foram identificados alcalóides e 

flavonóides nos extractos desta espécie. Féboli (2015) identificou alcalóides, flavonóides, 

taninos, antraquinonas e saponinas nos extractos de Opuntia ficus-indica. 

6.3. Testes de actividade antiparasitária 

O TEO tem como acção impedir a embriogénese e a eclosão de larvas de nematódos que 

tiveram contacto com concentrações crescentes do fármaco (Martins & Martins, 2019). A 

percentagem de inibição da eclodibilidade aumentou significativamente com o aumento das 

concentrações dos extractos.  

Porém, somente os extractos hidrometanólicos de D. senecioides e Opuntia ficus-indica 

mostraram eficiência de 100% na concentração máxima testada (10%) quando comparados ao 

controle positivo que também apresentou eficiência de 100% após 24 h.  

Dos extractos hidrometanólicos das espécies estudadas, na sua concentração máxima testada 

(10%): 

Cinco (5) extractos revelaram ter uma alta eficácia (E%TEO > 99%) a saber: D. senecioides, 

O. ficus-indica, P. reticulatus (folhas), P. reticulatus (ramos) e C. africana  sendo 100, 100, 

99.33, 99.16 e 99.83 %, respectivamente . 

Apresentaram eficácia média (95% < E%TEO > 99%) 3 espécies: A. angulatum, S. kirkii e S. 

panduriforme sendo 98.16, 98.50 e 98.83%. Apenas os extractos da A. marlothii e C. monteiroi 

apresentaram eficácia baixa (E%TEO < 95%) de 72.00 e 90.33%, respectivamente. 
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De acordo com a literatura consultada, não existem dados publicados sobre a actividade anti-

helmíntica dessas espécies em estudo, excepto a Opuntia ficus-indica. Féboli (2015), que testou 

a eclodibilidade dos ovos e a migração larval nos extractos isolados de Opuntia ficus-indica e 

verificou que maior eficácia ocorria para os extractos que continham taninos. Efeitos positivos 

na inibição da eclodibilidade dos ovos também foram verificados por  Féboli et al. (2016) que 

avaliaram o extracto do cladódio da Opuntia ficus-indica e encontraram eficácia de 93% na 

dose de 100 mg/mL do extracto.  

O controlo negativo (água destilada) não influenciou na inibição de ovos, o controlo positivo 

(albendazol a 10%), inibiu em 100% a eclosão dos ovos. Os extractos apresentaram 

desempenho promissor, quando comparado com o Albendazol (fármaco de comparação-

referência). Nessa análise, é de extrema importância ressaltar que o Albendazol é um composto 

activo sintético, enquanto os extractos são compostos por constituintes químicos de origem 

diversa, que podem agir de maneira isolada e/ou em combinação, em relação à actividade 

ovicida.     

Dentre os grupos de metabólitos secundários encontrados nos extractos avaliados no presente 

estudo, as saponinas interferem na integridade da membrana dos nematódos, alterando a sua 

permeabilidade e facilitando a entrada de moléculas por diferença de osmolaridade (Ademola 

et al., 2005). Os flavonóides têm um mecanismo de acção indirecto sobre os helmintos, pois 

são os principais responsáveis pela actividade antioxidante do vegetal, melhorando a 

imunidade do hospedeiro e reduzindo o envelhecimento celular (Menezes, 2009). Os taninos 

têm actividade antiparasitária, devido à redução da taxa metabólica dos nematódos, diminuindo 

a disponibilidade de nutrientes (Hoste et al., 2006). Molan et al (2003) relatam que esses 

compostos também podem causar decréscimo da fertilidade e ovipostura das fêmeas adultas. 

A acção ovicida observada no presente estudo pode estar relacionada a presença desses 

compostos, porém, sugere-se que outras classes de compostos também tiveram influência, visto 

que os extractos com maior percentual de inibição da eclodibilidade (D. senecioides e O. ficus-

indica) têm outras classes de metabólitos secundários. 
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7. CONCLUSÕES  

No presente trabalho, a triagem fitoquímica realizada possibilitou a identificação de alcalóides, 

taninos, saponinas, esteróides-triterpenóides e antronas no extracto aquoso; taninos, esteróides-

triterpenóides e antronas no extracto hidrometanólico de Abutilon angulatum.  

Na planta Aloe marlothii identificou-se a ocorrência de alcalóides, flavonóides, taninos, 

esteróides-triterpenóides, antraquinonas e antronas nos extractos aquoso e hidrometanólico. Na 

Commiphora africana foi notável a presença de alcalóides, esteróides-triterpenóides e antronas 

nos extractos aquoso e hidrometanólico. No extracto aquoso de Crotalaria monteiroi  foi 

possivel identificar flavonóides, saponinas, antraquinonas e antronas e no extracto 

hidrometanólico identificou-se apenas flavonóides, antraquinonas e antronas. Em 

Dicerocaryum senecioides foi notável a presença de alcalóides, flavonóides, taninos, 

saponinas, antraquinonas e antronas nos extractos aquoso e hidrometanólico. No extracto 

aquoso das folhas da Phyllantus reticulatus foi notável a presença de flavonóides, taninos, 

saponinas e esteróides-triterpenóides; nos ramos da mesma espécie identificou-se flavonóides, 

taninos, saponinas, esteróides-triterpenóides, antraquinonas e antronas. No extracto 

hidrometanólico identificou-se flavonóides, taninos, saponinas e esteróides-triterpenóides. Em 

Solanum panduriforme identificou-se alcalóides, flavonóides, saponinas e esteróides-

triterpenóides em ambos os extractos. Na planta Synaptolepis kirkii foi possível identificar 

alcalóides, taninos, saponinas e esteróides-triterpenóides em ambos os extractos (aquoso e 

hidrometanólico). No caso da Opuntia ficus-indica identificou-se alcalóides, flavonóides, 

taninos e esteróides-triterpenóides no extracto hidrometanólico; no extracto aquoso 

identificou-se  flavonóides, taninos e esteróides-triterpenóides. 

Os testes de actividade antiparasitária realizados sobre os extractos das plantas revelaram que: 

Os extractos hidrometanólicos de D. senecioides, O. ficus-indica, P. reticulatus (folhas), P. 

reticulatus (ramos), C. africana e C. monteiroi, tem alta eficácia na inibição da eclodibilidade 

de ovos. Os extractos das espécies A. angulatum, S. kirkii e S. panduriforme apresentaram 

eficácia média, o extracto da A. marlothii apresentou baixa eficácia.  

Os extractos das plantas estudadas oferecem uma oportunidade para a busca de novos 

compostos com actividade anti-helmíntica. No entanto, são necessários estudos mais 

detalhados para avaliar os componentes activos e os mecanismos de acção dos extractos para 

validar o seu uso como uma alternativa terapêutica e poder oferecer novas oportunidades de 

controle efectivo e económico das verminoses provocadas pelos nematódos gastrointestinais 

em pequenos ruminantes. 
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