


Bianca Graziele Lai | Avaliação da actividade antibacteriana de algumas espécies da flora do 
Montado 

II 

 

Índice Geral 

Resumo III 

Agradecimentos IV 

Índice de tabelas V 

Índice de figuras VI 

Índice de Abreviaturas VII 

1. Introdução 1 

2. Materiais e métodos 4 

2.1. As espécies seleccionadas – colheita 4 

2.2. Preparação dos extractos 5 

2.2.1. Moagem 5 

2.2.2. Processo extractivo 6 

2.3. Avaliação da actividade antibacteriana 7 

2.3.1. Microorganismos seleccionados 7 

2.3.2. Antibióticos utilizados 7 

2.3.3. Método aplicado para determinação das MICs 8 

2.4. Análise fitoquímica 9 

2.4.1. Preparação das placas para TLC 9 

2.4.4. Detecção fitoquímica 10 

3. Resultados e Discussão 11 

3.1. Actividade antimicrobiana 11 

3.2. Análise fitoquímica 14 

Execução Financeira 16 

Conclusão e perspectivas 17 

Referências Bibliográficas 18 

Anexo I – Histórico Escolar 19 

Anexo II – Abstract do Poster para o 11 Congresso da ISE, 2010 20 

Anexo III – Parecer do Tutor 21



Bianca Graziele Lai | Avaliação da actividade antibacteriana de algumas espécies da flora do 
Montado 

III 

 

Resumo 

 

A acompanhar a história da Humanidade, está indiscutivelmente o uso de plantas medicinais e o 

registo destas práticas ancestrais para o tratamento de diversas patologias remonta a Mesopotâmia e 

as mais antigas civilizações do Mundo. Com o passar do tempo, o interesse pelas propriedades 

terapêuticas provenientes das plantas adquiriu proporções cada vez maiores e, para além disso, o 

aparecimento de novas técnicas de análise aliado ao acesso mais facilitado ao legado histórico 

herdado serviu como ponto de partida para a actual fitoquímica. 

Para muitas plantas foi possível atribuir um uso bem estabelecido e eficácia comprovados, mas 

existem, ainda inúmeras espécies por analisar e que poderão trazer novas formas de combate a 

patologias variadas, nomeadamente doenças infecciosas causadas por bactérias multiresistentes e 

que adquirem proporções cada vez mais preocupantes agravadas pelas elevadas taxas de 

disseminação. 

Assim, com o intuito de enriquecer o conhecimento sobre novas plantas e o seu potencial 

fitoterapêutico, o presente estudo debruçou-se sobre um ecossistema Mediterrânico extremamente 

peculiar devido à sua vasta biodiversidade – a flora do “Montado”. Este tesouro natural inclui plantas 

medicinais e aromáticas, muitas delas pouco estudadas e que exigem um aprofundamento das suas 

propriedades e a sua caracterização fitoquímica. 

De forma a enriquecer o conhecimento acerca da flora deste ecossistema, foi feita a avaliação da 

actividade antibacteriana de várias partes colhidas de espécies seleccionadas – Adenocarpus 

complicatus spp. Anisochilus, Sanguisorba hybrida, Erica lusitanica, Quercus faginea, Lavandula luisieri 

e Paeonia broteroi – contra um painel de bactérias Gram-positivas (standard e multiresistentes), 

bactérias Gram-negativas e fungos. 

Dos vários ensaios realizados, foi possível constatar que a maioria dos extractos testados 

apresentaram forte actividade inibitória do crescimento da estirpe standard do género 

Staphylococcus aureus, de onde se estenderam os ensaios para determinação das MICs para as 

estirpes resistentes à meticilina (MRSA) e resistentes à vancomicina (VRSA). 

Por conseguinte, os resultados provenientes deste trabalho poderão servir como base a um estudo 

mais aprofundado de algumas das espécies características do “Montado”, nomeadamente no 

isolamento de novas moléculas com actividade antibacteriana ou no seu próprio aperfeiçoamento, 

utilizando-as como lead compounds. 
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1. Introdução 

 

Desde o início da Humanidade que a Natureza tem fornecido as matérias-primas essenciais para 

suprimir as suas necessidades básicas – alimentos, vestuário, abrigos, ferramentas, fertilizantes, 

aromas, fragrâncias e medicamentos. A propósito, o interesse pelos benefícios de saúde que 

poderiam advir da boa utilização dos produtos naturais estava já bem evidenciado na obra de 

Dioscórides intitulada De materia medica, nome pelo qual ficou conhecida na sua tradução latina. 

Aqui estavam descritas cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origem animal e 90 de origem mineral 

[Webster's New World Medical Dictionary, 2008]. Muito antes desta publicação, os primeiros 

registos que reportam o uso de plantas em terapêutica são originários da Mesopotâmia, estando 

estes datados de 2600 a.C. e aplicavam-se a várias patologias desde a tosse e constipações a infecções 

parasitárias e inflamações. Por todo o mundo foram descobertos outros exemplares, como é o caso 

do manuscrito “Ebers Papirus” (1500 a.C.) relativo à civilização Egípcia, que apresenta mais de 

setecentas formulações de medicamentos (principalmente de origem vegetal) sob a forma de 

infusões, comprimidos e pomadas, e o primeiro documento Chinês sobre plantas medicinais, datado 

de 500 a.C. e tem descritos nomes, doses e indicações para o uso de plantas que actualmente ainda 

são utilizadas, como o Ginseng (Panax spp) e a Ephedra spp. pelas suas propriedades estimulantes, 

revigorantes e anti-inflamatórias, entre outras [Cragg, et al., 2005; Heinrich, et al., 2004; Barnes, et al., 

2007]. 

As plantas têm sido usadas em terapêutica no tratamento das mais variadas patologias. Durante 

muito tempo, a fitoterapia teve maior aplicação nas regiões menos desenvolvidas devido à fácil 

disponibilidade das matérias-primas e menores custos associados. Actualmente, estima-se que a 

medicina tradicional constitua ainda a principal forma de tratamento disponível para cerca de 80% 

da população mundial [Gurib-Fakim, 2006; Cragg, et al., 2005]. 

As doenças infecciosas constituem um dos mais complexos problemas de saúde pública e 

permanecem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma das principais causas de morte a 

nível global. A capacidade dos microrganismos adquirirem vários mecanismos de resistência aos 

fármacos, associada ao fenómeno de globalização e mobilidade das populações tornaram as situações 

de epidemias/pandemias sérios riscos para a saúde pública. A situação agrava-se pelo consumo 

exacerbado de antibióticos que chega a ultrapassar a tonelada/dia na Europa. Desde a década de 70 

que foram identificadas e caracterizadas 40 novas doenças infecto-contagiosas e detectadas 1100 

situações de epidemias a nível global. Actualmente, não só as doenças infecciosas se disseminam com 

maior facilidade, como o aparecimento de novas estirpes com diferentes graus de patogenicidade e 

resistência à terapêutica é mais rápido. Existe, por isso, uma enorme necessidade de descobrir novos 
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e mais eficientes agentes antibacterianos. As plantas têm sido desde sempre uma fonte inesgotável 

de novas moléculas e um grande número dos fármacos usados hoje em dia em terapêutica foram 

isolados a partir de plantas utilizadas em medicina tradicional – nos EUA, 25% dos fármacos 

prescritos continham substâncias activas ou extractos derivados de plantas e pelo menos em 119 

compostos activos haviam sido obtidos directamente ou indirectamente a partir das plantas. Destes, 

74% foram descobertos como resultado de estudos químicos dirigidos para o isolamento das 

substâncias activas e esta tem sido uma das principais áreas de investigação da indústria 

farmacêutica, com a pesquisa de novos compostos com actividade antimicrobiana [Duarte, 2006; 

Cragg, et al., 2005]. 

Dos 109 novos fármacos aprovados pela FDA durante 1981-2006, 69% eram compostos de origem 

natural ou derivados sintéticos destes e dos fármacos comercializados entre 1998-2006, 52% 

tiveram a sua origem directa ou indirecta em estruturas isoladas e identificadas a partir de plantas. 

Estes dados reforçam a importância da descoberta de novas moléculas de origem natural para o 

tratamento de doenças infecciosas [Cragg, et al., 2005]. 

São inúmeros os exemplos de compostos isolados a partir de extractos de plantas usados em 

medicina tradicional, que foram não só usados directamente em terapêutica, como funcionaram 

como protótipos, cuja optimização de estrutura esteve na origem da síntese de numerosos derivados 

actualmente usados em terapêutica [Cragg, et al., 2005]. 

De acordo com Duarte, 2006, a pesquisa de produtos naturais activos contra microorganismos tem 

vindo a aumentar significativamente ao longo dos anos por todo o mundo, traduzindo-se num 

aumento das publicações nesta área, conforme se pode ver na Figura 1: 

 

 
Fig. 1 – Número de publicações mundiais sobre a actividade antimicrobiana de plantas medicinais, no período 

1994-2005. 
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Mesmo assim, o trabalho que tem sido desenvolvido para a maioria das plantas estudadas até à data 

debruça-se somente numa parte da planta – folha, raíz, caule, flor ou sementes –, ou num tipo de 

preparado – óleos essenciais ou extractos. São cerca de 300000 as espécies de plantas conhecidas e 

muitas destas ainda requerem estudos mais aprofundados para avaliação das suas possíveis 

aplicações terapêuticas. Para além disso, é de grande interesse tentar relacionar as propriedades 

encontradas nas plantas medicinais com os possíveis compostos fitoquímicos aí existentes. Comum a 

todos os seres vivos, temos os metabolitos primários, essenciais à sobrevivência do organismo 

(açúcares, aminoácidos, ácidos gordos e nucleótidos), e metabolitos secundários, limitados a certos 

organismos e a determinadas fases da vida, de tal forma que permitem a sua classificação taxonómica, 

em famílias/espécies [Dewick, 2009]. 

Assim, os metabolitos secundários são biossintetizados a partir de três vias biossintéticas principais: 

via do acetato, via do xiquimato e via do mevalonato. Na via do xiquimato, o ácido xiquímico é o 

precursor de várias famílias de metabolitos secundários, ácidos cianâmicos, linhanos, cumarinas, 

flavonóides, isoflavonóides e alcalóides. Os terpenos e esteróides têm como precursor comum o 

isopentenilpirofosfato, cuja biossíntese pode ser proveniente da via do mevalonato ou do 

desoxilulosefosfato [Dewick, 2009]. 

Para avaliação destas propriedades e compostos, este projecto tem como alvo o estudo de seis 

espécies, pertencentes às famílias Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Ericaceae, Paeoniacea e Fagaceae. 

As colheitas realizaram-se na Herdade da Ribeira Abaixo, Estação de Campo do Centro de Biologia 

Ambiental (CBA), situada no concelho de Grândola. Esta Herdade insere-se numa zona onde a 

paisagem dominante é o montado, formação vegetal tipicamente mediterrânica e que constitui um 

tipo de ecossistema com grande interesse comunitário e onde a flora medicinal e aromática adquire 

particular relevo e importância. 

As espécies escolhidas para a realização deste projecto são típicas desse tipo de habitat e encontram-

se pouco estudadas, o que justifica a sua inclusão num estudo desta natureza, com vista à caracteriza-

ção da actividade antimicrobiana de diferentes tipos de extractos.
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2. Materiais e métodos 

 

2.1. As espécies seleccionadas – colheita 

O estudo debruçou-se sob seis espécies características da flora do Montado, nomeadamente 

Sanguisorba hybrida (ver figura 2), Lavandula luisieri (ver figura 3), Adenocarpus complicatus spp. 

Anisochilus (ver figura 4), Erica lusitanica (ver figura 5), Paeonia broteroi (ver figura 6) e Quercus 

faginea (ver figura 7) e na Tabela 1 estão descritos os dados utilizados para a identificação das 

espécies após a colheita. 

                   
Fig. 2 – Sanguisorba hybrida.                       Fig. 3 – Lavandula luisieri. 

 

                   
Fig. 4 – Adenocarpus complicatus.                          Fig. 5 – Erica lusitanica. 

                                        

   Fig. 6 – Paeonia broteroi.                                     Fig. 7 – Quercus faginea. 
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Tabela 1 - Plantas colhidas em 2009 para o presente estudo da sua actividade antibacteriana: local e data de 
colheita e código de herbário. 

Código Espécie Parte Local Data Herbário 

HRA 69 Ac 

(Fabaceae) 

Adenocarpus 

complicatus 

spp. 

anisochilus 

Parte aérea; 

Frutos 
HRA, campo aberto 09-06-16 LISU 

HRA 69 Sh 

(Rosaceae) 

Sanguisorba 

hybrida 
Parte aérea HRA, campo aberto “ LISU 

HRA 71/85 El 

(Ericaceae) 

Erica 

lusitanica 
Parte aérea HRA, campo aberto “ LISU 

HRA 73F Qf 

(Fagaceae) 

Quercus 

faginea 
Parte aérea HRA “ LISU 

HRA 74 Lav 

(Lamiaceae) 

Lavandula 

luisieri 
Parte aérea 

HRA, povoamento de Quercus 

rotundifolia e Arbutos unedo 
“ LISU 

HRA 84 Pb 

(Paeoniaceae) 

Paeonia 

broteroi 

Folhas; 

Frutos 

HRA, encosta, povoamento 

misto de Q. rotundifolia, Q. 

suber e Arbutos unedo 

“ LISU 

HRA – Herdade da Ribeira Abaixo, Grândola, sudoeste Portugal (38º 8’ N – 8º 33’ W, UTM 29SNC3717), altitude 
média 150 m; 
MNE – Mata Nacional de Escaroupim, Salvaterra de Magos, centro Portugal (39° 03' N – 8° 44' W) altitude 24 m; 
TA – Parque Botânico da Tapada da Ajuda, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 
 

 

2.2. Preparação dos extractos 

2.2.1. Moagem 

Após secagem das plantas à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, as plantas foram moídas com 

um moinho convencional (ver figura 8) e armazenadas em recipiente fechado, ao abrigo da humidade 

e luz. 

 
Fig. 8 – Processo de moagem das plantas em moinho convencional. 
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2.2.2. Processo extractivo 

Os extractos foram obtidos a partir de 50 g das plantas moídas, pela extracção sequencial com 300 

mL de solventes de polaridades crescentes (n-hexano, diclorometano, acetato de etilo, metanol e 

água), por períodos de 24h por cada solvente, sem aquecimento e com agitação ocasional. Todos os 

extractos foram filtrados e posteriormente evaporados num aparelho de rota-vapor até à secura, 

excepto os extractos de água que foram submetidos a um processo de liofilização para remoção total 

da mesma (ver figuras 9, 10 e 11). Posteriormente, os extractos foram armazenados a -20ºC até à 

utilização seguinte. Registaram-se as massas finais dos extractos para avaliação do rendimento (ver 

Tabela 6). 

 

                  
       Fig. 9 – Liofilizador.                      Fig. 10 – Frascos a liofilizar.              Fig. 11 – Extractos liofilizados. 

      

 
 

Fig. 12 – Aspecto de alguns extractos de água liofilizados. 
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2.3. Avaliação da actividade antibacteriana 

2.3.1. Microorganismos seleccionados 

 

Tabela 2 – Microorganismos seleccionados para determinação das MICs. 

Gram-positivas Gram-negativas Álcool-ácido resistentes Fungos 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 

ATCC 43866 

ATCC 700699 

ATCC 106760 

Pseudomona aeruginosa 

CIP 9027 

Mycobacterium smegmatis 

CIP 607 

Candica 

albicans 

Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228 

Salmonella typhimurium 

ATCC 13311 
  

Enterococcus faecalis 

CIP 104676 

Klebsiella pneumoniae 

ATCC 9997 
  

 

 

 

2.3.2. Antibióticos utilizados 

Utilizaram-se antibióticos (ver Tabela 3) adequados como controlos positivos (indicadores da 

qualidade das colónias). 

 

Tabela 3 – Antibióticos e respectivas bactérias utilizados para este estudo. 

Ab 
S. 

aureus 
MRSA VRSA 

S. 

epidermidis 
E. faecalis 

M. 

smegmatis 

S. 

typhimurium 

K. 

pneumoniae 

P. 

aeruginosa 

C. 

albicans 

Rifampi

-cina 
 x    x     

Amoxici

-lina 
 x x        

Cefotaxi

-ma 
  x     x   

Gentam

i-cina 
   x x      

Ofloxaci

-na 
x      x  x  

Ácido 

nalixídi

-co 

      x    

Cetoco-

nazol 
         x 
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2.3.3. Método aplicado para determinação das MICs 

 

A actividade antibacteriana foi determinada através do teste da microdiluição com placas de NUNC 

de 96 poços e os extractos foram redissolvidos em DMSO em soluções stock de 1e 2 mg/mL, de 

acordo com o Esquema 1 e testados numa gama de concentrações de 1 mg/mL a 1.75 µg/mL contra 

as estirpes referidas no ponto 2.3.1., com excepção do Mycobacterium smegmatis, o qual foi testado 

numa gama de concentrações de 2 mg/mL a 1.75 µg/mL. Efectuaram-se três repetições para 

confirmação das MICs e para os extractos activos sobre a estirpes de S. aureus 6538, estenderam-se 

os ensaios para estirpes multiresistentes do S. aureus. 

 

 
 

 
 

 

 

 

A avaliação da actividade antibacteriana foi efectuada através da determinação da concentração 

mínima inibitória (MIC), definida como a menor concentração de extracto capaz de impedir a tur-

vação do poço, isto é, capaz de impedir o crescimento bacteriano. As MICs foram determinadas pela 

medição da turbidimetria dos poços, através de um espectrofotómetro de microplacas (ELx808, 

Biotek), a 630 nm. A título exemplificativo, o poço onde se identifica a MIC também pode ser 

verificada a olho-nu pelo aparecimento de um depósito branco no fundo do poço correspondente ao 

crescimento da bactéria (setas vermelhas), como mostra a Figura 13. 

Esquema 1 – Método da microdiluição para avaliação da actividade antibacteriana das plantas seleccionadas 
(determinação das MICs). 



Bianca Graziele Lai | Avaliação da actividade antibacteriana de algumas espécies da flora do 
Montado 

9 

 

 

Fig. 13 – Parte de uma placa seleccionada para exemplificar o súbito crescimento bacteriano de um poço para o 
outro, com a formação de uma colónia no fundo do poço de onde se determina o valor da MIC. 

 

 

 

2.4. Análise fitoquímica 

2.4.1. Preparação das placas para TLC 

 

Para obtermos uma ideia geral das classes de compostos existentes em cada extracto e assim 

estabelecer uma potencial relação estrutura-actividade, fizeram-se ensaios preliminares através de 

cromatografia em camada fina (TLC), em placas de sílica gel. As placas foram submetidas a misturas 

de eluentes apropriadas: 

 
 

 

Tabela 4 – Eluentes utilizados para a eluição das placas, de acordo com a polaridade dos extractos aplicados. 

Extracto Eluentes 

n-hexano Hex:CH2Cl2 (50:50) 
CH2Cl2 CH2Cl2 
AcOEt AcOEt 
MeOH MeOH 

H2O 
Tolueno:CH2Cl2:Acetona 

(25:25:50) 
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Nas Figuras 14 e 15, estão representadas algumas das placas desenvolvidas nos eluentes apropriados 

e que, neste caso, correspondem a extractos de n-hexano e acetato de etilo, respectivamente. 

 

                          
      Fig. 14 – Placa de extractos de n-hexano eluída.           Fig. 15 – Placa de extractos de acetato de etilo eluída. 

 

 

 

 

 

2.4.4. Detecção fitoquímica 
 

As manchas foram reveladas através da pulverização das placas (previamente desenvolvidas e 

devidamente secas) com os reagentes apropriados para cada classe de compostos, preparados de 

acordo com Wagner and Blader, 1996 (Tabela 5). Os resultados foram classificados por avaliação 

semi-quantitativa, numa escala variável entre a ausência do composto (-) e uma grande evidência da 

sua presença (+++). Assim, cada extracto foi separadamente testado para a presença de cada 

composto fitoquímico. 
 

 

Tabela 5 – Reveladores e respectivos compostos que permitem evidenciar nas placas de TLC após 
desenvolvimento. 

Revelador Composto Detecção 

Dragendorff Alcalóides UV 
AS (Ácido sulfúrico anisaldeído) Terpenóides UV 

FBS (Fast Blue Salt) Compostos Fenólicos Visível 

NEU (NP/PEG) Flavonóides UV 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Actividade antimicrobiana 

Consideraram-se resultados positivos para valores de MIC < 100 µg/mL. Não se procedeu à 

determinação das MICs para estirpes multiresistentes quando o seu resultado foi negativo para a 

estirpe 6538 do S. aureus (MIC > 100 µg/mL). 

Como se pode verficar nas Tabelas 6 e 7, 83% dos 40 extractos analisados apresentaram actividade 

contra S. aureus (MIC 62-1.8 µg/mL), dos quais cerca de 50% apresentaram forte actividade (MICs 

30-1.8 µg/mL) e foram submetidos a novos ensaios de determinação das MICs contra estirpes 

multiresistentes do S. aureus. Assim, dos extractos activos, 52%, 85% e 88% continuaram a sê-lo 

para a estirpe S. aureus -resistentes à meticilina (MRSA), resistentes à vancomicina (VRSA) e 106760, 

respectivamente (MICs 62-1.8 µg/mL). Destes, os extractos mais polares verificaram maior 

actividade antibacteriana (MIC<62 µg/mL). 

Todos os extractos de Sanguisorba hybrida apresentaram forte actividade tanto contra as estirpes de 

S. aureus sensível como VRSA (MICs 30-1.8 µg/mL), enquanto que apenas os extractos de metanol e 

água foram fortemente activos contra a estirpe MRSA (MIC 7.5-1.8 µg/mL). 

40% dos extractos foram activos contra S. epidermidis, sendo que 56% desses verificaram forte 

actividade (MICs 30-15 µg/mL). 

De todos os extractos que impediram o crescimento de E. faecalis (20% dos extractos com actividade 

moderada, MIC 62 µg/mL), apenas o extracto de acetato de etilo da E. lusitanica apresentou forte 

actividade (MIC 30 µg/mL). 

Para o M. smegmatis, a maioria dos extractos de maior polaridade demonstraram capacidade 

inibitória forte a moderada do seu crescimento (MIC 62-15 µg/mL), à excepção da S. hybrida e do A. 

complicatus parte aérea em que não houve qualquer inibição. 

O crescimento da C. albicans foi melhor inibido pelos extractos de n-hexano e água correspondentes à 

L. luisieri (MIC 62 µg/mL). 

A reduzida actividade exibida pelos extractos contra as estirpes Gram-negativas seleccionadas 

(MIC > 100 µg/mL), conforme se pode verificar na Tabela 7, poderá ser explicada pela presença de 

uma membrana externa constituída por lipopolissacáridos, designada por LPS e que dificulta a 

passagem de vários compostos através da membrana, impermeabilizando-a. Assim, este grupo de 

bactérias apresenta uma maior resistência intrínseca a compostos antibacterianos (Nikaido, 1994). 



Bianca Graziele Lai | Avaliação da actividade antibacteriana de algumas espécies da flora do 
Montado 

12 

 

Tabela 6 – MICs dos extractos das plantas do “Montado” contra bactérias Gram-positivas e contra o M. 
smegmatis. 

6538 43866 700699 106760

0,766 Hex 30,0 62,0 15,0 30,0 125,0 125,0 62,0
1,383 CH2Cl2 30,0 125,0 30,0 15,0 125,0 125,0 125,0
0,891 AcO.Et. 15,0 125,0 30,0 62,0 125,0 125,0 125,0
1,925 MeOH 7,5 7,5 3,5 7,5 62,0 125,0 125,0
9,124 H2O 3,5 1,8 3,5 3,5 62,0 62,0 125,0

0,749 Hex 125,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 125,0 125,0
2,272 CH2Cl2 125,0 n.d. n.d. n.d. 62,0 125,0 125,0
1,704 AcO.Et. 30,0 30,0 62,0 62,0 15,0 30,0 30,0
6,433 MeOH 15,0 15,0 7,5 3,5 62,0 125,0 62,0
2,337 H2O 15,0 15,0 15,0 7,5 125,0 125,0 62,0

0,226 Hex 62,0 125,0 30,0 15,0 125,0 125,0 125,0
0,912 CH2Cl2 62,0 125,0 125,0 15,0 125,0 125,0 125,0
0,329 AcO.Et. 62,0 125,0 125,0 62,0 125,0 125,0 125,0
7,709 MeOH 125,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 125,0 125,0
1,960 H2O 30,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

2,066 Hex 62,0 30,0 30,0 15,0 125,0 125,0 62,0
2,307 CH2Cl2 62,0 62,0 30,0 62,0 250,0 125,0 125,0
0,512 AcO.Et. 62,0 125,0 62,0 62,0 125,0 125,0 30,0
1,800 MeOH 250,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 125,0 30,0
5,110 H2O 30,0 125,0 125,0 62,0 250,0 125,0 30,0

2,862 Hex 125,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 250,0 250,0
1,518 CH2Cl2 62,0 62,0 30,0 30,0 250,0 125,0 62,0
1,056 AcO.Et. 62,0 125,0 30,0 15,0 30,0 250,0 62,0

10,902 MeOH 15,0 3,5 3,5 7,5 15,0 62,0 15,0
0,612 H2O 62,0 7,5 7,5 7,5 15,0 125,0 125,0

1,640 Hex 62,0 62,0 125,0 62,0 250,0 250,0 125,0
1,609 CH2Cl2 250,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 125,0 125,0
1,834 AcO.Et. 1,8 1,8 15,0 7,5 30,0 62,0 62,0
5,419 MeOH 15,0 3,5 3,5 1,8 15,0 62,0 62,0
7,182 H2O 15,0 1,8 3,5 3,5 15,0 62,0 30,0

0,955 Hex 250,0 n.d. n.d. n.d. 250,0 125,0 62,0
0,908 CH2Cl2 62,0 125,0 62,0 15,0 250,0 125,0 125,0
0,908 AcO.Et. 62,0 125,0 62,0 30,0 62,0 125,0 62,0
0,427 MeOH 15,0 62,0 3,5 62,0 30,0 125,0 62,0
9,370 H2O 15,0 125,0 3,5 62,0 30,0 125,0 62,0

0,658 Hex 62,0 125,0 62,0 125,0 125,0 125,0 62,0
1,952 CH2Cl2 62,0 125,0 62,0 62,0 62,0 62,0 30,0
1,588 AcO.Et. 62,0 62,0 62,0 125,0 125,0 125,0 250,0
2,502 MeOH 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 15,0
4,640 H2O 62,0 62,0 62,0 250,0 250,0 250,0 30,0

Lavandula 
luisieri

Sanguisorba 
hybrida

Erica lusitanica

Adenocarpus 
complicates spp. 

Anisochilus p. 
aérea

Adenocarpus 
complicates spp. 

Anisochilus 
sementes

M. s.

Quercus faginea

Extracto
Rendimento 

Extracto 
(%p/p)

Planta S. aureus

S. e. E. f.

MIC (g/mL)

Paeonia broteroi 
Frutos

Paeonia broteroi 
Folhas

n.d. – (não determinado); S. aureus – Staphylococcus aureus; 6538 – estirpe sensível de S. aureus; 43866 – estirpe 
MRSA; 700699 – estirpe VRSA; 106760 – estirpe MRSA/VRSA; S. e. – Staphylococcus epidermidis; E. f. – 
Enterococcus faecalis; M. s. – Mycobacterium smegmatis. 
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Tabela 7 - MICs dos extractos das plantas do “Montado” contra bactérias Gram-negativas e contra a C. albicans. 

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 250,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 250,0
H2O 250,0 250,0 250,0 250,0

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 62,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 125,0
H2O 250,0 250,0 250,0 250,0

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 125,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 125,0
H2O 250,0 250,0 250,0 250,0

Hex 250,0 250,0 250,0 125,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 125,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 250,0
H2O 250,0 250,0 250,0 250,0

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 250,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 250,0
H2O 250,0 250,0 250,0 125,0

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 250,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 250,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 250,0
H2O 250,0 250,0 250,0 125,0

Hex 250,0 250,0 250,0 250,0
CH2Cl2 250,0 250,0 250,0 250,0
AcO.Et. 250,0 250,0 250,0 125,0
MeOH 250,0 250,0 250,0 125,0
H2O 250,0 250,0 250,0 125,0

Hex 62,0 125,0 125,0 62,0
CH2Cl2 125,0 125,0 125,0 125,0
AcO.Et. 125,0 125,0 125,0 125,0
MeOH 125,0 125,0 125,0 125,0
H2O 125,0 125,0 125,0 62,0

Sanguisorba 
hybrida

Erica 
lusitanica

Adenocarpus 
complicates 

spp. 
Anisochilus 

p. aérea

Adenocarpus 
complicates 

spp. 
Anisochilus 
sementes

Paeonia 
broteroi 
Frutos

C. a.
Extracto

MIC (g/mL)

Paeonia 
broteroi 
Folhas

Quercus 
faginea

Lavandula 
luisieri

S. t. K. p. P. a.
Planta

 
S. t. – Salmonella typhimurium; K. p. – Klebsiella pneumoniae; 

P. a. – Pseudomonas aeruginosa; C. a. – Candida albicans. 
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3.2. Análise fitoquímica 

Os resultados referentes às classes de compostos presentes em cada extracto apresentam-se na 

Tabela 8. 

Da análise fitoquímica dos extractos, podemos verificar que na espécie Adenocarpus complicatus spp. 

Anisochilus, tanto a parte aérea como as sementes apresentaram perfis muito semelhantes, 

traduzindo-se num conteúdo em terpenos, compostos fenólicos e flavonóides bastante próximo. 

Assim, os valores das MICs foram muito semelhantes para todas as bactérias estudadas com 

excepção do M. smegmatis, em que as sementes apresentaram maior actividade (nos extractos de 

acetato de etilo, metanol e água – MIC: 30 µg/mL) do que a parte aérea, provavelmente devido à 

maior facilidade de atravessar as membranas que compostos activos adquirem ao estarem dispersos 

nos óleos essenciais, já que o M. smegmatis apresenta uma parede invulgarmente espessa para uma 

bactéria Gram-positiva e tem maior carácter lipídico/hidrofóbico (Gordon, R., 1953). 

Relacionando a actividade demonstrada com as estruturas dos compostos maioritários revelados 

pela análise fitoquímica, é de esperar que haja um efeito sinérgico dos compostos terpénicos, 

fenólicos e flavonóides na destabilização da membrana bacteriana, devido ao seu elevado carácter 

lipofílico facilitador da passagem através das membranas ou nas interacções com clusters lipídicos 

em regiões específicas da membrana, que levam à perda de energia pela célula (Sikkema, 1995). 

A maioria dos extractos apresentou um conteúdo rico em terpenos (+++/++), excepto no caso dos 

extractos de diclorometano, acetato de etilo, metanol e água do Adenocarpus complicatus spp. 

Anisochilus parte aérea e dos extractos de P. broteroi folhas, em que a sua presença não foi tão 

significativa (+). 

O conteúdo em alcalóides apenas se manifestou positivo (+) para os extractos de acetato de etilo e 

metanol do Adenocarpus complicatus spp. Anisochilus parte aérea e sementes e não aparentam ser 

relevantes para a actividade antibacteriana demonstrada para esta planta, podendo estar associada a 

propriedades biológicas não avaliadas neste trabalho. 
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Tabela 8 – Avaliação semi-quantitativa quanto à presença dos compostos fitoquímicos mais importantes em 
cada extracto. 

AS FBS NEU Dragendorff
Planta Extracto Terpenos Fenóis Flavonóides Alcalóides

Hex +++ + ++ -
CH2Cl2 +++ ++ - -
AcO.Et. ++ ++ + -
MeOH ++ + + -
H2O - ++ + -

Hex +++ ++ ++ -
CH2Cl2 ++ +++ - -
AcO.Et. ++ + +++ -
MeOH + + +++ -
H2O - - ++ -

Hex +++ + ++ -
CH2Cl2 + + - -
AcO.Et. + + + +
MeOH + - - +
H2O - + - -

Hex +++ + ++ -
CH2Cl2 + + - -
AcO.Et. + + + +
MeOH ++ + - +
H2O - + - -

Hex ++ + - -
CH2Cl2 ++ + - -
AcO.Et. ++ +++ +++ -
MeOH ++ +++ ++ -
H2O + + + -

Hex ++ ++ - -
CH2Cl2 + - +++ -
AcO.Et. + + + -
MeOH + - + -
H2O + + + -

Hex +++ + ++ -
CH2Cl2 ++ - - -
AcO.Et. +++ +++ + -
MeOH + + + -
H2O - + + -

Hex +++ ++ ++ -
CH2Cl2 +++ ++ ++ -
AcO.Et. ++ ++ + -
MeOH ++ ++ +++ -
H2O ++ ++ + -

Paeonia broteroi 
Folhas

Quercus faginea

Lavandula luisieri

Sanguisorba 
hybrida

Erica lusitanica

Adenocarpus 
complicatus spp. 

Anisochilus p. 
aérea

Adenocarpus 
complicatus spp. 

Anisochilus 
sementes

Paeonia broteroi 
Frutos

 
AS – ácido sulfúrico anisaldeído; FBS – Fast Blue Salt; NEU – Revelador duplo de NP/PEG.
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Execução Financeira 

O trabalho experimental presente neste relatório corresponde grandemente ao proposto no projecto 

inicial (ver Tabela 9), tendo sido realizados todos os ensaios pretendidos quer biológicos, quer de 

avaliação química. 

Apenas os custos associados aos ensaios microbiológicos ultrapassaram ligeiramente o orçamento 

inicial devido ao número de repetições para confirmação de resultados ter sido maior do que o 

previsto. 

 

 

 

Material/Reagentes Custos aproximados 

Solventes 995,00 € 

Sílica 9385 372,00 € 

Placas de TLC 74,50 € 

Pontas “combitips plus” 90,00 € 

Placas de ELISA com poços 57,82 € 

TOTAL 1589,32 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Orçamento inicialmente previsto para o projecto em questão. 
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Conclusão e perspectivas 

 

Graças a este estudo, foi possível confirmar a extrema importância da caracterização fitoquímica e da 

avaliação das propriedades biológicas da flora do “Montado”, evidenciada pelos resultados de parte 

das plantas características deste ecossistema único na Europa e possível de se encontrar em Portugal. 

Verificou-se então, que cerca de 80% dos extractos analisados apresentaram valores de actividade 

antibacteriana consideráveis sobre estirpes Gram-positivas e sobre o Mycobacterium smegmatis. 

Destes, foram os extractos de maior polaridade os que provocaram maior inibição do crescimento 

bacteriano, demonstrando que os compostos existentes nas plantas terão características polares. Os 

extractos das plantas Sanguisorba hybrida, Erica lusitanica, Paeonia broteroi e Quercus faginea, onde 

se verificaram valores de MIC < 62 µg/mL e, portanto forte actividade contra as estirpes sensíveis e 

multiresistentes de S. aureus, deverão ser alvo de estudos mais aprofundados, com o intuito de se 

criarem alternativas para o fenómeno de resistência aos antibióticos.  

A eficácia e campo de aplicação das plantas aqui analisadas deverá ser dirigido essencialmente a 

estirpes bacterianas Gram-positivas, visto que nenhum extracto se revelou activo contra estirpes 

Gram-negativas, devido à estrutura química dos compostos não lhes permitir atravessar a membrana 

de LPS característica deste grupo de bactérias. 

Estes dados reforçam também a importância de um levantamento Etnobotânico prévio para a 

escolha das plantas que poderão servir como fontes de antibióticos naturais, para os quais os 

microorganismos ainda não tenham desenvolvido resistência e demonstra o grande potencial que a 

flora do Montado exibe para mais estudos desta natureza. 

A análise dos extractos activos por TLC (thin layer chromatography) permitiu obter uma melhor 

perspectiva quanto aos compostos que estarão por detrás da actividade antibacteriana e que, no 

futuro, merecerão maior atenção para novos compostos antibacterianos. 

 

Este trabalho foi ainda aceite por referees internacionais, para ser apresentado à Comunidade 

Científica, no 11º Congresso da International Society of Etnopharmacology 2010, intitulado 

“Antibacterial activity of extracts from endemic Montado species against multi-drug resistant 

pathogens”, a realizar-se em Albacete, Espanha, em Setembro de 2010. Junto, anexa-se o respectivo 

abstract (ver Anexo II). Dadas as características deste trabalho, o Júri deste congresso (ISE) atribuiu 

ainda uma bolsa de estudos ao aluno respon-sável pelo projecto em questão. 
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Anexo II – Abstract do Poster para o 11 Congresso da ISE, 2010 

 

 


