
   
   // pág #1 

 

 

Principais fitoquímicos e bioatividades de 
extratos de espécies portuguesas de 
Thymus  
Carlos Martins-Gomes1,*, Luis M. Félix1,*, Meriem Taghouti1,*, Fernando M. Nunes2, 
Amélia M. Silva1 

1 CITAB - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, UTAD – Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

1 CQ-VR – Centro de Química de Vila Real, Food And Wine Chemistry Laboratory, UTAD, Vila Real, 
Portugal 

* igual contribuição 

 

RESUMO 
As plantas aromáticas e medicinais compreendem um grande número de famílias 
de plantas, com especial ênfase para a Lamiaceae. Esta família inclui várias 
plantas que são utilizadas mundialmente como condimentos e como preparações 
medicinais (e.g. infusões, tisanas), como é o caso do género Thymus. Este género 
possui mais de 300 espécies, sendo algumas endémicas da região do Mediterrâneo 
e algumas endémicas de Portugal. No nosso grupo, temos estudado várias 
espécies de Thymus, comparando resultados de algumas que já fazem parte da 
dieta humana com os de outras que ainda não estão introduzidas na dieta, como 
é o caso de T. carnosus, T. fragrantissimus, T. pulegioides, T. vulgaris, entre outros; 
com o objetivo de avaliar seu potencial uso como alimentos medicinais e 
funcionais.  

Estas plantas foram colhidas, liofilizadas e os extratos foram preparados, usando 
água e / ou mistura hidroetanólica (água: etanol, 20:80). A composição química 
foi caracterizada por HPLC-DAD. As propriedades bioativas, relevantes para a 
saúde humana, avaliados foram: antioxidante e anti-proliferativa. 

Observámos que a maioria dos extratos de Thymus apresenta como principal 
constituinte o ácido rosmarínico (~ 48% do total de fenóis identificados; extratos 
hidroetanólicos de T. pulegioides) enquanto T. carnosus apresenta o ácido 
Salvianólico K e A como constituintes principais (~ 76% dos fenóis totais 
identificados em extratos hidroetanólicos). Todos os extratos apresentaram boa 
atividade antioxidante e capacidade de scavenging de radicais livres, bem como 
boa atividade anti-proliferativa a qual se mostrou dependente da dose e do tempo 
de exposição. Este estudo destaca o importante potencial dessas espécies de 
Thymus como ingredientes alimentares funcionais e como potenciais fontes de 
moléculas bioativas para a indústria farmacêutica, cosmecêuticas e alimentar. 
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