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Resumo 

As plantas são suplementos diatéticos usados na alimentação humana, sendo também 

muito usados tradicionalmente para o tratamento de várias doenças. Com isto as 

propriedades das plantas estão a ser cada vez mais usadas nas áreas farmacêutica, 

nutracêutica, agrícola e alimentar. A canábis (Cannabis sativa L.) e o medronheiro (Arbutus 

unedo L.) são exemplos de plantas usadas há séculos na medicina tradicional.   

Neste trabalho foram realizadas extrações sólido-líquido a partir de folhas e pequenos 

caules de canábis, e folhas e flores de medronheiro de diferentes origens geográficas, 

variando o solvente de extração (água, etanol e suas misturas, para as duas plantas e também 

uma mistura de metanol e clorofórmio, apropriada para a extração de canabinóides, para a 

canábis). O teor de fenólicos e de flavonóides foram quantificados por métodos 

espectrofotométricos. Foi também avaliada a atividade antioxidante pelo método do DPPH 

e a atividade de inibição da acetilcolinesterase, indicativa do poder nematicidas dos extratos 

e da sua capacidade de combater doenças neurológicas, como é o caso da doença de 

Alzheimer. Para além dos extratos, foram também analisados uma bebida obtida a partir de 

aguardente e canábis, e dois óleos essenciais (tomilho Bela-Luz (Thymus mastichina) e 

Perpétua das Areias (Helichrysum italicum). 

Para a canábis, a mistura de metanol e clorofórmio, apropriada para a extração de 

canabinóides, deu origem ao extrato com maior teor de fenólicos (6,9±0,4% de equivalentes 

de ácido gálico (EAG). O solvente que originou o extrato com maior teor de compostos 

flavonóides foi a mistura aquosa de etanol a 75% (3,6±0,1% de equivalentes de catequina 

(ECAT). A mistura de metanol e clorofórmio, deu origem a extratos com maior atividade 

antioxidante e inibitória da acetilcolinesterase, com valores de IC50 (concentração necessária 

para obter 50% de atividade) para o ensaio da atividade antioxidante de 0,11±0,15 mg/mL e 

para a atividade inibitória da acetilcolinesterase de 2,19±0,03mg/mL. 

Para o medronheiro, de um modo geral, a mistura aquosa de etanol a 75% deu origem 

a extratos com maior teor de fenólicos e flavonóides (entre 23,3±0,9 e 59,1±3,4% EAG, e 

entre 6,1± 0,59 e 9,1±0,53% ECAT respetivamente). No caso da atividade antioxidante e 

inibitória da acetilcolinesterase observou-se resultados semelhantes, sendo a mistura aquosa 

de etanol a 75% originou extratos com IC50 mais baixos (entre 0,017±0,0003 e 0,024±0,0015 

mg/mL, e entre 0,17 e 2,34±0,22 mg/mL respetivamente). De um modo geral as folhas 
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revelaram um maior potencial que as flores indicando que esta matéria-prima poderá ser 

utilizada para a obtenção de extratos ricos em compostos fenólicos com diversas aplicações 

interessantes. 

 

Palavras-chave:  Atividade antioxidante, Arbutus unedo L., Cannabis sativa L., compostos 

fenólicos, extrato. 
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Abstract 

Plants are used as supplements in human nutrition and, traditionally, they are also 

very used for the treatment of several diseases. Since they have so many properties, their use 

in the pharmaceutical, nutraceutical, agricultural and food areas have been growing. 

Cannabis (Cannabis sativa L.) and strawberry tree (Arbutos uedo L.) are examples of plants 

that have been used for centuries in traditional medicine.  

In this work solid-liquid extractions were carried out from cannabis (leaves and small 

stems), and strawberry tree leaves and flowers from different geographic origins, varying 

the extraction solvent (water, ethanol and their mixtures, for the two plants and also a mixture 

of methanol and chloroform, suitable for cannabinoid extraction, for cannabis). The phenolic 

and flavonoid contents were quantified by spectrophotometric methods. It was also 

evaluated the antioxidant activity by the DPPH method and the activity of inhibition of 

acetylcholinesterase, indicative of the nematicidal power of the extracts and its ability to 

combat neurological diseases, as is the case of Alzheimer's disease. In addition to the 

extracts, a drink obtained from aguardente and cannabis, and two essential oils (tomilho 

Bela-Luz (Thymus mastichina) and Perpétua das Areias (Helichrysum italicum) were also 

analyzed. 

For cannabis, the mixture of methanol and chloroform, suitable for the extraction of 

cannabinoids, gave rise to the extract with higher phenolic content (6,9±0,4% of gallic acid 

equivalent (EAG). The solvent that produced the extract with the highest flavonoid content 

was the 75% aqueous ethanol mixture (3,6±0,1 % of catechin equivalent (ECAT). The 

extracts obtained with a higher percentage of ethanol also showed higher antioxidant activity 

and inhibition of acetylcholinesterase. However, the mixture of methanol and chloroform 

gave extracts with lower IC50 (0,11±0,15 mg / mL and 2,19±0,03mg / mL respectively). 

For the strawberry tree, 75% aqueous solvent of ethanol gave rise to extracts with a 

higher content of phenolics and flavonoids (between 23,3±0,9 and 59,1±3,4% EAG, and 

between 6,1±0,59 and 9,1±0,53% of ECAT respectively). In the case of the antioxidant and 

inhibitory activities of acetylcholinesterase, similar results were observed, the aqueous 

solvent of 75% ethanol yielding extracts with lower IC 50 (between 0,017±0,0003 and 

0,024±0,0015 mg / mL, and between 0,17 and 2,34±0,22 mg / mL respectively). In a general 

way the leaves revealed a greater potential than the flowers indicating that this raw material 
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could be used to obtain extracts rich in phenolic compounds with several interesting 

applications. 

Keywords: Antioxidant activity; Arbutus unedo L.; Cannabis sativa L.; phenolic 

compounds; extracts. 
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