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INTRODUÇÃO

Própolis é uma substância resinosa coletada de diversas partes de 
plantas pelas abelhas Apis mellifera, que a utilizam para reparar 
imperfeições e proteger contra a entrada de intrusos na colméia. Hoje 
em dia, a própolis é conhecida devido às suas atividades biológicas, 
como ação antioxidante, anestésica, anti-tumoral, entre outras, sendo 
usada no tratamento de diversas doenças e como aditivo funcional em 
produtos como alimentos e biocosméticos. A amplitude de suas 
atividades fisiológicas é maior nas regiões tropicais do planeta e há
variação da composição e concentração de cada composto 
dependendo da região e época do ano. 

RESULTADOS

CONCLUSÕES

Através das análises das amostras da Paraíba, foi possível observar 
que em um mesmo apiário, própolis de diferentes melgueiras
apresentam variações em suas características e propriedades 
biológicas.

Comparando-se as própolis dos diferentes Estados, pode-se concluir 
que apesar das amostras de Minas Gerais apresentarem maior 
quantidade de compostos fenólicos, as amostras da Paraíba 
obtiveram maior atividade anti-radical, este resultado deve-se pela 
diferença da composição dessas própolis. Para identificação e 
quantificação dos compostos responsáveis pela atividade anti-radical 
dessas própolis seria necessário uma análise por CLAE -
cromatografia líquida de alta eficiência.

Coleta das amostras de própolis

OBJETIVO

Neste trabalho foram coletadas e analisadas amostras de própolis da região Nordeste e Sudeste do Brasil, especificamente dos Estados de Paraíba e 
Minas Gerais. Foi feita a extração das amostras e a quantificação de cera das própolis brutas. Foram feitas análises espectrofotométricas para a 
avaliação da quantidade de compostos fenólicos e determinou-se a atividade anti-radical das amostras.

Quantificação de cera na própolis bruta

Determinação de compostos fenólicos totais

Determinação da atividade anti-radical (DPPH)

MATERIAIS E MÉTODOS

- Coleta das amostras de própolis
Utilizou-se coletores de própolis inteligente (CPI).

- Extração da própolis
A extração foi feita com etanol 80%. Os tubos foram incubados em 
banho-maria, com agitação, e em seguida as amostras foram 
centrifugadas. 

Precipitado:

- Quantificação de cera na própolis bruta
Pesou-se  e calculou-se a porcentagem de cera em própolis bruta.

Sobrenadante:

- Determinação de compostos fenólicos totais
Utilizou-se o método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, usando 
ácido gálico como padrão. Fez-se a leitura no espectrofotômetro a 
740 nm. 

-Determinação da atividade anti-radical (DPPH)
Mediu-se a redução do radical de 1,1-difenil-2-picrilidrazil (DPPH) 
através do monitoramento contínuo do declínio da absorbância a 
517nm até valores estáveis de absorção. A atividade anti-radical foi 
determinada em termos de porcentagem de inibição (PI).
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Figura 1 - Apis mellifera produzindo a própolis 
vermelha

Figura 2 - Apis mellifera produzindo a própolis verde

Foram coletadas cinco amostras de dois apiários da Paraíba (Figura 
1) e cinco amostras de cinco apiários de Minas Gerais (Figura 2).

Figura 3  - Curva de atividade anti-radical 
das amostras da PB

Figura 4  - Curva de atividade anti-radical 
das amostras de MG

Tabela 1 – Porcentagem de cera na própolis da 
PB

Tabela 2 – Porcentagem de cera na própolis de 
MG

Tabela 3 – Teor de fenólicos totais em mg de 
ácido equivalente/g das amostras da PB

Tabela 4 – Teor de fenólicos totais em mg de 
ácido equivalente/g das amostras de MG


