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Resumo 

Própolis é um produto natural, resinoso, coletado por abelhas em muitas 

espécies vegetais, sendo geralmente constituído por terpenóides, flavonoides, 

aldeídos aromáticos, ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, minerais, vitaminas e 

sais minerais, os quais são responsáveis por muitas propriedades 

farmacológicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar os potenciais 

antioxidante e fitotóxico, e realizar triagem fitoquímica em frações de polaridade 

crescente, derivadas de uma amostra de própolis. As frações metanólica, 

etanólica e aquosa demostraram maior potencial antioxidante, e maiores teores 

de fenóis totais e flavonoides. Não foi evidenciada a presença de quinonas, 

saponinas e alcaloides nas frações avaliadas. Os testes de atividade fitotóxica 

encontram-se em desenvolvimento. 

 

Introdução 

A própolis é uma mistura heterogênea de compostos secundários 

coletada por abelhas (por exemplo, Apis melífera) nas proximidades das 

colmeias a partir de diferentes partes das plantas (gemas apicais, botões florais 

e exsudatos resinosos) (HEINZEN et al. 2012). Segundo revisão feita por 

LUSTOSA (2008), entre os compostos secundários estão terpenóides, 

flavonoides, aldeídos aromáticos, ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, vitaminas 

e sais minerais, os quais são responsáveis por uma série de propriedades 

farmacológicas, tais como antimicrobiana, imunomoduladora, antitumoral, anti-

inflamatória, antioxidante, cicatrizante, entre outras, porém na literatura ainda 

são escassas informações a respeito do potencial fitotoxico da própolis. 

 

Objetivo 

Este trabalho visou avaliar os potenciais fitotóxico e antioxidante, e 

realizar triagem fitoquímica em frações de uma amostra de própolis. 

 

 

Metodologia 

 Para este estudo foi utilizada uma amostra de própolis obtida do apiário 

Isis localizado na estrada Santa Rita, número 0, em Embu-Guaçu/SP, (S 



23°56'18.9" W 46°54'15.3"). Uma amostra (100 g P.F.) foi pulverizada em 

nitrogênio líquido utilizando-se gral e pistilo. O fracionamento foi realizado 

através de extrações em aparelho de Soxhlet, utilizando-se n-hexano, etanol, 

metanol e água destilada, e a concentração das frações acertada em 1%. 

A atividade antioxidante foi avaliada utilizando-se 2,0 mL de solução 

etanólica de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e 30 µL de cada 

extrato nas concentrações 1%, 0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em 

espectrofotômetro a 517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados 

em percentuais de atividade antioxidante (AA%) conforme MENSOR et al. 

(2001). 

A triagem fitoquímica dos extratos de própolis avaliou a presença de 

fenóis totais segundo SALGADO (2004), alcaloides, saponinas, flavonoides e 

quinonas, segundo MATOS (1997). 

 

Desenvolvimento 

 Os testes de potencial antioxidante e a triagem fitoquímica das frações já 

foram concluídos. Os testes de atividade fitotóxica estão sendo realizados de 

acordo com MURAKAMI et al. (2009), em triplicata, utilizando-se aquênios de 

alface (Lactuca sativa L.) como espécie-alvo. 

 

Resultados Preliminares 

O potencial antioxidante das frações foi expresso a partir da 

porcentagem de atividade antioxidante. A fração metanólica nas concentrações 

1,0%, 0,5% e 0,1% apresentou alta atividade antioxidante (93%, 92% e 77%). 

As frações etanólica e aquosa (1%) apresentaram também elevada atividade 

(91% e 76%, respectivamente), sendo expressivamente menor nas 

concentrações inferiores. A fração hexânica apresentou baixa atividade 

antioxidante nas três concentrações testadas. Esses resultados são suportados 

pela triagem fitoquímica, a qual evidenciou maiores teores de fenóis totais e 

flavonoides, compostos com alto potencial antioxidante, nas frações 

metanólica, etanólica e aquosa Não foi evidenciada a presença de quinonas, 

saponinas e alcaloides nas frações estudadas. 
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