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RESUMO 

A própolis é constituída por uma mistura complexa de substâncias resinosas, 

gomosas e balsâmicas colhidas por abelhas melíferas de gemas, flores e exsudatos 

de plantas, às quais as abelhas acrescentam secreções salivares, para a elaboração 

do produto final. A composição da resina é complexa e varia em função do local 

onde a própolis é produzida. No Brasil, há vários tipos de própolis com composições 

bem estabelecidas. A diversidade de compostos presentes na própolis contribui para 

as mais diversas atividades biológicas já evidenciadas em vários estudos, porém a 

grande parte dos trabalhos procura utilizar a própolis na sua forma bruta. O presente 

trabalho visou fracionar uma amostra de própolis verde utilizando solventes de 

diferentes polaridades e avaliar o potencial antioxidante de cada fração. Para tanto, 

uma amostra de própolis verde foi pulverizada em fracionada utilizando-se solventes 

de diferentes polaridades. As frações obtidas foram testadas em diferentes 

concentrações a fim de se avaliar o seu potencial antioxidante, utilizando soluções 

de dpph. Entre as frações apolares, a fração diclorometânica apresentou maior 

atividade (acima de 50%) nas concentrações 1 e 2%. A fração hexânica apresentou 

baixo potencial antioxidante (inferior a 50%) nas concentrações testadas.  Entre as 

frações  com maior polaridade (metanólica e em acetato de etila) observou-se uma 

maior atividade antioxidante relativa (acima de 70%) nas concentrações entre 2 e 

0,5%, como mostra figura 1.  Os melhores resultados obtidos com as frações polares 

podem ser devidos a maior concentração de compostos como taninos e flavonoides, 

entre outros compostos fenólicos, com ação antioxidante reconhecida. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo norma baixada pelo Ministério da agricultura, a própolis é constituída 

por uma mistura complexa de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas 

colhidas por abelhas melíferas de gemas, flores e exsudatos de plantas, às quais as 

abelhas acrescentam secreções salivares, para a elaboração do produto final (Brasil 

2001). 

Nas colméias a própolis é utilizada para vedar aberturas, forrar a entrada da 

colméia e embalsamar corpos de pequenos animais invasores (Ghisalberti 1979, 

Marcucci 1995, Salatino et al. 2011).  



A composição da resina é complexa e varia em função do local onde a 

própolis é produzida (Bankova 2005, Salatino et al. 2011). No Brasil, há vários tipos 

de própolis com composições bem estabelecidas. O tipo mais importante (o mais 

exportado e consumido internamente e no exterior) é a própolis verde, produzida nas 

regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. dracunculifolia, Asteraceae). Os 

componentes majoritários da própolis verde são fenilpropanoides prenilados, como 

artepilina C e bacarina (Salatino et al. 2005, 2011), e ainda ácidos clorogênicos (de 

Moura et al. 2011), que correspondem a ésteres de ácido cafeico e ácido quínico.  

A presença desses e muitos outros compostos dão à própolis uma série de 

atividades biológicas como antibacteriana (Hayacibara et al. 2005), antifúngica 

(Kujumgiev et al. 1999), antiviral (Gekker et al. 2005), antitumoral (Matsuno et al. 

1997), cicatrizante (Gregory et al. 2002), anti-inflamatória (Kosalec et al. 2005), 

antioxidante (Kumazawa et al. 2004; Cabral et al. 2009), entre outras. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho visou fracionar uma amostra de própolis verde bruta 

utilizando solventes de diferentes polaridades e avaliar o potencial antioxidante de 

cada fração. 

 

METODOLOGIA (DESENVOLVIMENTO) 

Uma amostra de Própolis verde (500 gr), obtida no municipio de Atibaia, São 

Paulo, foi pulverizada utilizando-se gral e pistilo. A extração da própolis foi 

desenvolvida em um balão de fundo chato, sobre um agitador e aquecedor 

magnético, acoplado a um condensador. O fracionamento foi desenvolvido 

utilizando-se solventes de polaridades crescentes (Hexano, Diclorometano, Metanol 

e Etanol), sob agitação constante durante doze horas por dia, durante sete dia para 

cada reagente, sendo que a filtração e a reposição do reagente foram feitas 

diariamente. Todos os extratos serão concentrados a 2%. Para observação do 

potencial antioxidante, os testes foram realizados em triplicatas em tubos de ensaio, 

utilizando-se uma solução padrão de DPPH (2,2-difenil-picrilidrazia) a 0,004%. 



Foram preparadas diluições de cada fração nas concentrações 2, 1, 05, 0,25 e 0,1%. 

Para cada amostra foram utilizados dois tubos (A e B). No tubo A (amostra) foram 

colocados 2 mL de DPPH e 20 μL de cada diluição de cada fração. No tubo B 

(Branco) foram colocados 2 mL de etanol e 20 μL de cada fração. Em um terceiro 

tubo (tubo C -controle) adicionou-se 2 mL de DPPH. Os tubos ficaram em repouso e 

protegidos da luz por 30 minutos. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 517 

nm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre as frações apolares, a fração diclorometânica apresentou maior 

atividade (acima de 50%) nas concentrações 1 e 2%. A fração hexânica apresentou 

baixo potencial antioxidante (inferior a 50%) nas concentrações testadas.  Entre as 

frações  com maior polaridade (metanólica e em acetato de etila) observou-se uma 

maior atividade antioxidante relativa (acima de 70%) nas concentrações entre 2 e 

0,5%, como mostra figura 1.  Os melhores resultados obtidos com as frações polares 

podem ser devidos a maior concentração de compostos fenólicos como taninos e 

flavonoides, compostos com reconhecida ação antioxidante, e geralmente presentes 

na composição da própolis verde. 

 

Figura 1: Porcentual do potencial antioxidante de frações de diferentes polaridades 

de uma amostra de própolis verde. 



CONCLUSÃO 

Todos os extratos produzidos a partir da amostra de própolis estudada  

apresentaram potencial antioxidante, porém os extratos mais polares (em acetato de 

etila e metanólico) apresentaram maior porcentual antioxidante entre as frações 

avaliadas. 
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