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1. Resumo 

 A própolis é um material resinoso de coloração e consistência variada, 

é coletada por abelhas da espécie Apis melífera de diversas partes das plantas 

como brotos, botões florais e exsudatos resinosos. Sua composição depende da 

época, vegetação e local de coleta. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial 

antioxidante de uma amostra de própolis marrom, através de extrações fracionadas 

com solventes de polaridades distintas usando uma solução de DPPH a 0,004% 

para análise, os solventes foram hexano, diclorometano, etanol e metanol. Foram 

utilizados 65g de própolis para as extrações, desenvolvidas em sistema de refluxo 

sobre aquecimento. Dos extratos fracionados obtidos foram preparadas 

concentrações de 2,0%, 1,0%, 0,50% e 0,25%. Para analisar o potencial dos 

extratos nestas concentrações foram utilizados dois tubos de ensaio sendo estes A e 

B, para o tubo A era adicionado 10 µl da amostra mais 2 mL de DPPH, e no tubo B 

10 µl de solvente mais 2 mL de DPPH. As leituras foram feitas em espectrofotômetro 

observando a absorbância dos tubos a 517nm. Entre os resultados, observou-se que 

os extratos etanólico e metanólico apresentaram a maior atividade antioxidante entre 

os extratos produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introdução 

 A própolis é um material resinoso de coloração e consistência variada, é 

coletada por abelhas da espécie Apis melífera de diversas partes das plantas como 

brotos, botões florais e exsudatos resinosos. Sua composição depende da época, 

vegetação e local de coleta. Durante a coleta da própolis, as abelhas misturam a 

cera e a própolis coletada juntamente com uma enzima presente na sua saliva, 

acarretando a hidrólise dos flavonóides glicosilados em flavonóides agliconas. A 

própolis é utilizada pelas abelhas para selar eventuais aberturas na colméia e para 

eliminar possíveis invasores (Fernandes et al. 2015).    

 Particularmente a própolis, sob a forma de extratos hidroetanólicos, vem se 

destacando tanto pelas suas propriedades terapêuticas, tais como atividade 

antimicrobiana, antinflamatória, cicatrizante, anestésica e anticariogênica, quanto 

pela possibilidade de aplicação na indústria farmacêutica e alimentícia, na forma de 

alimentos funcionais (Portilho et al. 2013).      

 A amplitude das atividades farmacológicas da própolis é maior em regiões 

tropicais do planeta e menor nas regiões temperadas, refletindo a diversidade 

vegetal destas regiões: nas regiões tropicais a diversidade vegetal é muito superior à 

diversidade observada nas regiões temperadas. Embora a composição química da 

própolis seja um dado extremamente importante, suas distintas atividades 

farmacológicas podem também decorrer do sinergismo entre seus diversos 

compostos químicos. Em toda a extensão do território brasileiro são encontradas 

plantas apícolas produtoras de substrato para a composição e síntese de própolis. A 

grande diversidade dessas plantas, a época de coleta da resina, a genética das 

abelhas e a região geográfica proporcionam à própolis uma variada composição 

química (Gomes et al. 2016).        

 Diante do exposto, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a 

atividade antioxidante de uma amostra da própolis marrom. 

 

 

 

 



3. Objetivo 

Avaliar o potencial antioxidante de uma amostra de própolis marrom coletada 

no município de São José do Rio Preto – SP, fracionada em solventes de diferentes 

polaridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodologia 

 

4.1. Obtenção dos extratos 

 A própolis foi fornecida pela empresa Apiário Seiva das Flores no mês de 

novembro de 2016. A própolis foi congelada em freezer com temperatura de -20ºC 

por 24 horas para facilitar a maceração do material com grau e pistilo. Uma amostra 

de 65 g de própolis pulverizada foi transferida para um balão de fundo chato de 2 

litros e a extração realizada sob aquecimento em refluxo. Foram utilizados hexano, 

dicloromentano, etanol e metanol, como solventes. Foram feitas três extrações para 

cada solvente, trocando-se o solvente a cada três dias. Os extratos obtidos foram 

mantidos em freezer até a preparação das concentrações utilizadas. Cada extrato 

teve sua concentração acertada a 2%. Para isso 2 mL de cada extrato foram 

adicionados em frascos antecipadamente pesados, após isso foram levados a 

banho-maria até ocorrer a completa evaporação dos solventes afim de obter a 

massa de cada extrato. Os fracos secos foram armazenados em câmara de sílica 

por três dias e em seguida foram pesados em balança analítica durante alguns dias 

até não haver mais a variação de peso. O valor em gramas foi calculado subtraindo 

o peso final pelo peso inicial de cada frasco, e assim foi possível verificar a massa 

contida em 2 mL de cada extrato fracionado. Os resultados foram multiplicados pelo 

volume total de cada extrato, e a partir os extratos foram concentrados em 

evaporador rotatório, sob pressão reduzida para obtenção de concentrações a 2%. 

 

4.2.Teste de Atividade Antioxidante 

Para avaliar o potencial antioxidante da própolis marrom, foi utilizada uma 

solução padrão de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004%. Para cada fração 

foram preparadas concentrações de 2%, 1%, 0,50% e 0,25%, em triplicatas usando 

dois tubos de ensaio (A e B). No tubo A tubo A foram acrescentados 10 µL de 

extrato e 2 mL de DPPH (amostra), e no tubo B 10 µL de utilizado na fração e 2 mL 

de DPPH (controle). Os tubos foram armazenados protegidos da luz durante 30 

minutos. A leitura foi realizada em Espectrofotômetro a 517nm (Mensor et al. 2001), 



e a atividade antioxidante de cada extrato foi determinada pela equação abaixo, 

segundo Righi et al. (2011): 

 

 

 

 

5. Resultados 

A figura 1 apresenta a atividade antioxidante de extratos de uma amostra de 

própolis produzidos a partir de solventes de diferentes polaridades. Os resultados 

indicam que os extratos etanólico e metanólico apresentaram a maior atividade 

entre os extratos produzidos, nas concentrações 2,0%, 1,0%, 0,5% e 0,25% 

observando-se a princípio um possível maior teor de compostos antioxidantes no 

extrato metanólico, em relação ao extrato etanólico. Esses resultados mostram 

que a atividade antioxidante dessa amostra de própolis concentra-se 

principalmente em compostos de maior polaridade, como os compostos 

fenólicos, solúveis nesses solventes e de reconhecida atividade antioxidante. 

Entre os extratos mais apolares, o extrato diclorometânico mostrou atividade 

antioxidante moderada nas duas maiores concentrações, enquanto o extrato 

hexânico mostrou baixa atividade em qualquer concentração analisada. Com 

relação a este último extrato cabe ressaltar que a sua natureza química facilita a 

extração da cera da própolis, um dos principais componentes da própolis, porém 

composta principalmente por compostos sem atividade antioxidante. 

A maior atividade dos extratos etanólico e metanólico pode ser explicada, 

em parte, devido a presença de flavonóides, e outros compostos fenólicos, que 

são relatados como os mais abundantes e efetivos antioxidantes na própolis. 

Existe uma correlação entre o alto conteúdo de flavonoides totais e a atividade 

anti-radicais livres em extratos de própolis da Argentina. Da Silva et al. (2006) 

sugerem que os flavonóides desempenham importante papel na atividade 

antioxidante de extratos de própolis brasileira, mas que outros fatores poderiam 

estar envolvidos como o sinergismo entre os compostos encontrados na própolis 

(Choi et al. 2006).  

AA%= (Abs tubo B (controle) – Abs tubo A (amostra) x 100 

   Abs tubo B 



Os compostos fenólicos são doadores de elétrons o que possibilita a 

inativação dos radicais livres pela estabilização dessas moléculas envolvidas no 

processo oxidativo (Barreiros et al. 2016). 

A grande quantidade desses compostos fenólicos se solubiliza nas frações 

de alta polaridade (Bispo Junior et al. 2012), o que explica os resultados elevados 

nas frações etanólicas e metanólicas.  Corroborando com esse estudo, foram 

encontradas por Doi (2014) e Jesus (2014) altas dosagens desses compostos nas 

frações metanólicas da própolis de outras origens. 
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Figura 1: Atividade antioxidante de extratos de uma amostra de própolis produzidos a partir de solventes 
de diferentes polaridades. 



 

6. Considerações finais 

 Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os extratos produzidos a 

partir de solventes mais polares apresentam maior potencial de utilização como 

antioxidante. 

  

 

7. Referências Bibliográficas 

 

1. Barreiros, A.L.B.S.; David, J.M.; David, J.P.; Estresse oxidativo: relação 

entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. Química 

Nova 2006 

 

2. Bispo, J. W.; Miranda, E.O.; Alvino, V.; Araujo, B.; Silva, D.W.; Porfirio, Z. 

Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de 

Alagoas, Brasil. Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina 2012. 

 

3. Choi, Y.M.; Noh, D.O.; Cho, S.Y.; Suh, H.J.; Kim, K.M.; Kim, J.M. 

Antioxidant and antimicrobial activities of propolis from several 

regions of Korea. LWT 2006 

 

4. Da Silva J.F.M.; Souza, M.C.; Matta, S.R.; Andrade, M.R.; Vidal, F.V.N. 

Correlation analysis between phenolic levels of Brazilian propolis 

extracts and their antimicrobial and antioxidant activities. Food 

Chem 2006. 

 

5. Doi, E.K.I. Triagem fitoquímicas e avaliação dos potenciais 

antioxidante e fitotóxico de extratos de uma amostra de própolis de 

Embu-Guaçu. São Paulo: Universidade de Santo Amaro; 2014. 

 



6. Fernandes, M. H. V.; Ferreira, L. N.; Vargas, G. D.; Fischer G.; Hübner S. 

O.; Efeito Do Extrato Aquoso De Própolis Marrom Sobre A Produção 

De Ifn-ƴ Após Imunização Contra Parvovírus Canino (Cpv) E 

Coronavírus Canino (Ccov) Cienc. anim. bras. 2015. 

 

7. Gomes, M.F.F.; Ítavo, C.C.B.F.; Leal, C. R.B.; Ítavo, L. C.V.; Lunas, R. C. 

Atividade antibacteriana in vitro da própolis marrom. Pesq. Vet. Bras. 

2016 

8. Jesus, B.S.C.; Perfil químico e estudo dos potenciais fitotóxico e 

sequestrador de radicais livres de frações de própolis obtida na 

cidade de Atibaia-SP. São Paulo: Universidade de Santo Amaro; 2014. 

9. Mensor, L.L.; Menezes, F.S.; Leitão, G.G.; Reis, A.S.; dos Santos, T.C.; 

Coube, C.S.; Leitão, S.G. Screnning of Brazilian plant extracts for 

antioxidant activity by the use of DPPH free radical method. Phytother 

2001 

10. Portilho, D. R.; Melo, I. A.; Guerra, R. C.; Batista, H. L.; Fernandes, C. H. 

C. Avaliação Da Atividade Antibacteriana E Antifúngica Da Própolis 

Produzida No Estado Do Tocantins, Revista Científica do ITPAC, 2013 

11. Righi, A. A.; Alves, T.R.; Negri, G.; Marques, L. M.; Breyer, H.; Salatino.  A. 

Brazilian red propolis: unreported substances, antioxidant and 

antimicrobial activities. Journal of the Science of Food and Agriculture, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


