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Introdução 
A própolis é uma resina, coletada pelas abelhas em 
brotos e exsudados de plantas. As própolis do 
gênero Apis são as mais estudadas, como, sua 
composição química e atividade biológica. Na 
Amazônia esses estudos são pouco difundidos. 
Silva, (2008) iniciou a pesquisa com a própolis 
roraimense, identificando ácidos graxos e derivados, 
além de triterpenos. Este trabalho constitui a 
continuidade desse estudo e propõe identificar por 
diferentes métodos alguns constituintes do extrato 
clorofórmico da própolis de Apis mellifera do sul do 
estado de Roraima. 

Resultados e Discussão 
O material foi coletado no munícipio de São Luiz do 
Anauá – RR em 2006. O extrato hexanico, 
clorofórmico, acetato de etila, metanólico foram 
obtidos através de extração em Soxhlet. O extrato 
clorofórmico foi fracionado em coluna cromatografia 
de sílica gel, utilizando hexano e acetato de etila, 
gerando 225 frações que foram reunidas por 
similaridade do perfil em CCD. A F1-13 (6 mg) foi 
analisada por (CG-EM) e o perfil dos espectros de 
massas indicou a presença de pares de alcanos e 
alcenos de cadeia normal com o mesmo número de 
carbonos(Figura1). 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatograma F1-13 onde a seta 
vermelha indica o n-alcano e a seta azul o n-alceno. 
 
Os n-alcanos foram comparados com padrões 
autênticos e identificados: n-C16, n-C18, n-C20 e n-
C22 Para determinação da posição da dupla nos 
alcenos foi realizada reação da mistura com 
dimetildissulfeto  (DMDS) e os derivados analisados 
por CG-EM. Através do perfil dos espectros de 
massas dos produtos de adição com DMDS (Figura 
2), comparados com os espectros do alcenos, foi 
possível determinar a posição da dupla ligação. 

Desta forma foram identificados: hexadec-1-eno, 
octadec-1-eno, eicos-1-eno e docos-1-eno. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Espectro de massa do hexadec-1-eno 
derivatizado por DMDS. 
 
Das frações restantes foi estudada a atividade 
antioxidante frente ao radical livre DPPH. Para a 
fração F24-34 foi obtido um percentual de 87,5% 
para uma solução de 1mg/mL. Esta fração foi 
analisada por CG-EM. Um dos picos apresentou íon 
molecular com m/z 502 cuja fragmentação foi 
característica de benzofenonas preniladas e através 
de comparação com a literatura sugere-se tratar da 
7-epi-nemorosona. Esta molécula é bastante 
comum em secreções de flores de plantas do 
gênero Clusia, tendo sido identificada em própolis 
coletada em Manaus³. 

Conclusões 
Foram identificados hidrocarbonetos por CG-EM e a 
reação de adição com DMDS permitiu determinar a 
localização da dupla ligação dos alcenos. As 
analises por CG-EM da fração F24-34 permitiram 
identificar a 7-epi-nemorosona, um composto 
fenólico que pode explicar a alta atividade 
antioxidante desta fração. 
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