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Introdução 

Própolis é uma mistura complexa de substâncias 
resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas por 
abelhas melíferas de brotos, flores e exsudados de 
plantas, às quais as abelhas acrescentam 
secreções salivares, cera e pólen para a elaboração 
do produto final

1
. A composição da própolis está 

relacionada às espécies vegetais utilizadas pelas 
abelhas para sua produção. Características como 
aroma, consistência, cor e granulometria também 
variam de acordo com sua origem botânica. Devido 
à grande diversidade de espécies vegetais 
brasileiras visitadas pelas abelhas, ocorre uma 
elevada variação de seus princípios ativos.Várias 
classes de substâncias naturais já foram 
identificadas em própolis brasileira. A sua qualidade 
depende da composição química, que por sua vez 
esta relacionada com sua origem botânica. Dessa 
forma, existe uma significativa variabilidade nas 
características da própolis e do potencial de 
produção de diferentes localidades

2
. 

Resultados e Discussão 

Neste trabalho, estabeleceu-se o perfil químico de 

doze amostras de própolis verde de Apis mellifera, 

obtidas de apicultores de distintos municípios do 

Rio de Janeiro: Paracambi, Seropédica, Cacaria, 

Carmo, Cordeiro e Mesquita. Para esse estudo, os 

extratos da própolis (EPP) foram preparados 

segundo metodologia descrita na literatura
2 

e 

tiveram os teores de fenóis totais determinados pelo 

método de Folin-Ciocalteau (TFT), utilizando-se 

ácido gálico como referência. A determinação do 

teor de flavonóides totais (TFL) baseou-se no 

método espectrofotométrico de cloreto de alumínio, 

usando quercetina como padrão. A composição 

química das amostras da própolis foi avaliada por 

CLAE empregando-se uma coluna em fase reversa 

(RP18, 250 x 4,6 mm, diâmetro de partícula de 5µm 

Betasil). Foi utilizado um detector de arranjo de 

diodos para a identificação dos picos, utilizando 

para isso a comparção dos tempos de retenção e 

das curvas de absorção no UV com padrões 

autênticos. 
Os teores de fenóis totais (TFT) e flavonóides totais 
(TFL) estão apresentados na Tabela 1. Os 
resultados desse trabalho revelam uma variação na 
quantidade de fenóis totais de 2,89 a 19,50 mg por 

grama de própolis, sendo o maior valor pertencente 
a amostra de Cacaria (EPP10). Os valores obtidos 
para flavonoides totais variaram de 0,88 a 3,51mg 
por grama de própolis, neste caso a amostra de 
Seropédica (EPP1) apresentou o maior valor. 
 
Tabela 1. Resultados em média por origem floral. 

Amostra TFT* TFL* 

EPP1 6,567 3,508 

EPP2 10,621 3,333 

EPP3 2,899 0,917 

EPP4 12,165 2,761 

EPP5 11,489 2,490 

EPP6 12,455 2,792 

EPP7 10,042 1,648 

EPP8 16,412 1,982 

EPP9 15,833 0,885 

EPP10 19,500 3,301 

EPP11 14,482 1,393 

EPP12 15,833 2,697 
*TFT (mg equivalentes em ácido gálico por grama de própolis)  
 *TFL (mg equivalentes em quercetina por grama de propolis) 

 

As análises dos perfis químicos dos extratos 

de própolis por CLAE-DAD revelaram a presença 

de derivados de ácidos benzóicos e cinâmicos, bem 

como de flavonóides glicosilados e agliconas. Em 

todas as amostras foi possível identificar a presença 

dos ácidos cafeico, para-cumárico, ferúlico, 

rosmarínico, e dos flavonóides hesperitina, 

pinobanksina, canferol e galangina. 

Conclusões 

Através desse estudo foi possível verificar a 

semelhança no perfil químico nas doze amostras  

de própolis das diferentes regiões do estado do Rio 

de Janeiro. Cabe destacar que foi a primeira vez 

que o ácido rosmarínico foi identificado em própolis 

verde do Rio de Janeiro. 
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