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A própolis é um material resinoso que as 
abelhas produzem a partir de exsudatos 
de plantas. A composição química desse 
material é bastante complexa, variando 
com a região geográfica e com a espécie 
de abelha produtora (Peter et al. 2017 
Pesqui Vet Bras). Devido à gama de 
compostos químicos que apresenta, a 
própolis possui diversas propriedades 
biológicas, sendo a antimicrobiana a 
principal delas (Bastos et al. 2011, Arq 
Bras Med Vet Zootec). São escassos os 
trabalhos sobre a própolis e geoprópolis 
de abelhas nativas sem ferrão. Dessa 
forma, este trabalho tem como objetivo 
extrair, caracterizar quimicamente e 
avaliar a atividade antimicoplasmática de 
óleos voláteis de geoprópolis de Melipona 
q. quadrifasciata e de própolis de 
Tetragonisca angustula da cidade de 
Blumenau/SC.  
 
 
 
As amostras de geoprópolis e própolis 
foram coletadas na cidade de 
Blumenau/SC em outubro de 2018, 
pulverizadas e hidrodestiladas em 
Clevenger durante quatro horas. Os óleos 
voláteis obtidos foram caracterizados 
quimicamente através de cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de 
massas (CG-EM), quantificados através 
de cromatografia gasosa com detector de 
ionização por chama (CG-DIC) e 
avaliados in vitro frente a bactérias sem 
parede celular (micoplasmas) através do 
método de microdiluição em caldo. 
 

O óleo volátil de geoprópolis de M. q. 
quadrifasciata apresentou como 
constituinte majoritário o α-pineno (37,63 ± 
3,50 %), seguido de β-pineno, p-cimeno, 
limoneno, terpinen-4-ol, e α-terpineol. Já 
no óleo volátil de própolis de T. angustula 
foi possível identificar apenas α e β-pineno 
e traços de tricicleno, sendo que o α-
pineno foi o constituinte majoritário (88,71 
± 0,85 %). Em relação à atividade 
antimicoplasmática, o óleo volátil de 
geoprópolis de M. q. quadrifasciata 
apresentou uma Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) de 103 ± 0 µg mL-1 e o óleo 
volátil de própolis de T. angustula, 146 ± 
63 µg mL-1 frente a Mycoplasma 
pneumoniae 129, ambos representando 
uma atividade moderada considerando-se 
critérios estabelecidos pela literatura 
(Miranda et al. 2015, Rev Bras Pl Med). 
 
 
 
O monoterpeno α-pineno foi identificado 
como constituinte majoritário nos óleos 
voláteis de geoprópolis de M. q. 
quadrifasciata e de própolis de T. 
angustula, os quais apresentaram-se 
moderadamente ativos frente à M. 
pneumoniae 129. Mais estudos serão 
realizados com frações ou compostos 
isolados. 
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