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No geral, a própolis é composta de 50% 
de resinas e bálsamos de vegetais, 30% 
de ceras, 10% de óleos aromáticos, 5% 
de pólen e 5% de outras substâncias, 
sendo os flavonoides considerados como 
um dos principais grupos biologicamente 
ativos com ações anti-inflamatória, 
antimicrobiana e antifúngica. Neste 
contexto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a atividade antimicrobiana e o teor 
de flavonoides de amostras de própolis de 
diferentes tipos de abelhas sem ferrão da 
região de Brusque, SC. 
 
 
 
Foram preparados extratos etanólicos de 
6 amostras de própolis de diferentes tipos 
de abelhas sem ferrão (Bigiae, Guaraipo, 
Jataí, Mandaçaia, Mandari e Mandaguari). 
A determinação da atividade anti-
microbiana foi realizada pelo método de 
diluição em ágar (Mueller-Hinton para 
bactérias e Sabouraud para fungos) sobre 
as bactérias Bacillus subtilis, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus e os fungos 
Aspergillus fumigatus e Candida albicans. 
O teor de flavonoides totais foi 
determinado por reação com AlCl3 e 
espectrofotometria 300 nm. 
 
 
 
Das seis amostras de própolis que foram 
avaliadas, quatro (Bigiae, Guaraipo, 
Mandaçaia e Mandari) apresentaram 
atividade contra bactérias gram-positivas 
(B. subtilis e S. aureus) com concentração 

inibitória mínima (CIM) entre 9,7 – 10.000 
µg/ml, sendo a amostra de Guaraipo 
aquela que apresentou os melhores 
resultados com CIM de 9,7 e 19,5 µg/ml 
sobre B. subtilis e S. aureus, respectiva-
mente. A amostra de própolis de abelhas 
Jataí não apresentou atividade e aquela 
de abelhas Mandaguari foi considerada 
fraca (CIM = 10.000 µg/ml). Nenhuma das 
amostras apresentou atividade contra os 
representantes de bactérias gram-
negativas e fungos. Apesar do teor de 
flavonoides ser considerado um critério 
importante de atividade biológica, o 
mesmo não apresentou correlação direta 
com a potência de atividade anti-
microbiana. 
 
 
 
Os resultados demonstraram que as 

bactérias gram-positivas foram 

susceptíveis aos extratos de própolis e 

que própolis das abelhas Garaipo 

apresenta ótimo potencial antimicrobiano, 

que pode estar associado às vegetações 

visitadas pelas abelhas, no entanto não foi 

verificado relação entre atividade e teor de 

flavonoides totais. 
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