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A própolis é uma substância resinosa ou algumas vezes cerosa, coletada por abelhas melíferas de 

diferentes exsudatos vegetais. Utilizada na medicina tradicional desde a antiguidade devido ao 

seu largo espectro de atividades biológicas, como antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, 

antiviral, antifúngica e até mesmo, anticancerígena. As características e propriedades da própolis 

são dependentes da espécie de abelha e flora utilizada. Entre as abelhas nativas a espécie 

Melipona quadrifasciata L., Apidae, destaca-se pelo seu caráter menos agressivo e pela ausência 

de ferrões e possuir poucos estudos sobre as propriedades biológicas de sua própolis.¹ O presente 

estudo tem como objetivo analisar a atividade antifúngica de extrato e frações da própolis de M. 

quadrifasciata contra o crescimento micelial dos fungos filamentosos Cladosporium sp., 

Fusarium sp. e Microsporum gypseum. O extrato bruto hidroalcólico (EBH) da própolis obtido 

por maceração seguido de partição líquido-líquido para obtenção das frações diclorometano e 

butanol. A análise química do EBH foi realizada utilizando ensaios químicos colorimétricos 

preliminares, UV-Vis e RMN de 1H e 13C. A atividade antifúngica dos extratos e frações foi 

analisada através do método de microdiluição em caldo2 sendo possível determinar a 

concentração inibitória mínima (CIM). Frente os resultados, revelou-se a presença de triterpenos e 

hidrocarbonetos alifáticos, ácidos graxos e álcoois de cadeia longa no EBH caracterizando uma 

própolis verde. Em relação ao ensaio biológico, o extrato e frações de própolis de M. 

quadrifasciata apresentaram melhor ação antifúngica contra cepas de M. gypseum com CIM de 

25 µg/ml e apresentaram menor atividade frente a outros fungos como Fusarium sp com CIM de 

100 µg/ml. Na literatura outras pesquisas já demonstram que a própolis de Apis mellifera 

apresenta atividade antifúngica, com cerca de 40 µg/ml3 demostrando através do presente estudo 

que as própolis provenientes de abelhas sem ferrão também apresentam potencial biológico 

semelhante, tornando-se uma nova fonte de pesquisas. Dessa forma, a própolis de M. 

quadrifasciata apresenta bom perfil inibitório frente às diferentes cepas fúngicas, e tem potencial 

para o controle de fungos patogênicos e fitopatogênicos. 
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