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I – Introdução e Justificativa 

O própolis é uma resina natural produzida pelas abelhas e utilizada há milhares de anos na 

medicina popular, devido às suas propriedades antioxidantes, antinflamatórias, antibacterianas 

e imunomodulatórias. Essas propriedades biológicas dependem de sua composição química, 

que é complexa e variada. Devido a essa variabilidade de composição e de propriedades, os 

própolis são classificados em diferentes tipos. Entretanto, até o momento há apenas escassos 

registros sobre as características físico-químicas dos própolis produzidos na região amazônica. 

Assim, no presente trabalho pretende-se estudar o perfil químico de amostras de própolis da 

Amazônia, comparando-o com outros tipos de própolis. Os resultados desse estudo serão 

importantes para avaliar as potencialidades desse produto, servindo de base para estudos 

futuros sobre suas aplicações biológicas, além de fornecer informações relevantes às 

comunidades amazônicas inseridas na produção e comercialização do própolis. 

 

II – Objetivos Geral e Específico 

O objetivo geral é caracterizar o perfil químico de amostras de própolis da Amazônia, 

utilizando uma abordagem metabolômica, para identificar diferenças e similaridades químicas, 

que podem estar relacionadas a propriedades biológicas desse material. Os objetivos 

específicos são: preparar extratos das amostras; avaliar as condições analíticas; analisar os 

extratos; realizar tratamento estatístico dos dados; e adquirir e interpretar espectros de 

fragmentação dos principais compostos. 

 

III – Metodologia 

Serão analisadas amostras de própolis bruto da Amazônia, juntamente com amostras de 

própolis verde, utilizando espectrometria de massas (MS) para a obtenção do perfil químico 

por uma abordagem metabolômica untarget. Os extratos serão preparados por extração em 

solvente. As análises serão realizadas em um espectrômetro de massas do tipo ion trap, modelo 
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LCQ Fleet (Thermo Scientific), disponível no Laboratório de Espectrometria de Massas do 

Departamento de Química da UFMG. Após definir as condições operacionais do sistema, as 

amostras serão analisadas em triplicata, em ordem aleatória, intercaladas com uma análise 

branco (apenas solvente), a fim de monitorar a ocorrência de possível carry-over no decorrer 

das análises. Os dados adquiridos serão analisados utilizando estatística multivariada para 

avaliar os principais compostos diferenciadores, que serão tentativamente identificados através 

de experimentos de fragmentação no espectrômetro de massas. 

 

IV – Cronograma de execução 

Atividades 
Trimestres 

1º 2º 3º 4º 

Revisão bibliográfica x x x x 

Preparo das amostras de própolis x    

Avaliação das condições a serem utilizadas no MS x x   

Análise das amostras de própolis por MS  x x  

Tratamento estatístico dos dados   x  

Aquisição e interpretação de espectros de fragmentação   x x 

Divulgação dos resultados    x 
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