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Resumo: A apicultura, criação racional de abelhas melíferas é uma atividade que proporciona à sociedade 

a obtenção de produtos com alto valor nutricional, terapêutico e farmacológico. A busca por novas 

soluções contra a resistência microbiana tem se tornado um forte ramo da pesquisa científica e o estudo 

de produtos naturais com propriedades antimicrobianas como a própolis tem apresentado grande 

crescimento nos últimos anos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação inibitória da própolis produzida 

na estação do verão, sobre o crescimento de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 
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IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PROPOLIS PRODUCED IN SUMMER ON 

GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA 

 

Abstract: The beekeeping is an activity that provides to society goods with high nutritional, therapeutic 

and pharmacological values. The search for new solutions against microbial resistance has become a 

strong branch of scientific research and the study of natural products with antimicrobial properties like the 

propolis has been growing in the last years. The objective of this study was to evaluate the inhibitory 

action of propolis produced in summer on Gram-positive and Gram-negative bacteria growth. 
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Introdução 

      A própolis é uma substância produzida pelas abelhas a partir de resinas coletadas em brotos, flores e 

exsudatos, que sofrem adição de secreções salivares e cera produzida pelas abelhas (Castro, 2001). Dentre 

suas propriedades, destacam-se o estímulo à regeneração de tecidos, ação desinfectante e antimicrobiana 

(Castro, 2001). A composição química da própolis sofre variações em função da espécie vegetal, método 

de coleta, estação do ano e do local de produção. Em diferentes amostras de própolis já foram detectados 

mais de 200 compostos químicos, dentre os quais se destacam os flavonoides (Vargas et al., 2004).  

      Segundo Packer & Luz (2007), o consumidor está cada vez mais preocupado em fazer o uso de 

produtos naturais e menos prejudiciais à saúde. A atividade antimicrobiana da própolis tem sido 

intensivamente estudada, e geralmente sua ação é mais efetiva sobre bactérias Gram-positivas (Pinto et 

al., 2001). 

      As bactérias tem uma alta capacidade de replicação e adaptação ao meio e também capacidade de 

trocar partes de DNA com outras bactérias através dos plasmídios (que podem conter genes de 

resistência) (Oliveira & Silva, 2008). Dessa forma, uma simples alteração genética pode levar ao 

aparecimento de um organismo resistente em pouco tempo (Vargas et al., 2004). 

      O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação antibacteriana “in vitro” da própolis produzida na 

região de Terenos – MS na estação do verão, sobre o crescimento de bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus) e Gram-negativas (Escherichia coli). 
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Material e Métodos 

      A própolis foi coletada mensalmente no verão (safra 2018/19) em colmeias de abelhas Apis mellifera 

africanizadas mantidas no Apiário Experimental da Fazenda Escola (FAMEZ/UFMS), localizado no 

município de Terenos, MS. Foram utilizadas telas plásticas e o método de raspagem para produção da 

própolis nas colmeias. Para o preparo do extrato utilizaram-se 30g de própolis e 70mL de álcool de 

cereais (concentração 70°GL), com  agitação diária e maceração por 45 dias. 

       Nos ensaios foram utilizadas bactérias ATCC (American Type Culture Collection) Staphylococcus 

aureus (representante Gram-positiva) e Escherichia coli (representante Gram-negativa), mantidas no 

Laboratório de Bacteriologia (LABAC) da FAMEZ. Amostras bacterianas purificadas foram repicadas 

em caldo MH (Mueller Hinton) para a preparação dos inóculos que tiveram turbidez ajustada para 0,5 na 

escala de Mac Farland.   

      Os testes para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foram feitos em duplicata 

utilizando-se uma microplaca de 96 poços com capacidade para 250µL. As concentrações de própolis em 

cada poço foram obtidas através da mistura do extrato com caldo MH. Nos ensaios foram utilizadas oito 

concentrações de própolis: 75; 56,4; 37,5; 18,9; 9,3; 4,5; 2,25 e 1,125mg de própolis/mL. Como controles 

foram utilizados: poços com 100% de extrato de própolis, inóculos em caldo MH e álcool, inóculos puros 

em caldo MH, e mistura de Gentamicina (antibiótico de referência; 1,24 mg/mL) com caldo MH e 

inóculos. A cada poço do teste foram adicionados 10μL do inóculo bacteriano. Após a microdiluição a 

microplaca foi selada e incubada em estufa a 37°C. 

      Após uma hora de incubação foi realizada semeadura das amostras em placa de Petri para determinar 

a ação rápida da própolis sobre o crescimento das bactérias. As placas contendo ágar MH foram divididas 

em oito partes iguais (cada parte representando uma concentração de extrato de própolis) e uma placa 

para o tratamento controle. Após a semeadura, a microplaca foi selada e recolocada na estufa para 

realização de nova semeadura após 24h, visando determinar a ação da própolis nesse tempo de incubação. 

As placas de Petri semeadas permaneceram em estufa a 37°C por 24 horas para posterior leitura dos 

resultados. 
 

Resultados e Discussão 

     Todos os ensaios apresentaram alta reprodutibilidade e ausência de contaminação. As cepas que foram 

semeadas após uma hora de incubação demonstraram que a CIM de extrato de própolis para S. aureus e 

para E. coli foi ≤37,5 mg/mL. Já nas amostras semeadas após 24 horas de incubação foi possível observar 

que a CIM de extrato continuou a ser ≤37,5 mg/mL para E. coli e apresentou valor ≤18,9 mg/mL para S. 

aureus (Tabela 1). 

      No grupo controle foi possível observar o crescimento bacteriano em ambos os testes, tanto no 

inóculo, quanto no álcool. Já a própolis demonstrou estar livre de contaminação, pois não houve 

crescimento nas alíquotas preparadas com extrato 100% puro (75mg/mL). Nenhuma das bactérias 

demonstrou resistência ao antibiótico Gentamicina (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Inibição do crescimento bacteriano utilizando extrato etanólico de própolis (30%) em função do tempo total de ação e da 

concentração utilizada nos testes com bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 

  Concentrações de própolis (mg/mL) Controles 

Bactéria e tempo de incubação 75 56,4 37,5 18,9 9,3 4,5 2,25 1,125 A I G 

S. aureus (1 hora) – – – + + + + + + + – 

E. coli (1 hora) – – – + + + + + + + – 

S. aureus (24 horas) – – – – + + + + + + – 

E. coli (24 horas) – – – + + + + + + + – 

Considere “+” para cepas que cresceram na determinada concentração de extrato ou controle; e “–” para cepas que tiveram o 

crescimento inibido. A= álcool; I= Inóculo; G= Gentamicina. 
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       Apesar da ação da própolis em 24h não apresentar melhores resultados em relação à CIM nas 

amostras de E. coli, foi possível notar nos ensaios uma redução no número de colônias formadas pela 

bactéria nesse tempo de incubação. O número de colônias formadas em apenas uma hora de incubação foi 

muito superior. 

Os resultados do presente trabalho corroboram com estudos realizados por Vargas et al. (2004) 

que também demonstrou maior eficácia da própolis in vitro sobre bactérias Gram-positivas. Em seu 

estudo, os autores demonstraram que 96,6% das bactérias Gram-positivas testadas eram sensíveis ao 

extrato de própolis, enquanto apenas 42,5% das Gram-negativas apresentaram sensibilidade (Vargas et 

al., 2004). 

  Castro et al. (2007) afirmam que a ação antimicrobiana da própolis produzida em épocas de safra 

apícola é mais efetiva quando comparada a própolis produzidas em épocas de escassez floral (outono e 

inverno). Para a região de Terenos – MS, onde a própolis utilizada no presente estudo foi produzida são 

necessárias mais pesquisas para avaliar o efeito da sazonalidade na atividade antimicrobiana desse 

produto.  

 

Conclusão 

O extrato de própolis produzido na estação do verão na região de Terenos – MS apresenta um 

melhor efeito antimicrobiano em bactérias Gram-positivas. A melhor eficiência sobre a inibição do 

crescimento de ambas cepas bacterianas ocorreu após 24 horas de incubação. Há necessidade de mais 

estudos sobre a influência da sazonalidade na composição da própolis e para determinação da sua 

composição química.     
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