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As pesquisas confirmam as propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antioxidantes e anticancerígenas
das própolis da abelha Apis mellifera. O detalhe é que não existe apenas um tipo de própolis, como se pensava.

Só a região Sul do nosso país é contemplada entre outras, por cinco privilegiadas variedades desse composto:
verde, vermelha, marrom, castanho e amarelo.

Legenda; tubos de ensaio com os cinco tipos de extratos de própolis que ocorrem na região sul do Brasil. No último tubo de ensaio a própolis verde foi

manipulada a maneira a mostrar os três conjuntos de seus componentes: o pequeno anel superior formado por restos dos tecidos vegetal, logo abaixo  os

carotenóides com  a sua tonalidade alaranjada e na parte inferior o grupo de substancias  pertencentes aos flavonóides. Verdadeiras riquezas concentradas para

a indústria farmacológica e enorme potencialidades para novas patentes.

 
• A marrom é obtida nos apiários de regiões onde predominam os pinheirais (Araucaria angustifolia) e aroeira
vermelha (Schinus terebenthifolius).  É principalmente dessas duas árvores que as abelhas colhem as secreções
usadas na elaboração da própolis marrom.
O pinheiro do Paraná é um verdadeiro fóssil vivo. Está presente no planeta a mais de 190 milhões de anos, um 
mestre com grande experiência em se proteger dos efeitos danosos do UV e contra os microorganismos do meio 
ambiente. 
Anualmente ele cresce em espessura o que faz com que os seus tecidos mais externos se rompam e enquanto não 
regenera a parte lesada deve secretar grande quantidade de resinas que protegem a região contra invasão de 
microorganismos e insetos. Esse é o momento em que as apis, as jataís, as mandaçaias recolhem avidamente essas 
substâncias, visando a sanidade da colméia e material para a construção das estruturas da colméia.
• Na região litorânea, (manguezal) onde as famílias das leguminosas em par ticular a  Dalbergiae castophyllum,
abastecem as abelhas com suas secreções usadas na confecção da própolis vermelha.
•  Nos locais como matas degradadas ou de culturas abandonadas e de insolação intensa,  o  alecrim-do-campo
(Baccharis dracunculifolia) tem seu habitat predileto, e é essa a principal fonte vegetal na produção de própolis
verde dos apiários sulinos.



A própolis verde é “patente” da Apis conhecida popularmente como abelha doméstica.
A produção de própolis verde é peculiar da abelha Apis, elas usam estratégias desconhecidas pelas outras espécies 
de abelhas
As estratégias;

 Em um primeiro momento as abelhas campeiras procuram os ramos novos e raspam os tecidos superficiais na 
procura das glândulas de secreção onde estão armazenadas as secreções resinosas e as transportam para a colméia. 
E mais, as lesões causadas pelas abelhas induzem o sistema de defesa da planta a produzir substâncias 
(principalmente fitoalexinas) que são deslocadas para as regiões lesadas voltando a despertar interesse das abelhas, 
que retornam ao local para recolher essa nova fonte de substâncias de grande atividade biológica e as acrescentam 
na produção da própolis verde.

 

O que é notável...

Como as abelhas sabem a maneira de desencadear os sistemas 
imunológicos das plantas? (SAR – Resistência Sistêmica Adquirida!).

Por quê?
Entre milhares de operárias, apenas algumas (± 80 em 60.000) “sabem” como identificar e manipular as plan-

tas...!

Essa sabedoria é um pendor
genético de apenas algumas

abelhas?



A especialização dessas abelhas é tamanha que na colmeia são secundadas por outras para retirar as substâncias
das patas e distribuí-las pela colméia; as operarias especialistas, apenas identificam as melhores plantas, raspam e
fazem a coleta.

Notável...

Essas operarias campeiras são verdadeiras doutoras em conhecimentos FITOTERÁPICOS, embora não tenham
nenhum diploma e nem o aval de órgãos controladores.
     Em situação de doenças na colméia, a procura de matéria prima, para produção de própolis aumenta.

Conheça algumas propriedades da própolis verde.

1)  Esfregue entre  os  dedos um pequeno fragmento da própolis  verde.  O aquecimento devido à  fricção irá
volatizar alguns óleos essenciais. Sinta seus aromas. São candidatos sérios na indústria de cosméticos.

2) Em uma das escovadas de dentes diárias, substitua a pasta de dente por 3 a 4 gotas de extrato alcoólico da
própolis verde. Sinta como os dentes ficam lisos. Os terpenóides e os fenóis, componentes dessa própolis quelam as
placas bacterianas (agem sobre Strepetococus mutans, responsável pela placa).

3) Coloque 20 ml de extrato da própolis verde em tubo de ensaio. Acrescente 20 ml de vaselina líquida e agite
bem, a seguir espere 10 minutos. O líquido no tubo estratifica formando três camadas ou estratos:

a) O pequeno estrato superior, quando examinado ao microscópio, nos mostra os resíduos vegetais resultantes da
raspagem feita  pelas  abelhas;  fragmentos de células  epidérmicas da planta,  células dos  tecidos clorofilianos e
colênquima.

b) Estrato alaranjado, formado por compostos lipossolúveis os carotenóides que inclui vitaminas A, D, E K e
óleos essências.

c) O estrato inferior amarelado inclui os flavonóides e fitoalexinas, substâncias de forte atividade antiviral,
bacteriana e micótica.

A própolis verde manipulada de maneira a revelar três conjuntos de componentes ou estratos:

 A fina camada na parte superior, vista ao microscópio, mostra os tecidos vegetais removidos pelas mandíbulas das abelhas dos ramos novos do vegetal. 

O estrato alaranjado constituído principalmente  pelos  carotenóides e finalmente  o estrato inferior,  amarelado tem como principais  componentes  os

flavonóides.

Saiba mais sobre os componentes da própolis verde, procure na internet o valor das seguintes substâncias :         
a) Fitoalexinas
b) Quercetina
c) Pinocembrina
d) Terpenóides
e) Artepellin C 

Fiquem surpresos com a capacidade medicinal dessas substâncias, todas elas fazem parte da própolis verde.

Na prática do dia como a própolis pode ser utilizada em nosso proveito



 Descontaminação das frutas e verduras.

A maioria das frutas que adquirimos nos supermercados vem com vestígios de agrotóxicos. Para uma higiene 
preventiva é necessário uma descontaminação. Um meio muito simples e eficiente é preparar uma solução 
acrescentando três gotas de própolis verde para cada litro de água na qual são mergulhados as frutas e as 
verduras pelo menos durante vinte minutos. Após esse tempo lavar em água corrente para retirar o residual.

 A própolis através dos seus componentes como os fenóis e os terpenoides de pequeno peso molecular se 
combinam com os agrotóxicos e metais pesados removendo-os. Essa solução também é bactericida.

 Conservação de frutas e verduras.

A fórmula e o procedimento anterior também servem para retardar o processo de decomposição das frutas e 
verduras, mantendo-os saudáveis por mais tempo. A explicação está nos componentes como os antioxidantes
da própolis que reagem com as substâncias ligadas ao processo da decomposição. Para evitar nova 
contaminação é interessante acondicionar as verduras e frutas em sacos plásticos.

 Proteção de gado e suínos contra as moscas.
Algumas das substâncias que fazem parte das própolis funcionam como repelentes para muitos insetos a 
exemplo de várias espécies de moscas que perturbam esses animais. A solução preparada para a 
pulverização deve conter 50 gotas de própolis por litro de água. O calor do corpo desses animais ira 
volatilizar o componente da própolis de pequeno peso molecular. 

 Aerossol para afastar insetos como moscas e mosquitos em pequenos ambientes.
A própolis verde é muito rica em fenóis e terpenos de pequeno peso molecular que são muitos voláteis, é 
suficiente um leve aquecimento para que volatilizem e expandam para o ambiente.
A preparação é bastante simples, basta misturar a própolis com mel até a saturação e untar com essa 
massa resultante a superfície de um prato fundo. O calor para estimular a volatilização pode provir de 
uma vela acesa no meio do prato. A forma côncava do prato funciona como uma espécie de parabólica. 
-__________
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