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PESQUISA EM MS

Própolis da abelha Manduri pode 
combater câncer e infecções

A própolis é produzida pelas abelhas manduri, espécie nativa do cerrado brasileiro

Cristriane Benevides Komiyama

Pela primeira vez, as propriedades 

biológicas da própolis da abelha Manduri 

são descritas por pesquisadores brasileiros 

das mais conceituadas revistas da área, a 

“FoodandChemicalToxicology”.

A equipe formada por pesquisadores e 

professores das universidades dos Estados de 

Mato Grosso do Sul e São Paulo – Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFDG), 

Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul (UEMS), Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) – detalharam a composição 

química e as propriedades biológicas da 

própolis da espécie de abelha sem ferrão 

Manduri (Meliponaorbignyi)encontrada 

em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e em 

algumas regiões dos países da América do 

Sul, como Paraguai, Bolívia e Argentina. 

Após cinco anos de estudos em laboratório, 

foram demonstradas as ações antimicrobiana, 

antioxidante e antitumoral da própolis da 

Manduri. Segundo o pesquisador Dr. Edson 

Lucas dos Santos, do Grupo de Estudos em 

Biotecnologia e Bioprospecção Aplicados 

ao Metabolismo (GEBBAM) da Faculdade 

de Ciências Biológicas e Ambientais da 

UFGD (FCBA), os testes comprovaram a 

Candida albicans e um grupo de bactérias 

gran-positivas Staphylococcus aureus. “A 

própolis da Manduri é altamente fungicida 

microrganismos”, destaca o pesquisador. 

“Outra importante atividade observada é sua 

que a substância leva as células tumorais da 

leucemia à morte”.

Os ensaios de ação antitumorais foram 

realizados em parceria com o Departamento 

de Biofísica da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), sob a responsabilidade 

do professor colaborador Dr. Edgar Julian 

Paredes-Gamero. 

Também em laboratório foi possível 

própolis, ou seja, atividades que podem 

contribuir na prevenção e no tratamento de 

doenças relacionadas ao envelhecimento 

e ao estresse oxidativo celular, tais como 

doenças neurodegenerativas, doenças 

cardiovasculares, arteriosclerose, diabetes, 

artrite reumatoide dentre outras. 

Para que se descubra qual substância 

encontrada na própolis apresenta ação mais 

efetiva no tratamento de diversas doenças, 

a pesquisa segue para sua segunda fase, 

das moléculas. “Depois de isolar a substância, 

passa a ser possível sintetizá-la em 

para cada ação, e assim originar produtos 

como pomadas com ação antimicrobiana 

e medicamentos que possam auxiliar no 

tratamento do câncer”, destaca Santos.

pesquisa
A pesquisa desenvolvida com as abelhas 

Manduri faz parte de dois projetos aprovados 

pela Fundect: “Prospecção da Própolis de 

abelhas nativas sem ferrão do Mato Grosso 

Universal), coordenada pelo pesquisador da 

UFGD, Dr. Edson Lucas dos Santos e “Avaliação 

antioxidante e antitumoral da própolis 

e do mel de abelhas sem ferrão do Mato 

Grosso do Sul” (Chamada FUNDECT/CAPES 

Sul), desenvolvida pela Doutoranda Jaqueline 

Ferreira Campos do Programa de Pós-

Graduação em Entomologia e Conservação da 

Biodiversidade da UFGD.

IM
A

G
E

M
 C

E
D

ID
A

  P
E

L
O

 P
E

S
Q

U
IS

A
D

O
R



PÁGINA 7MAI/JUN 2014 ANO ||| Nº08BOLETIM INFORMATIVO DA FUNDECT | MS FAZ CIÊNCIA

Da esquerda para direita: Dr. José Benedito Balestieri, Doutoranda Jaqueline Ferreira, Dra. Kely de Picoli Souza  e Dr. Edson Lucas dos Santos

Quase extinta 
No Brasil existem mais de 200 espécies 

de abelhas sem ferrão, sendo que em Mato 

Grosso do Sul são estudadas sete. A Jataí 

é uma das mais conhecidas e, às vezes, é 

confundida com outras espécies, entre elas a 

Manduri do Mato Grosso.

De acordo com o professor Dr. José 

Benedito Parrella Balestieri (UFGD), que 

estuda há mais de 30 anos estas espécies de 

abelhas sem ferrão, está cada vez mais difícil 

encontrar colônias da Manduri em matas do 

para buscar alimento na área rural por conta 

das plantações voltadas para monocultura 

intensiva e uso de inseticidas, já na cidade 

há maior diversidade, com arborização mais 

estável, e por isso os ninhos estão na área 

urbana”, detalha o professor.

Para a realização da pesquisa, foram 

utilizadas amostras de própolis da Manduri 

Dourados e com manejo adequado para não 

se perder a colmeia.

EXTRATO ETANÓLICO DA
PRÓPOLIS DE MELIPONA ORBIGNYI

ÁCIDO AROMÁTICO, ÁCIDO FENÓLICO,
ÁLCOOLS, TERPENOS E AÇÚCARES

ANTIMICROBIANO ANTIOXIDANTE CITOTÓXICO

NECROSESHEMOLISEFUNGICIDA

BACTERICIDA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA

processo...
entenda o
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