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RESUMO 

Rodrigues, D. M. Baccharis dracunculifolia: Formação de pasto apícola, estudo 
das interações com Apis mellifera e insetos galhadores na produção de 
própolis verde. 2017. 100f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2017. 
 
 
Baccharis dracunculifolia (Asteraceae), conhecida popularmente como “alecrim do 
campo” ou “vassourinha”, é uma planta nativa brasileira amplamente distribuída nos 
estados de São Paulo e Minas Gerais. Esta espécie tem se destacado pela rica 
interação com insetos, galhadores e especialmente Apis mellifera, e na produção de 
metabólitos secundários com inúmeras atividades biológicas. A interação com as 
abelhas A. mellifera possibilita a produção da própolis verde, produzida a partir de 
fragmentos vegetativos, material resinoso e balsâmico da B. dracunculifolia. Esta 
espécie também possui uma rica interação com insetos galhadores, os quais 
formam estruturas atípicas no tecido vegetal, conhecidas como galhas. Dessa forma, 
o objetivo desse trabalho foi investigar as correlações existentes entre os 
metabólitos secundários da B. dracunculifolia com os insetos galhadores e a 
visitação de abelhas A. mellifera na produção de própolis verde. Os indivíduos de B. 
dracunculifolia foram cultivados na região de cerrado no estado de Minas Gerais, 
Bambuí-MG. Dentre as 400 espécies plantadas, 48 indivíduos de B. dracunculifolia, 
sendo 24 fêmeas e 24 machos, foram investigados quanto ao grau de infestação por 
galhas, número de abelhas visitantes e o tempo de coleta de resina pelas abelhas. 
As folhas da B. dracunculifolia e as própolis verdes foram analisadas tanto por 
cromatografia gasosa (CG-DIC), avaliação dos componentes voláteis, quanto por 
cromatografia liquida (CLAE-DAD), avaliação dos componentes fixos. Os dados de 
observações de campo e as quantificações dos componentes majoritários foram 
analisados frente aos testes estatísticos de Wilcoxon-Mann-Whitney e Spearman 
para diferenças e correlações estatísticas, respectivamente. Estatisticamente foi 
possível observar diferenças significativas entre os indivíduos machos e fêmeas, 
sendo que os machos apresentaram maior infestação por insetos galhadores e as 
fêmeas foram mais visitadas pelas abelhas, nas quais também permanecem mais 
tempo coletando resina para a produção da própolis verde. Correlações entre o 
trans-cariofileno e a substância D (substância fenólica ainda não identificada), com o 
número de abelhas e o tempo de coleta de resina também foram observadas. Essas 
duas substâncias apresentaram valores de concentrações maiores nas fêmeas e 
parecem ter uma pequena contribuição para as diferenças de visitação encontradas 
entre os indivíduos machos e fêmeas de B. dracunculifolia. A galha de maior 
infestação foi quantificada e coletada, sendo identificada como sendo do inseto 
Baccharophelma dracunculifolia. Importante destacar também que houve sucesso 
na criação do pasto apícola, uma vez que as abelhas estão coletando resina das 
plantas cultivadas no campo de pesquisa em Bambuí- MG possibilitando maior 
produtividade e qualidade da própolis verde produzida nesta região. 
 
 
Palavras-chave: B. dracunculifolia, própolis verde, insetos galhadores, A. mellifera 
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ABSTRACT 

Rodrigues, D. M. Baccharis dracunculifolia: Bee pasture formation, study of 
interactions with Apis mellifera and galling insects in the production of green 
propolis.  2017. 100f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
 
Baccharis dracunculifolia (Asteraceae), popularly known as “alecrim do campo” or 
“vassourinha”, is a Brazilian native plant widely distributed in the states of São Paulo 
and Minas Gerais. This species stands out for the rich interaction with insects, galling 
insects and especially Apis mellifera, and in the production of secondary metabolites, 
which display important pharmacological activities. The interaction with bees A. 
mellifera allows the production of green propolis, produced from vegetative 
fragments, resinous and balsamic material of B. dracunculifolia. This species also 
has a rich interaction with galling insects, which form atypical structures in the plant 
tissue, known as galls. Therefore, the aim of this work was to investigate the 
correlations between the secondary metabolites of B. dracunculifolia with galling 
insects and the visitation of A. mellifera in the production of green propolis. The 
individuals of B. dracunculifolia were cultivated in the cerrado region of the State of 
Minas Gerais, Bambuí-MG, and among the 400 planted species, 48 individuals of B. 
dracunculifolia, 24 females and 24 males, were investigated for the degree of galls 
infestation, number of visiting bees and the time of resin collection by the bees. 
Samples from plants and green propolis were analyzed by gas chromatography (GC-
FID), for volatile components evaluation, and by liquid chromatography (HPLC-PDA), 
for evaluation of fixed components. Statistically, the data from field observations and 
quantifications of major components were analyzed by Wilcoxon-Mann-Whitney and 
Spearman for statistical differences and correlations, respectively. Statistically 
significant differences were observed between males and females, with males 
showing higher infestation by galling insects and females more visited by bees, in 
which they also spent more time collecting resin for the production of green propolis. 
Correlations between trans-caryophyllene and compound D (phenolic compound not 
yet identified), with the number of bees and the time of resin collection were also 
observed. These two compounds had higher concentration values in females and 
seem to have a small contribution to the differences in visitation found between 
males and females of B. dracunculifolia. The gall with highest infestation was 
quantified and collected, being identified as the insect Baccharophelma 
dracunculifolia. It is also important to note that there was success in the bee pasture 
formation, since the bees are collecting resin from the plants cultivated in the 
research field in Bambuí - MG, allowing greater productivity and quality of the green 
propolis produced in this region. 
 
 
Keywords: B. dracunculifolia, green propolis, galling insects, A. mellifera  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Produtos Naturais e Metabólitos Secundários 

A natureza tem sido fonte de medicamentos para os seres humanos ao 

longo dos séculos, com fármacos desenvolvidos a partir de fontes vegetais com 

amplo espectro no tratamento de doenças que formam a base de sistemas 

sofisticados da medicina tradicional (NEWMAN; GRAGG, 2013).  

Apesar de nas ultimas décadas a indústria farmacêutica ter focado em 

compostos sintéticos na descoberta de novos fármacos, ao mesmo tempo, houve 

uma tendência de queda no número de novos medicamentos que chegaram ao 

mercado. Assim, renovou-se o interesse científico na descoberta de novos 

medicamentos a partir de fontes naturais. Os recentes avanços tecnológicos e as 

tendências da pesquisa indicam claramente que os produtos naturais estarão entre 

as mais importantes fontes de novos fármacos também no futuro (ATANASOV, et al., 

2015). 

Os Metabólitos secundários biologicamente ativos obtidos a partir de 

vegetais como protótipos para o desenvolvimento de fármacos se destacam pela 

singularidade das moléculas e na descoberta de diversos mecanismos de ação, 

como no caso de antitumorais, anti-inflamatórios, anti-helmínticos e outros. A 

descoberta da extensa gama de atividades biológicas, destacando-se principalmente 

a atividade antitumoral, tem sido apontada como demonstrativo da potencialidade de 

produtos de origem vegetal (SIMÕES, et al., 2007). Aproximadamente 60% dos 

compostos utilizados no tratamento do câncer e 75% daqueles usados para doenças 

infecciosas são produtos de origem natural ou derivados (MCCHESNEY, et al., 2007; 

NEWMAN; GRAGG, 2013). 

No Brasil a magnitude da biodiversidade não é conhecida com precisão 

devido a sua notável complexidade, uma vez que estima-se a existência de mais de 

dois milhões de espécies distintas de plantas, animais e micro-organismos. O Brasil 

é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, contando com mais de 

55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre 350.000 e 550.000 

(SIMÕES, et al., 2007). Apesar dessa potencialidade de recursos naturais 
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brasileiros, estudos com plantas medicinais ainda não receberam no Brasil a 

atenção que o tema merece (PINTO, et al., 2002). 

1.2 Família Asteraceae e o Gênero Baccharis 

A família Asteraceae é o grupo sistemático mais numeroso dentro das 

angiospermas e possui aproximadamente 23 mil espécies, agrupadas em 1.535 

gêneros e 17 tribos, sendo que novos gêneros e espécies vêm sendo descritos a 

cada ano. São plantas de aspecto extremamente variado, incluindo principalmente 

pequenas ervas ou arbustos e raramente árvores (SFORCIN, et al., 2012; VERDI, et 

al., 2005).  

Quimicamente, a família Asteraceae e o gênero Baccharis destacam-se pela 

enorme diversidade de metabólitos secundários, sendo caracterizada principalmente 

pela presença de terpenoides, tais como diterpenos e triterpenos, principalmente dos 

tipos clerodano e lábdano, além de substâncias fenólicas, como flavonoides e 

derivados do ácido cumárico (SFORCIN, et al., 2012).  

Devido às suas propriedades bioativas, as plantas desta família são 

comumente utilizadas no tratamento de diversas doenças. Algumas espécies da 

família Asteraceae são usadas como remédios para muitos problemas de saúde, tais 

como, Calendula officinalis: antitumoral e anti-HIV; Mikania glomerata: tratamento de 

doenças respiratórias; Artemisia annua: antimalárico; Tanacetum vulgare: anti-

inflamatório (TEOH, et al., 2006; WEGIERA, et al., 2012; CORRÊA, et al., 2008). 

O gênero Baccharis ocorre em grande concentração no Brasil, sendo 

encontradas cerca de 200 espécies no Brasil e, aproximadamente, 120 espécies no 

sudoeste Brasileiro, indicando que essa área é o provável centro de origem do 

táxon. As plantas deste gênero são arbustos dióicos perenes, medindo de 0,5- 4,0m 

de altura (GOMES, et al., 2002; BUDEL, et al., 2005).  

Estudos das atividades biológicas deste gênero destacam-se nas atividades 

alelopáticas, antimicrobianas, citotóxicas e anti-inflamatórias. A maioria das 

atividades está relacionada aos terpenos e tricotecenos. Todavia, os flavonoides 

estão despertando muito interesse em diversas aplicações para a medicina, como a 

antioxidante, possuindo diferentes graus de atividade em diferentes modelos 

experimentais (VERDI, et al., 2005). 



 3 

 

 

Rodrigues, D. M. Introdução 

Devido à enorme importância medicinal, comercial e ecológica, várias 

espécies de Baccharis têm atraído a atenção de muitos pesquisadores, como é o 

caso da Baccharis dracunculifolia (SFORCIN, et al., 2012). 

1.3 Espécie Baccharis dracunculifolia 

Baccharis dracunculifolia DC, conhecida popularmente como “alecrim do 

campo” ou “vassourinha” (BUDEL, et al., 2004),é um arbusto perene de 2-3m de 

altura que apresenta características próprias de plantas invasoras e uma alta 

capacidade de crescimento natural, ocorrendo frequentemente nas áreas de 

cerrado, em pastagens abandonadas e em áreas perturbadas (GOMES, et al., 

2002). 

Este arbusto dióico, com inflorescências masculinas e femininas em 

indivíduos diferentes, apresentam períodos de floração entre maio e junho. A 

polinização é realizada majoritariamente pelas abelhas da espécie Apis mellífera, as 

quais além de coletar pólen das flores para a polinização também coletam resina 

das folhas para a produção da própolis verde (SFORCIN, et al., 2012; BUDEL, et al., 

2004; GOMES, et al., 2002). 

A B. dracunculifolia, planta nativa brasileira amplamente distribuída em São 

Paulo e Minas Gerais, é a fonte botânica mais importante para produção de própolis 

verde (PARK et al., 2004). As folhas de B. dracunculifolia apresentam tricomas 

tectores e glandulares que armazenam material resinoso os quais coletados e 

processados pelas abelhas A. mellífera formam na colmeia a própolis verde 

(SFORCIN, et al., 2012).  

Inúmeras atividades biológicas são atribuídas aos metabólitos secundários 

produzidos pela B. dracunculifolia. Aos seus diferentes extratos têm se atribuído as 

atividades: antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, antiulcerogênica, 

leishmanicida e antimalárica. (HOCAYEN, et al., 2012; MASSIGNANI, et al. 2009; DA 

SILVA FILHO, et al., 2009). Assim, quando estes compostos são coletados e 

processados pelas abelhas, na produção da própolis verde, as atividades biológicas 

descritas são potencializadas, destacando-se as antimicrobianas e anti-inflamatórias 

(SANTOS, et al., 2011). 

 

http://lattes.cnpq.br/2218903041309914
http://lattes.cnpq.br/2218903041309914
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Vários estudos entomológicos têm destacado que além dessa relação 

peculiar com abelhas A. melífera, a B. dracunculifolia também apresenta uma rica 

interação com diferentes insetos herbívoros e galhadores os quais modificam o 

crescimento foliar formando estruturas atípicas denominadas galhas (SANTOS, et 

al., 2011). 

 

1.3.1. Interação com Apis mellifera e produção de própolis 

Apis mellifera brasileira, a qual pertence às abelhas africanizadas, são 

populações poli-hibridas originadas a partir do cruzamento das abelhas africanas, 

introduzida no Brasil em 1956, com as abelhas europeias, introduzidas no século 

XIX (OLIVEIRA, et al., 2005). Esta população possui características muito 

semelhantes às abelhas africanas nativas, como: alta capacidade de defesa, de 

adaptação a ambientes inóspitos e a capacidade de reprodução com ciclo de vida 

mais curto que as demais subespécies. Tais características permitem rápida 

ampliação da biomassa e significativo aumento populacional. Além disso, o 

cruzamento afetou também positivamente a produção de mel no Brasil, sendo de 3 a 

5 mil toneladas/ano antes da introdução das abelhas africanas, passando em 

algumas décadas para 40 mil toneladas/ano depois do cruzamento (OLIVEIRA, et 

al., 2005). 

A interação existente entre a B. dracunculifolia e a A. mellifera possibilita a 

produção da própolis verde, produto tipicamente brasileiro e de alto valor comercial 

(BASTOS, et al.,2011). 

As abelhas A. mellifera produzem própolis verde a partir de fragmentos 

vegetativos da B. dracunculifolia, tais como brotos, primórdios foliares e folhas 

jovens (Figura 1). Esse material vegetal é coletado e transportado até as colmeias, 

onde as abelhas adicionam cera e secreções glandulares ao material resinoso e 

balsâmico coletado produzindo, assim, a própolis (SFORCIN, et al., 2012). Esta tem 

variadas funções na colmeia, desde o preenchimento de frestas, para manutenção 

da temperatura, até a mumificação de insetos e outros invasores, para impedir a 

decomposição desses e proteger a colmeia de micro-organismos (FERNADES 

JÚNIOR, et al., 2006).  
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A composição química da própolis é bastante complexa e variada, estando 

intimamente relacionada com a ecologia da flora de cada região visitada pelas 

abelhas e com o período de coleta da resina. Além disso, a variabilidade genética 

das abelhas rainhas também influência na composição química deste (LUSTOSA, et 

al., 2008). Pelo menos 200 compostos foram identificados em diferentes amostras 

de própolis, com mais de 100 em cada uma, incluindo: ácidos graxos e fenólicos, 

ésteres, flavonoides, terpenos, aldeídos, álcoois aromáticos, esteroides, naftaleno e 

derivados de estilbeno (MARCUCCI, et al., 2001). 

Inúmeras atividades farmacológicas da própolis têm sido atribuídas aos 

compostos fenólicos, entre eles flavonoides e ácidos fenólicos, cujos teores têm sido 

propostos como parâmetros para o controle da qualidade. Devido às inúmeras 

propriedades benéficas da própolis, o seu uso comercial em produtos farmacêuticos, 

cosméticos e de higiene pessoal na forma de extratos líquidos é amplo (BURIOL, et 

al., 2009).  

A própolis brasileira produzida no cerrado, rica em derivados prenilados do 

ácido-p-cumárico (Figura 2) é conhecida internacionalmente como própolis verde, a 

qual tem como principal fonte vegetal a espécie de Baccharis dracunculifolia 

(SOUSA, et al., 2007). Devido ao fato de ser altamente eficaz no combate a uma 

série de micro-organismos é altamente valorizada no mercado internacional, sendo 

que, somente no Japão, movimenta um mercado da ordem de 700 milhões de 

dólares ao ano. A pesquisa sobre a composição química da própolis verde é 

relativamente recente, tendo, porém, avançado nos últimos anos, tanto no Brasil 

quanto no exterior (NASCIMENTO, et al., 2008). 

A própolis verde tem atraído o mercado asiático e europeu por ser o único a 

apresentar na sua composição o artepelin C (Figura 2), o qual tem demonstrado 

importantes atividades farmacológicas, tais como: anti-inflamatórias, antioxidantes e 

antitumorais. O artepelin C é o componente majoritário presente nas amostras de 

própolis brasileira e foi identificado como sendo o principal composto bioativo da 

própolis verde, sendo considerado um biomarcador importante para o controle 

químico e biológico da qualidade da resina de própolis no Brasil (PAULINO, 2005). 
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Figura 1: Abelha Apis Mellifera coletando resina da B. dracunculifolia para 
produção de própolis verde. 

 

                                    

                     

O OH

OH                

Figura 2: Substâncias da própolis verde:  ácido p-cumárico (A) e artepelin C (B). 

 

1.3.1.1. Própolis verde 

Diferentes tipos de própolis são encontradas em território brasileiro, as quais 

podem ser classificadas em doze grupos distintos, conforme critérios de similaridade 

físico-químicos das amostras (PARK, et al., 2004). A coloração da própolis depende 

de sua procedência, variando entre as tonalidades marrom escuro e avermelhado à 

uma tonalidade esverdeada (LUSTOSA, et al., 2008).  

A B 
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Essa diversidade se deve ao processo de produção da própolis, no qual os 

compostos podem ser originados de três fontes distintas: exsudatos de plantas 

coletados por abelhas, substâncias secretadas no metabolismo das abelhas e 

substâncias que são introduzidos durante a elaboração da própolis (PAULINO, 

2005). 

A própolis verde é denominada “verde” devido à sua origem botânica da 

espécie Baccharis dracunculifolia. As abelhas coletam tecidos jovens contendo 

clorofila, como brotos vegetais e folhas jovens, e utilizam na colmeia para a 

elaboração da própolis de tonalidade esverdeada – a própolis verde (SFORCIN, et 

al., 2012). 

1.3.2. Interação com insetos e formação de galhas 

Alguns insetos, denominados insetos galhadores, assim como, vírus, 

bactérias ou fungos podem associar-se as plantas induzindo a formação de 

estruturas atípicas no tecido vegetal (Figura 3). Estas estruturas atípicas, chamadas 

de galhas, são células, tecidos ou órgãos da planta superdesenvolvidos que atuam 

como abrigo aos indutores (FERNANDES, et al., 1988). Esta estratégia de 

desenvolvimento, caracterizada pela hipertrofia e/ou hiperplasia do tecido vegetal, 

além de garantir suprimento alimentar também assegura proteção contra diferentes 

predadores (BRIGHENTI, et al., 2011; SANTANA, 2013). 

Espécies do gênero dióico Baccharis L. apresentam uma rica fauna de 

insetos galhadores associados, sendo relatados 17 tipos de galhas associadas a B. 

dracunculifolia (JULIÃO, et al., 2005). 

A relação ecológica entre plantas e insetos galhadores não implica em 

benefícios para a planta como ocorre aos insetos galhadores. No entanto, essa 

interação inseto-planta acarreta mudanças estruturais e metabólicas importantes nas 

plantas hospedeiras. Estas incluem alterações na composição de alguns produtos 

químicos dos metabólitos primários e secundários, tais como flavonoides, taninos, 

antocianinas, compostos fenólicos, aminoácidos livres e açúcares. Dentre os fenóis 

totais, há uma gama de moléculas sinalizadoras cuja variação quantitativa pode 

indicar diferentes padrões de respostas dos vegetais a fatores bióticos como à ação 

dos insetos galhadores e fatores abióticos, os quais podem influenciar indiretamente 
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o sucesso no estabelecimento e desenvolvimento destes insetos (RAMALHO, et al., 

2010). 

Alguns compostos produzidos pelas plantas são considerados estratégias de 

defesa contra ataque de herbívoros. No entanto, alteração desses metabólitos 

secundários pelos insetos galhadores podem trazer-lhes benefícios próprios. Defesa 

não é o único papel dessas substâncias, as quais podem também estar associadas 

com a atração de polinizadores, proteção contra a luz ultravioleta, suporte estrutural 

e armazenamento temporário de nutrientes e localização de plantas hospedeiras 

(BASTOS, et al., 2011). 

Tem-se observado recentemente, em condições de campo, que há plantas 

de B. dracunculifolia que são mais atrativas para as abelhas africanizadas. Esse fato 

foi notado através das injúrias observadas em algumas plantas e relatado por 

apicultores em eventos recentes da área. A maior atratividade pode ocorrer pela 

liberação de compostos voláteis da Baccharis como mecanismo de defesa contra 

insetos herbívoros (BRIGHENTI, et al., 2011). 

Portanto, estudos químicos das alterações metabólicas da planta induzidas 

pelos insetos galhadores e relacionadas com a atração de abelhas e a produção de 

própolis são de grande importância, uma vez que podem contribuir tanto para 

apicultura, na formação de pastos apícolas, quanto para a indústria, no aumento da 

produção de mel e própolis. 

 

 
Figura 3: Galha formada por insetos galhadores na B. dracunculifolia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Investigar as correlações existentes entre os metabólitos secundários da 

Baccharis dracunculifolia com os insetos galhadores e a visitação de abelhas Apis 

mellifera na produção de própolis verde. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Observação e obtenção dos dados de campo, tais como: número de 

galhas, número de abelhas e tempo de coleta de resina pelas abelhas nos 

indivíduos amostrados de B. dracunculifolia; 

 Coleta e cultivo das galhas de maior infestação para identificação dos 

insetos galhadores; 

 Obtenção dos extratos etanólicos e hexânicos das folhas dos 

indivíduos amostrados de B. dracunculifolia e da própolis verde, e avaliação por 

meio de cromatografia de fase líquida de alta eficiência (CLAE - DAD), para os 

componentes fixos e cromatografia de fase gasosa (CG-DIC) para os componentes 

voláteis, respectivamente; 

 Identificação das substâncias majoritárias dos extratos hexânicos, por 

cromatografia de fase gasosa acoplado ao espectrômetro de massas (CG – EM), e 

dos extratos etanólicos, a partir de padrões comerciais e isolados e/ou por 

cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à espectrometria de massas de 

alta resolução (CLUE-EMAR) e espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN). 

 Quantificação relativa e absoluta dos componentes majoritários dos 

extratos etanólicos e hexânicos das folhas de B. dracunculifolia e da própolis verde. 

 Avaliação estatística das correlações e diferenças significativas entre 

as substâncias majoritárias dos extratos hexânicos e etanólicos e os dados de 

campo: número de galhas, número de abelhas e tempo de coleta de resina pelas 

abelhas.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Cultivo e coleta da B. dracunculifolia e produção da própolis verde 

Os indivíduos de B. dracunculifolia genotipicamente selecionados pelo 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas - CPQBA – 

UNICAMP foram inicialmente semeados em bandejas de poliestireno com substrato 

de formulação comercial e mantidos em telado com sombreamento de 70% durante 

o período de 30 dias. Posteriormente, foram repicados para tubetes e, após três 

meses, transferidos para o cultivo na região de cerrado no estado de Minas Gerais 

na cidade de Bambuí. 

Uma área desse cultivo, realizado em novembro de 2013, com 

aproximadamente 400 indivíduos de B. dracunculifolia foi selecionada para pesquisa 

e coleta de material do presente trabalho (Figura 4).  Ao lado dessa área de cultivo, 

considerada um protótipo do pasto apícola, foram instaladas 16 colmeias, das quais 

quatro colmeias foram constantemente monitoradas quanto à produção da própolis 

verde. Utilizaram-se abelhas rainhas jovens e selecionadas nas colmeias, sendo que 

a população e força das colmeias foram monitoradas ao longo do experimento. 

As coletas das amostras da própolis verde e das folhas de B. dracunculifolia 

foram bimestrais e completaram o período de 18 meses. Ambas foram coletadas em 

campo, devidamente identificadas e transportadas em banho de gelo até chegar ao 

Laboratório de Farmacognosia da FCFRP, onde foram secas e mantidas em freezer 

até a análise. 

As exsicatas da espécie foram devidamente identificadas e depositadas no 

herbário (SPFR 06143) do Departamento de Biologia da FFCLRP – USP, Ribeirão 

Preto pelo Prof. Dr. Milton Groppo Junior. 
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Figura 4: Campo de pesquisa com aproximadamente 400 indivíduos de B. 
dracunculifolia. 

3.2 Observação dos indivíduos de maior visitação pelas abelhas, 

quantificação das galhas e identificação dos insetos galhadores de B. 

dracunculifolia 

Uma área de cultivo localizada na cidade de Bambuí-MG, principal centro de 

produção de própolis verde do país, foi disponibilizada pela empresa Natucentro 

para a pesquisa de campo.  

Em campo, 48 indivíduos de B. dracunculifolia, 24 masculinos e 24 

femininos, foram selecionados durante o período de floração e devidamente 

identificados por códigos. Os indivíduos amostrados para o estudo foram avaliados 

quanto ao número de galhas, à visitação das abelhas A .mellifera e o tempo de 

coleta de resina pelas abelhas para a produção de própolis verde. 

Para o estudo de campo foram realizadas sete viagens de observação e 

coleta, nos meses de maio, julho e outubro de 2015, janeiro, março, junho e 

novembro de 2016, buscando abranger as variações químicas, biológicas e 

climáticas durante todo o ano.    
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Os indivíduos de B. dracunculifolia foram observados durante os cinco dias 

da semana, de segunda a sexta-feira, no período entre 9h30 às 15h30, perfazendo 

um total de cinco horas diárias. O campo de amostragem foi dividido em três grupos 

de 16 indivíduos, grupo A (Quadro 1), B (Quadro 2) e C (Quadro 3). Em cada grupo 

atribuíram-se números aos indivíduos de B.dracunculifolia amostrados para o 

estudo, pois, no início de cada observação era realizado um sorteio, sendo a partir 

do número sorteado iniciado a sequência de observação.  

 

Quadro 1: Divisão do campo de amostragem (grupo A) com 16 indivíduos de B. dracunculifolia.

 

Quadro 2: Divisão do campo de amostragem (grupo B) com 16 indivíduos de B. dracunculifolia.

 

Quadro 3: Divisão do campo de amostragem (grupo C) com 16 indivíduos de B.dracunculifolia.
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A observação da visitação por A. Mellifera em B. dracunculifolia foi realizada 

por 15 min. em cada individuo, sendo o tempo dividido entre os lados direito e 

esquerdo. Os dados analisados foram: tempo de permanência e número de abelhas 

coletando resina. Todos os três grupos foram analisados diariamente por três 

observadores durante uma semana, havendo a alternância entre grupo/observador.  

Os fatores ambientais tais como a umidade, temperatura e velocidade do 

vento durante a semana da observação também foram monitorados. 

Os dados obtidos em campo e os da quantificação dos componentes 

químicos foram analisados estatisticamente em colaboração com o pós-doutorando, 

Marcelo de Claro de Souza, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto-USP. 

Dentre as 24 plantas femininas e 24 masculinas avaliou-se também o grau 

de infestação por galhas em cada sexo. A contagem de galhas foi realizada de duas 

maneiras: contagem total, para estimativa da quantidade de galhas por planta, e 

contagem amostral, para o cálculo da porcentagem de infestação de galha por folha. 

Para contagem amostral selecionaram-se dois ramos aleatórios, um de cada lado da 

planta, de aproximadamente 15 centímetros. Para cada ramo contou-se o número 

total de folhas e o número de folhas com galhas, possibilitando assim, o cálculo da 

porcentagem de infestação de galhas por folha. 

As galhas foram quantificadas por meio da contagem a olho nu e incubadas 

em laboratório para identificar os insetos galhadores associados à espécie B. 

dracunculifolia cultivada. A identificação dos insetos galhadores foi realizada com o 

auxilio do Prof. Dr. Rodrigo A. S. Pereira da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto-USP.  

Todas as 48 plantas foram analisadas quanto ao perfil químico dos 

componentes voláteis e dos componentes fixos nas coletas bimestrais.  

3.3 Extração com solvente orgânico dos componentes voláteis e fixos 

das folhas de B. dracunculifolia e da própolis verde 

As folhas de B. dracunculifolia coletadas em campo foram secas até peso 

constante em secador à gás a 40°C. Posteriormente, as folhas sem hastes e a 

própolis foram submetidas à moagem e peneiradas em tamis de 46 mesh, o que 
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proporcionou a padronização do tamanho das partículas do material vegetal, 

tornando, assim, o processo de extração mais eficiente. 

Após a pulverização e padronização do tamanho das partículas das folhas e 

da própolis, o material vegetal foi transferido para frascos do tipo Erlenmeyer com 

capacidade de 125 mL para extração com etanol e hexâno, separadamente. Para 

cada extração, 500 mg de material pulverizado das folhas ou da própolis foram 

extraídos com 20 mL de solvente orgânico, sendo utilizado o etanol (solução 

hidroalcoólica 9:1) com finalidade de extração dos componentes fixos e o hexano 

para extração dos componentes voláteis. 

Em ambas as extrações um padrão interno apropriado foi adicionado, com 

objetivo de minimizar eventuais erros de manipulação, obtendo-se a concentração 

final de 130 µg/mL de veratraldeido e piperonal nos extratos etanólicos e hexânicos, 

respectivamente.  

Posteriormente, as amostras foram mantidas em agitador mecânico do tipo 

shaker a 40°C durante 2 h a 170 RPM. Após este período, cada extrato foi 

devidamente filtrado em papel filtro, adicionado em frasco apropriado e analisado 

posteriormente em cromatografia líquida de alta eficiência para extratos etanólicos e 

em cromatografia gasosa para extratos hexânicos.  

Seis das sete coletas foram analisadas quanto ao perfil químico e cada um 

dos 48 indivíduos de B. dracunculifolia foi submetido tanto à extração com etanol 

quanto à extração com hexano, obtendo-se um total de 96 extratos por coleta. As 

amostras de própolis também foram analisadas gerando um total de 24 extratos, já 

que quatro colmeias foram monitoradas a cada coleta. 

Importante ressaltar que a validação do método de extração e os métodos 

analíticos descritos neste projeto para os extratos da B. dracunculifolia e para a 

própolis verde foram previamente desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa em 

2007 (SOUSA, et. al., 2007).  

3.4 Análise dos componentes voláteis da fração hexânica das folhas 

de B. dracunculifolia 

Os extratos hexânicos das folhas, concentração média de 0,74 mg/mL de 

extrato seco (3,0 g/100g de planta seca), foram analisados através da injeção de 1µL 
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no cromatógrafo de fase gasosa acoplado ao detector de ionização de chama (CG-

DIC) da FCFRP. O equipamento da marca Hewelett Packard, modelo 6890N plus, 

que utiliza o hidrogênio como gás de arraste foi programado para operar no modo 

“splitless” (1:1), com temperaturas do injetor a 210°C, do detector a 250°C e do forno 

variando de 55° a 180°C (Tabela 1). A coluna utilizada foi à coluna capilar de sílica 

fundida HP-5 (5% fenil-metil-siloxano) com comprimento de 30 m, diâmetro interno 

de 0,32 mm, filme líquido de 0,25 µm e temperatura limite de -60°C a 350°C.  

 
Tabela 1: Parâmetros utilizados na programação da temperatura do forno do CG-DIC

 

 

3.5 Identificação dos componentes majoritários da fração hexânica 

das folhas de B. dracunculifolia 

3.5.1. Obtenção do Índice de retenção linear ou índice de kovats 

não-isotérmico 

Além da comparação do tempo de retenção das substâncias, o cálculo do 

índice de retenção linear (IRL) também foi utilizado para identificar os componentes 

majoritários presentes no extrato hexânico analisado no CG-DIC.  

O cálculo do IRL, aplicado para eluições com temperaturas programadas é 

uma ferramenta auxiliar para identificação não equivocada de substâncias em 

amostras. Este cálculo foi empregado utilizando-se 1µL de uma mistura padrão de n-

alcanos (Sigma-Aldrich C8-C20) o qual foi analisado nas mesmas condições do 

extrato (Tabela 1). O tempo de retenção da mistura padrão foi usado como padrão 

externo de referência para o cálculo do IRL, juntamente com os tempos de retenção 

de cada substância de interesse, conforme equação abaixo (MUHLEN, 2009): 

Rampa do Forno °C/min Temperatura (°C ) Platô (min) Tempo de Corrida (min)

Inicial / 55 0 0

1° Rampa 20 120 0 3.25

2° Rampa 1.5 150 0 23.25

3° Rampa 20 180 5 29.75

4° Rampa 31.25 55 4 33.75
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IRL = 100.n  +  100.                                        

 

 
sendo: 
n: número de carbonos do padrão menos retido adjacente ao analito; 
tR(i): tempo de retenção do analito; 
tR(n): tempo de retenção do padrão menos retido adjacente ao analito; 
tR(n+1): tempo de retenção do padrão mais retido adjacente ao analito; 
 

 

Após o cálculo do IRL para cada analito, os valores obtidos foram 

comparados aos valores encontrados na literatura, propondo, assim, a identidade da 

substância de interesse. 

3.5.2. Análise por cromatografia em fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM) 

Os extratos hexânicos também foram submetidos à análise em cromatógrafo 

de fase gasosa acoplado a espectrômetro de massas (CG – EM) do laboratório de 

Química da FFCLRP do Prof. Luiz Alberto Beraldo de Moraes a fim de confirmar a 

identidade das substâncias majoritárias. Os espectros obtidos por CG – EM foram 

comparados quanto às similaridades com os espectros da biblioteca Wiley. 

O cromatógrafo da Shimadzu, modelo CG-2010, equipado com injetor 

automático AOC-20i Shimadzu, que utiliza o gás hélio como gás de arraste foi 

programado para operar no modo “splitless” (1:1), com temperaturas do injetor a 

210°C, do detector a 250°C e com a temperatura do forno variando de 55°C a 180°C 

(Tabela 1). A coluna utilizada foi à coluna capilar de sílica fundida RTX-5 MS (30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm), acoplado a um espectrômetro de massas equipado com uma 

fonte de ionização por elétrons e um analisador de massas triplo quadrupolo 

(GCMS-Q P2010 Plus Shimadzu).  

tR(i) – tR(n)        

tR(n+1) – tR(n) 
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3.6 Quantificação relativa dos componentes voláteis das folhas de B. 

dracunculifolia 

Para os extratos hexânicos a quantificação relativa (%, m/m) foi determinada 

em função da razão entre as áreas do analito e do padrão interno, conforme 

equação a seguir: 

 

             CR=             . C(pi) . V(F) . 

 
 

         sendo: 
CR : concentração relativa do analito; 
A(C) : área do analito; 
A(pi) : área do padrão interno; 
C(pi) : concentração do padrão interno; 
V(F) : volume do extrato 
m(pl): massa do material vegetal 

3.7 Análise dos componentes fixos da fração etanólica das folhas de 

B. dracunculifolia 

Uma alíquota (1 mL) do extrato etanólico das folhas, concentração média de 

7,6 mg/mL de extrato seco (30,0 g/100g de planta seca), foi  transferida para frascos 

de vidro com capacidade de 5 mL e submetidos à rotaevaporação. Após a 

evaporação do solvente, 1 mL de metanol foi adicionado ao frasco e a solução 

obtida foi filtrada em membrana de 0,45µm. 

Com a amostra devidamente preparada, 15 µL foram injetados no 

cromatógrafo de fase líquida acoplado ao detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) 

para análise nas condições descritas na tabela 2. O CLAE é da marca Waters 

acoplado ao detector de arranjo de diodos modelo 2998 e sistema controlador 

computadorizado com software Empower. A coluna cromatográfica utilizada foi a 

Ascentis C18 (Sigma-Aldrich) 25 cm x 4,6 mm com diâmetro de partícula 5 µm e 

diâmetro de poro 100Å, protegida por pré-coluna de fase reversa com 2 cm x 4 mm, 

com mesmo tamanho de partículas e diâmetro do poro da coluna. 

 

A(C) 

A(pi) 

100g 
m(pl) 
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Tabela 2: Parâmetros utilizados na eluição por gradiente no CLAE-DAD

 
Bomba A: 94,6% de água, 0,4% de ácido fórmico, 5% de metanol 
Bomba B: Acetonitrila 
Fluxo: 1mL/min 
Detecção: UV 275nm  

3.8 Identificação dos componentes majoritários do extrato etanólico 

Inicialmente, as substâncias fixas majoritárias foram propostas pela 

similaridade entre o espectro de absorção no UV em 275 nm e os tempos de 

retenção obtidos tanto nos cromatogramas dos padrões isolados e comerciais, 

quanto nos cromatogramas dos extratos etanólicos, analisados nas mesmas 

condições cromatográficas descritas na tabela 2. Posteriormente, para confirmação, 

utilizou-se a cromatografia liquida de ultra eficiência acoplada à espectrometria de 

massas. As substâncias que não foram identificadas por estas técnicas foram 

isoladas e submetidas à análise por espectrometria de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN).  

3.8.1. Isolamento dos compostos de interesse por cromatografia 

em fase líquida de alta eficiência preparativa (CLAE-PREP) 

Vários padrões comerciais e isolados foram analisados em CLAE-DAD com 

o objetivo de propor a identidade de alguns componentes majoritários do extrato 

etanólico. Todavia, os compostos de interesse eram diferentes dos padrões 

disponíveis. Sendo assim, a solução encontrada para identificação destes 

compostos foi o isolamento por CLAE preparativo e análise posterior em CLUE-

EMAR e RMN. 

Tempo (min) Bomba A (%) Bomba B (%)

0-5 75 25

10 65 35

15 62 38

20 60 40

45 55 45

50 30 70

55 20 80

60 0 100
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As análises no sistema preparativo CLAE-UV foram realizadas no 

Cromatógrafo da Shimadzu (modelo: CBM-20A – controlador, LC-6A – bomba, com 

detector UV-VIS SPD-20, e software LC solution version 1.25), nas mesmas 

condições cromatográficas descritas na tabela 2, utilizando-se a coluna preparativa 

Phenomenex – Synergi Fusion de fase reversa (C18, 250 x 10 mm, 4 µm). Cerca de 

10 mg do extrato etanólico seco, preparado nas mesmas proporções do item 4.3, 

foram dissolvidos em 100 µl de metanol (grau HPLC), filtrados em membrana de 

0,45 µm e analisados à vazão de 4,6 mL.min-1, e detecção em 275 nm.  

3.8.2. Análise por cromatografia em fase líquida de ultra eficiência 

acoplada à espectrometria de massas de alta resolução (CLUE-EMAR). 

Os extratos etanólicos foram analisados em cromatógrafo de fase liquida de 

ultra eficiência acoplado ao espectrômetro de massas de alta resolução (CLUE– 

EMAR) do laboratório de Farmacognosia da FCFRP com a finalidade de 

identificarem-se as substâncias majoritárias presentes nos mesmos. 

Os extratos etanólicos foram filtrados em membrana de 0,20 µm e 

analisados no cromatógrafo do tipo CLUE –EMAR modelo Accela 1250 acoplado à 

um espectrômetro de massas com analisador Orbitrap e  fonte de ionização tipo 

electrospray que opera em modo positivo e negativo de análise na faixa de 

varredura de 130 – 1200 m/z.  A separação cromatográfica foi realizada em coluna 

de fase reversa (ACE 3 - C18, 150 x 3,0 mm, 3 µm) nos parâmetros de eluição por 

gradiente (Tabela 3).  

Tabela 3: Parâmetros utilizados na eluição por gradiente no CLUE-EMAR

 
Bomba A: 94,9% de água, 0,1% de ácido fórmico, 5% de metanol 
Bomba B: Acetonitrila, 0,1% de ácido fórmico 
Fluxo: 400 µL/min; Detecção: UV 275nm 

Tempo (min) Bomba A (%) Bomba B (%)

0-2.5 75 25

5 65 35

7.5 62 38

10 60 40

22.5 55 45

25 30 70

27.5 20 80

30 0 100
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3.8.3. Análise por espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN). 

Os componentes majoritários não identificados do extrato etanólico de B. 

dracunculifolia foram isolados e submetidos à espectrometria de Ressonância 

Magnética Nuclear do laboratório de química orgânica do Instituto de Química da 

Universidade Estadual Paulista de Araraquara.  

Após o isolamento em CLAE-preparativo, as amostras foram dissolvidas em 

metanol deuterado (Sigma-Aldrich) e adicionadas em tubos apropriados para a 

análise. Com o equipamento operando a 600 MHz foram obtidos os espectros de 

ressonância magnética nuclear de 1H, unidimensionais e bidimensionais, e de 13C os 

quais foram processados em software Mestrenova 11.0.1 (Mestrelab Research). 

3.9 Quantificação das substâncias fixas de B. dracunculifolia 

Para a quantificação das substâncias fixas foram preparadas soluções 

padrões com concentrações variáveis de analito e com concentração constante do 

padrão interno, a mesma utilizada na obtenção dos extratos etanólicos, para 

obtenção das curvas analíticas. Com os cromatogramas dessas soluções, as curvas 

analíticas foram construídas relacionando-se a concentração do analito pela razão 

área do analito/área do padrão interno. Foram utilizadas as substâncias comerciais 

da Sigma-Aldrich (ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido cumárico, ácido trans-cinâmico 

e veratraldeído (Padrão interno)) e as substâncias isoladas da própolis verde em 

nosso laboratório de Farmacognosia (artepelin C, bacarina e drupanina) para 

construção das curvas analíticas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Visitação de Apis mellifera, quantificação e identificação de 

insetos galhadores em B. dracunculifolia 

O experimento de observação da visitação de abelhas nos 48 indivíduos 

amostrados bimestralmente foi conduzido conforme o item 3.2 e os dados obtidos 

em campo foram analisados estatisticamente.  

Como os dados das coletas não seguem uma distribuição normal, aplicou-se 

o teste não paramétrico chamado teste Wilcoxon-Mann-Whitney. A partir desse teste 

foi possível observar diferenças significativas (p ˂ 0,05) entre indivíduos machos e 

fêmeas de B. dracunculifolia amostrados. 

A partir da tabela 4 são apresentados dados sobre o número de abelhas, 

tempo de coleta de resina e número de galhas das sete coletas realizadas entre 

maio de 2015 a novembro de 2016. Os resultados obtidos em campo indicam que os 

indivíduos fêmeas da espécie Baccharis dracunculifolia são mais visitados para 

coleta de resina do que os indivíduos machos da mesma espécie. Adicionalmente, 

além das fêmeas serem mais visitadas, análise dos resultados mostra que as 

abelhas Apis mellifera também permanecem mais tempo coletando resina nos 

indivíduos fêmeas do que nos indivíduos machos. Frente às análises estatísticas, 

(Tabela 6), confirmamos estes dados observados em campo, obtendo-se diferenças 

significativas com p ˂ 0,05 entre indivíduos machos e fêmeas em cinco das sete 

coletas realizadas. Deve-se destacar que o tempo monitorado neste experimento 

refere-se somente a coleta de resina e não de pólen/néctar, ou seja, coleta para 

produção da própolis verde. 

As diferenças encontradas entre indivíduos machos e fêmeas da espécie B. 

dracunculifolia no número de abelhas e no tempo de coleta de resina são superiores 

em 20% e 29% nas fêmeas, respectivamente (Tabela 4). As médias do número de 

abelhas e tempo de coleta de resina também foram superiores nas fêmeas em seis 

das sete coletas, com diferenças significativas na primeira, segunda, quarta, quinta e 

sétima coletas (Tabela 6).  

Somente na coleta realizada em junho de 2016 observou-se o contrário das 

demais coletas, indivíduos machos com maior número de abelhas e maior tempo de 



 22 

 

 

Rodrigues, D. M.  Resultados e Discussão 

coleta de resina. No entanto, temos que considerar que nesta coleta o número total 

de abelhas foi de apenas vinte e sete durante toda a semana, sendo a menor 

visitação quando comparado com as outras coletas e, além disso, frente às análises 

estatísticas não se observou diferença significativa entre machos e fêmeas nesta 

coleta de Junho de 2016. 

Quanto ao de número de galhas (Tabela 5), nos quais os indivíduos foram 

analisados de duas maneiras, conforme item 3.2, observou-se número total de 

galhas superior nos indivíduos machos da espécie B. dracunculifolia em todas as 

coletas realizadas variando de 5% a 52% a diferença entre os indivíduos. A 

contagem amostral, metodologia incorporada somente a partir da segunda coleta, 

confirmou o observado anteriormente com valores de porcentagem de infestação 

maiores nos indivíduos machos em quatro das cinco coletas. Merece destaque o 

mês de junho de 2016, no qual se observou o maior número de galhas totais e a 

maior porcentagem de infestação por insetos galhadores nos ramos amostrados. 

A média e o desvio padrão dos dados foram calculados para cada parâmetro 

analisado, conforme tabela 6. Alguns valores do desvio padrão foram superiores ao 

valor da média, pois os dados obtidos em campo não seguem uma distribuição 

normal como a curva de Gauss, indicando, assim, dispersão entre os valores obtidos 

e a média calculada. Portanto, o desvio padrão alto é esperado para amostras com 

distribuição não paramétrica nas quais os dados tendem estar espalhados por uma 

gama de valores. 

 

Tabela 4: Comparação entre o número de abelhas, o tempo de coleta de resina nos 
indivíduos fêmeas e machos nas sete coletas realizadas (n=24) 

 

 

 

FÊMEA MACHO Diferença (%) FÊMEA MACHO Diferença (%)

Mai/2015 57 38 20 205 82 43

Jul/2015 61 24 44 246 51 66

Out/2015 58 19 51 255 141 29

Jan/2016 41 20 34 150 43 55

Mar/2016 227 99 39 892 243 57

Jun/2016 7 20 -48 3 49 -88

Nov/2016 36 11 53 142 36 60

Coletas
Número de Abelhas Tempo de Coleta de Resina (min)
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Tabela 5: Comparação entre o número de galhas nos indivíduos fêmeas e machos 
nas sete coletas realizadas (n=24) 

 

 

Tabela 6: Comparação entre o número de galhas, o tempo de coleta de resina e o 
número de abelhas dos indivíduos fêmeas e machos a partir do teste Whitney ( n=24) 

 
Tresina: tempo de coleta de resina em segundos, Nabelhas: número de abelhas, Ngalhas: 
número de galhas, dp: desvio padrão, w: coeficiente de Whitney. 

 

MACHO FÊMEA Diferença (%) MACHO FÊMEA

Mai/2015 103 59 27 / /

Jul/2015 753 678 5 / /

Out/2015 49 34 18 1,4 1,0

Jan/2016 172 108 23 1,5 2,1

Mar/2016 25 8 52 0,8 0,0

Jun/2016 1042 582 28 19,6 8,3

Nov/2016 42 27 22 3,1 2,9

Número de Galhas

Amostrais (% Infestação) Totais
Coletas

p w

Média dp Média dp

 Ngalhas 2,46 ± 3,06 4,29 ± 3,57 0,03 185

Tresina (s) 512,29 ± 504,76 205,63 ± 397,79 0,01 408

Nabelhas 2,38 ± 2,26 1,58 ± 2,93 0,03 389,5

 Ngalhas 28,3 ± 25,2 31,4 ± 23,3 0,66 266,5

Tresina (s) 614,7 ± 719,3 127,8 ± 292,1 0,007 413,5

Nabelhas 2,5 ± 2,6 1,0 ± 1,3 0,03 390,5

 Ngalhas 1,4 ± 1,9 2,0 ± 2,5 0,43 250,5

Tresina (s) 637,5 ± 1252,5 351,9 ± 755,9 0,77 302

Nabelhas 2,4 ± 3,6 0,8 ± 1,3 0,29 336

 Ngalhas 4,5 ± 5,0 7,1 ± 7,8 0,24 231

Tresina (s) 373,8 ± 483,7 107,5 ± 295,9 0,03 390,5

Nabelhas 1,7 ± 1,6 0,8 ± 1,3 0,03 390

 Ngalhas 0,3 ± 0,5 1,0 ± 1,8 0,16 228

Tresina (s) 2230,3 ± 1815,2 606,4 ± 786,2 0,00004 488

Nabelhas 9,5 ± 6,8 4,1 ± 4,9 0,0003 462

 Ngalhas 24,3 ± 27,7 43,4 ± 36,5 0,048 192

Tresina (s) 7,8 ± 17,5 121,7 ± 241,6 0,13 223

Nabelhas 0,3 ± 0,6 0,8 ± 1,2 0,14 229

 Ngalhas 1,1 ± 2,0 1,8 ± 3,4 0,49 257

Tresina (s) 354,9 ± 635,4 89,9 ± 187,7 0,02 398

Nabelhas 1,5 ± 1,7 0,5 ± 0,8 0,008 409

Fêmea Macho

1º coleta

2º coleta

3º coleta

4º coleta

5º coleta

6º coleta

7º coleta
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Os gráficos das figuras 5, 6 e 7 ilustram as diferenças encontradas nas sete 

coletas entre machos e fêmeas quanto ao número de abelhas, tempo de coleta de 

resina e número de galhas. 

 
Figura 5: Número de abelhas nos indivíduos machos e fêmeas da espécie 
B. dracunculifolia nas coletas. 

 

 
Figura 6: Tempo de coleta de resina nos indivíduos machos e fêmeas da 
espécie B. dracunculifolia nas coletas. 

 

 
Figura 7: Número de galhas nos indivíduos machos e fêmeas de B. 
dracunculifolia nas coletas. 
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Além disso, com o objetivo de investigar se o número de galhas nos 

indivíduos de B. dracunculifolia estava correlacionado com o número de abelhas e 

tempo de coleta de resina, ou seja, se o aumento no número de galhas resultava em 

uma menor visitação, o teste não paramétrico a partir do coeficiente de Spearman foi 

realizado. O calculo do coeficiente de correlação de Spearman demonstra 

correlações existentes quando há valores de p menores do que 0,05. 

Os coeficientes calculados estão na tabela 7 e os valores de p obtidos estão 

todos acima de 0,05, o que indica que não houve correlação entre as variáveis, 

número de galhas, tempo de coleta de resina e número de abelhas. 

Portanto, apesar das diferenças observadas entre os indivíduos machos e 

fêmeas na visitação de abelhas e na coleta de resina não se pode dizer que esta 

diferença esteja correlacionada com o menor ou maior número de galhas, já que os 

valores de Spearman não demonstraram correlações. 

 
 
 

Tabela 7: Correlação entre o número de galhas com o número de abelhas e o 
tempo de coleta de resina a partir do cálculo do coeficiente de Spearman(n=48) 

 
Tresina: tempo de coleta de resina, Nabelhas: número de abelhas, 
Ngalhas: número de galhas,rho: coeficiente de Spearman. 

Ngalhas p rho

  Tresina 0,15 -0,21

    Nabelhas 0,11 -0,23

  Tresina 0,95 0,01

    Nabelhas 0,99 0,00

  Tresina 0,95 -0,01

    Nabelhas 0,95 -0,01

  Tresina 0,76 0,04

    Nabelhas 0,76 0,04

  Tresina 0,39 -0,13

    Nabelhas 0,53 -0,09

  Tresina 0,06 0,28

    Nabelhas 0,06 0,27

  Tresina 0,21 0,18

    Nabelhas 0,35 0,14

1º Coleta

2º Coleta

3º Coleta

4º Coleta

5º Coleta

6º Coleta

7º Coleta
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Os fatores ambientais também foram monitorados (Figura 8) e o gráfico 

abaixo mostra a variação encontrada nas sete coletas realizadas entre maio de 2015 

a novembro de 2016. 

 

 
Figura 8: Valores de umidade e temperatura das sete coletas. 

 

O coeficiente de Spearman também foi calculado na investigação de 

correlações entre fatores abióticos, temperatura e umidade, e fatores bióticos, 

número de abelhas, galhas e tempo de coleta de resina (Tabela 8). Os valores 

demostraram correlações positivas entre o número de abelhas e tempo de coleta de 

resina com a umidade, e correlação negativa entre o número de galhas com a 

temperatura, umidade e velocidade do vento. Assim, umidades altas tendem a 

favorecer a visitação e coleta de resina, já quanto ao número de galhas, meses com 

umidade, temperatura e velocidades do vento baixas tendem a favorecer a 

infestação por insetos galhadores.  

Essas observações vêm ao encontro com o observado em campo, uma vez 

que a partir das Tabela 4 e 5 pode-se observar que tanto a coleta de resina quanto a 

infestação por insetos galhadores são mais frequentes em determinadas épocas do 

ano, sendo a coleta de resina e número de abelhas mais frequente entre os meses 
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de janeiro à maio, quando a umidade está maior. Já a infestação por galhas ocorre 

com mais frequência nos meses de junho à julho, meses de umidade menor.  

No entanto, apesar da umidade apresentar correlação com os fatores 

bióticos listados acima, é importante perceber através dos dados de campo que a 

maior umidade não necessariamente proporciona a maior visitação por abelhas, pois 

provavelmente outros fatores também estejam correlacionados.  

 

Tabela 8: Correlação entre a temperatura, umidade e a velocidade do vento com o 
número de abelhas, galhas e o tempo de coleta de resina a partir do calculo do 
coeficiente de Spearman(n=48) 

 
rho: coeficiente de Spearman, Tresina: tempo de coleta de resina, Nabelhas: número de 
abelhas, Ngalhas: número de galhas. 

 
 
As análises de regressões foram realizadas para as correlações que 

apresentaram valores de p significativos e estão apresentados na tabela 9.  A 

regressão permite entender como essa correlação acontece e a porcentagem de 

indivíduos que seguem uma tendência linear. Os resultados das regressões 

mostram que a relação entre os fatores é significativa. No entanto, para a maioria, a 

porcentagem é muito baixa. Somente a regressão entre a temperatura e o número 

de galhas permitiu explicação satisfatória, para amostras silvestres, com o valor de 

27%.  A partir do gráfico (Figura 9) observa-se que há a tendência de que o aumento 

na temperatura diminua a infestação por insetos galhadores, correlação negativa 

como mostra o valor de spearman de -0,48 e como foi observado em campo de 

cultivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 

p rho p rho p rho

Temperatura 0,27 0,06 0,76 0,02 2,2E-16 -0,48

Umidade 1,2E-05 0,24 6,1E-07 0,27 4,8E-04 -0,19

Velocidade do Vento 0,52 -0,04 0,08 -0,10 6,59E-07 -0,27

Ngalhas  Tresina     Nabelhas
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Tabela 9: Regressão das correlações significativas encontradas entre temperatura, 
umidade e a velocidade do vento com o número de abelhas, galhas e o tempo de 
coleta de resina (n=48) 

 
R

2
: coeficiente de determinação, Tresina: tempo de coleta de resina, Nabelhas: número de 

abelhas, Ngalhas: número de galhas. 
 

 

 
Figura 9: Regressão entre o número de galhas e a temperatura das sete coletas. 

 

Todas as galhas coletadas de B. dracuncilifolia foram analisadas e o inseto 

galhador mais frequente nos indivíduos pode ser observado no estágio inicial do 

desenvolvimento (Figura 10). A partir do artigo BURCKHARDT, 2004 e da análise do 

Prof. Dr. Rodrigo A. S. Pereira da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto-USP o inseto foi identificado como Baccharopelma dracunculifolia, 

inseto este relatado com frequência na literatura em associação com o gênero 

Baccharis (Asteraceae). 

 

 

 

 

p R2 p R2 p R2

Ngalhas 2.2E-16 0,27 2,1E-02 0,02 1,8E-10 0,11

Tresina / / 3,8E-02 0,02 / /

Nabelhas / / 3,0E-04 0,04 / /

Temperatura Umidade Velocidade do Vento
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Figura 10: Inseto galhador de B. dracunculifolia. 

 

4.2 Perfil cromatográfico da fração hexânica das folhas de B. 

dracunculifolia e da própolis verde por CG-DIC 

As frações hexânicas das seis coletas foram analisadas por CG-DIC, 

gerando o total de 288 cromatogramas das extrações com as folhas de B. 

dracunculifolia e 24 cromatogramas das extrações com a própolis verde.  

Os cromatogramas estão apresentados nas figuras 11-13, sendo os dois 

primeiros das folhas dos indivíduos de B. dracunculifolia, identificados como 

B9464911 (macho) e 1400717 (fêmea), e o terceiro da própolis verde. 

 Análises dos perfis cromatográficos permitiram evidenciar a presença de 

sete substâncias majoritárias nas frações hexânicas de B. dracunculifolia e da 

própolis verde nas seis coletas analisadas, as quais após identificação foram 

quantificadas em relação ao padrão interno (item 3.6). A substância com tempo de 

retenção 7,2 min é referente ao padrão interno piperonal e as demais substâncias 

identificadas possuem os tempos de retenção descritos na tabela 10. 
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Figura 11: Análise do indivíduo masculino da terceira coleta (B9464908) em CG-DIC – 

limoneno: 3,4 min; piperonal: 7,2 min; trans-cariofileno: 9,2 min; germacreno D: 11,0min; 
biciclogermacreno: 11,5 min; δ-cadineno: 12,4 min; nerolidol: 14,0 min; espatulenol: 
14,5 min. 

 
 

 
Figura 12: Análise do indivíduo feminino da terceira coleta (1400701) em CG-DIC – 

limoneno: 3,4 min; piperonal: 7,2 min; trans-cariofileno: 9,2 min; germacreno D: 
11,0min; biciclogermacreno: 11,5 min; δ-cadineno: 12,4 min; nerolidol: 14,0min; 
espatulenol: 14,5 min. 
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Figura 13: Análise da própolis da sexta coleta (4491) em CG-DIC – 

limoneno: 3,4 min; piperonal: 7,3 min; trans-cariofileno: 9,2 min; germacreno D: 
11,0min; biciclogermacreno: 11,5 min; δ-cadineno: 12,4 min; nerolidol: 14,0 min; 
espatulenol: 14,5 min. 
 

4.3 Identificação dos componentes majoritários da fração hexânica 

das folhas de B. dracunculifolia e da própolis verde 

4.3.1. Obtenção do Índice de retenção linear ou índice de kovats 

não-isotérmico 

Inicialmente, para o cálculo do índice de retenção linear (IRL), a série do 

padrão de hidrocarbonetos de n-alcanos (C8- C20) foi analisada em CG-DIC e CG-

EM (Figura 14 e 15) nas mesmas condições cromatográficas dos extratos 

analisados, conforme tabela 1. A partir do número de carbonos e dos valores de 

tempo de retenção do n-alcano superior e do n-alcano inferior ao da substância de 

interesse e do tempo de retenção dessa substância de interesse pode-se calcular o 

valor do IRL para cada substância, fórmula do item 3.5.1. Posteriormente, a 

comparação entre os valores do IRL das substâncias investigadas com os valores 

descritos na literatura possibilitaram a identificação de sete substâncias majoritárias 

no extrato hexânico, sendo elas: limoneno, trans-cariofileno, germacreno d, 

biciclogermacreno, δ-cadineno, nerolidol e espatulenol (Figura 16). 

 

 



 32 

 

 

Rodrigues, D. M.  Resultados e Discussão 

 

 

Figura 14: Perfil cromatográfico em CG-DIC da solução do padrão de hidrocarbonetos 
(C8-C20) – C9: 2,580 min; C10: 3,209 min; C11: 3,964 min; C12: 4,982 min; C13: 6,447 min; 
C14: 8,587 min; C15: 11,588 min; C16: 15,495 min; C17: 20,182 min; C18: 24,457 min; C19: 
26,782 min; C20: 29,698 min. 

 

 

 
Figura 15:  Perfil cromatográfico em CG-EM da solução do padrão de hidrocarbonetos  
(C8-C20) –  C9: 6,636 min; C10: 7,951 min; C11: 9,359 min; C12: 11,161 min; C13: 13,656 min; 
C14: 17,071 min; C15: 21,452 min; C16: 26,651 min; C17: 29,983 min; C18: 33,056 min. 
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Tabela 10: Tempo e índice de retenção das substâncias majoritárias identificadas 

 
tr: tempo de retenção; IR: índice de retenção 

 
Figura 16: Substâncias voláteis identificadas no extrato hexânico das folhas de B. 
dracunculifolia: limoneno (1), trans-Cariofileno (2), germacreno D (3), biciclogermacreno 
(4), δ-cadineno (5), nerolidol (6), espatulenol (7). Padrão Interno: piperonal (8). 

Substância tr (CG-EM) tr (CG-DIC) IR (CG-EM) IR (CG-DIC) IR Literatura PM

Limoneno 8.433 3.457 1034 1033 1031 136

Trans-cariofileno 18.392 9.272 1430 1423 1419 204

Germacreno D 21.059 11.062 1491 1483 1481 204

Biciclogermacreno 21.792 11.567 1507 1500 1494 204

δ-Cadineno 22.983 12.464 1529 1523 1524 204

Nerolidol 24.920 14.013 1567 1562 1564 222

Espatulenol 25.925 14.490 1586 1575 1576 220
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4.3.2. Análise por cromatografia em fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM) 

A partir dos cromatogramas dos indivíduos amostrados e dos padrões 

obtidos por CG-EM calculou-se o IRL para cada substância de interesse (tabela 10), 

igualmente aos realizados nas análises por CG-DIC. Posteriormente, os espectros 

foram analisados e comparados com as similaridades da biblioteca Wiley. Assim, a 

comparação entre os IRL do CG-DIC e do CG-MS com a literatura e as análises dos 

fragmentos obtidos no espectrômetro de massas possibilitaram a confirmação da 

identidade das sete substâncias listadas na tabela 10. 

O cromatograma do indivíduo masculino B9464822 da terceira coleta no CG-

DIC e no CG-EM está na figura 17, respectivamente. Importante relatar que os 

cromatogramas do CG-EM foram obtidos nas mesmas condições de análises dos 

cromatogramas do CG-DIC, sendo que a diferença no tempo de retenção observada 

na figura 17 ocorre porque no CG-EM no início da eluição há o chamado “TIME 

CUT” tempo obrigatório de 4-5 min para não queimar o filamento do equipamento. 

Portanto, apesar dos tempos de retenção estarem deslocados para tempos de 

retenção superiores no cromatograma do CG-EM, o fingerprint do perfil 

cromatográfico do extrato de Baccharis dracunculifolia se mantém, possibilitando a 

identificação das substâncias. 

4.4 Quantificação relativa dos componentes voláteis da fração 

hexânica 

Calculou-se a concentração relativa de cada uma das sete substâncias 

majoritárias identificadas nas frações hexânicas da própolis verde e das folhas B. 

dracunculifolia, das seis coletas analisadas, conforme item 3.6. Os valores das 

médias e dos desvios padrões da quantificação da própolis e dos 48 indivíduos de B. 

dracunculifolia analisados por coleta estão detalhados nas tabelas 11 e 12, 

respectivamente. 
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Figura 17: Comparação entre o cromatograma CG-EM (A) e CG-DIC (B) da fração 
hexânica do indivíduo masculino (B9464822) da terceira coleta. 
 

 

Com o objetivo de identificar se as variações encontradas nas 

concentrações relativas são ou não significativas e se há relação entre as diferentes 

coletas e a concentração das substâncias, calculou-se a regressão linear para as 

sete substâncias majoritárias tanto no extrato etanólico de B. dracunculifolia quanto 

no da própolis verde.  

Analisando os dados da tabela 11, extrato das folhas de B. dracunculifolia, é 

possível observar que há variação significativa entre as coletas nas concentrações 

das substâncias limoneno, germacreno, biciclogermacreno, pois análises de 

regressões realizadas demonstram valores de p ˂ 0,05 e apresentam R2 acima de 

20%, valor este considerado significativo tratando-se de amostras silvestres. No 

A 

B 
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entanto, para as demais substâncias, apesar do valor de p ser significativo os 

valores de R2 são muito baixos, explicando menos de 15% da variância.  

A partir das análises das própolis verdes, tabela 12, pode-se perceber que 

não há variação significativa entre as substâncias voláteis quantificadas nas seis 

coletas analisadas, sugerindo uma padronização na produção de própolis verde 

pelas abelhas A. mellifera. Este fato observado é de grande importância para o 

mercado brasileiro, consumidor e exportador desse produto, demonstrando 

qualidade do produto bruto disponível.  

 

Tabela 11: Concentração relativa média dos componentes voláteis da fração hexânica das 
folhas de B.dracunculifolia das seis coletas analisadas em %, m/m 

 
DP: desvio padrão 

 
 
 

 
Tabela 12: Concentração relativa média dos componentes voláteis da fração hexânica da 
própolis verde das seis coletas analisadas em %, m/m 

 
DP: desvio padrão 
 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

Fêmea 0,009 ± 0,009 0,080 ± 0,070 0,198 ± 0,187 0,174 ± 0,164 0,042 ± 0,033 0,460 ± 0,293 0,175 ± 0,081

Macho 0,009 ± 0,008 0,059 ± 0,052 0,214 ± 0,215 0,140 ± 0,133 0,029 ± 0,021 0,486 ± 0,316 0,162 ± 0,093

Fêmea 0,011 ± 0,003 0,137 ± 0,079 0,022 ± 0,021 0,118 ± 0,052 0,200 ± 0,060 0,607 ± 0,269 0,153 ± 0,052

Macho 0,010 ± 0,003 0,109 ± 0,041 0,036 ± 0,033 0,116 ± 0,046 0,188 ± 0,042 0,686 ± 0,250 0,168 ± 0,042

Fêmea 0,037 ± 0,026 0,242 ± 0,107 0,691 ± 0,177 0,539 ± 0,166 0,045 ± 0,011 0,650 ± 0,311 0,225 ± 0,063

Macho 0,037 ± 0,022 0,175 ± 0,076 0,672 ± 0,237 0,517 ± 0,140 0,046 ± 0,019 0,735 ± 0,343 0,203 ± 0,070

Fêmea 0,076 ± 0,020 0,198 ± 0,089 0,478 ± 0,158 0,411 ± 0,159 0,025 ± 0,010 0,505 ± 0,270 0,251 ± 0,077

Macho 0,080 ± 0,024 0,141 ± 0,052 0,475 ± 0,127 0,389 ± 0,096 0,025 ± 0,012 0,561 ± 0,202 0,242 ± 0,061

Fêmea 0,066 ± 0,025 0,251 ± 0,136 0,766 ± 0,237 0,572 ± 0,228 0,049 ± 0,014 0,826 ± 0,333 0,320 ± 0,114

Macho 0,060 ± 0,036 0,168 ± 0,077 0,689 ± 0,215 0,500 ± 0,156 0,040 ± 0,019 0,775 ± 0,332 0,263 ± 0,091

Fêmea 0,058 ± 0,038 0,172 ± 0,093 0,489 ± 0,161 0,349 ± 0,146 0,032 ± 0,012 0,492 ± 0,249 0,241 ± 0,101

Macho 0,071 ± 0,052 0,120 ± 0,059 0,494 ± 0,202 0,321 ± 0,130 0,029 ± 0,014 0,452 ± 0,255 0,205 ± 0,083

p R2 p R2 p R2 p R2 p R2 p R2 p R2

2,2E-17 0,38 0,00000018 0,09 2,2E-16 0,280 3,6E-16 0,210 8,8E-11 0,130 0,430 0,002 6.5E-11 0,140

6 Coleta

Regressão

1 Coleta

LIMONENO TRANS-CARIOFILENO GERMACRENO D BICICLOGERMACRENO δ-CADINENO NEROLIDOL ESPATULENOL

2 Coleta

3 Coleta

4 Coleta

5 Coleta

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP

1 Coleta 0,0025 ± 0,0006 0,0302 ± 0,0025 0,0238 ± 0,0051 0,0205 ± 0,0039 0,0079 ± 0,0005 0,0616 ± 0,0045 0,0484 ± 0,0051

2 Coleta 0,0017 ± 0,0002 0,0386 ± 0,0040 0,0219 ± 0,0015 0,0236 ± 0,0028 0,0130 ± 0,0014 0,1022 ± 0,0104 0,0456 ± 0,0021

3 Coleta 0,0011 ± 0,0007 0,0334 ± 0,0080 0,0154 ± 0,0024 0,0213 ± 0,0025 0,0078 ± 0,0012 0,0578 ± 0,0064 0,0488 ± 0,0061

4 Coleta 0,0012 ± 0,0001 0,0231 ± 0,0049 0,0165 ± 0,0029 0,0154 ± 0,0057 0,0096 ± 0,0007 0,0963 ± 0,0033 0,0416 ± 0,0021

5 Coleta 0,0017 ± 0,0003 0,0318 ± 0,0038 0,0341 ± 0,0087 0,0361 ± 0,0072 0,0139 ± 0,0019 0,1258 ± 0,0153 0,0534 ± 0,0059

6 Coleta 0,0039 ± 0,0057 0,0276 ± 0,0100 0,0148 ± 0,0011 0,0137 ± 0,0020 0,0083 ± 0,0012 0,0575 ± 0,0047 0,0326 ± 0,0042

p R2 p R2 p R2 p R2 p R2 p R2 p R2

0,47 0,02 0,150 0,090 0,830 0,002 0,9300 0,0003 0,5700 0,0150 0,4600 0,0260 0,0540 0,1600
Regressão

LIMONENO TRANS-CARIOFILENO GERMACRENO D BICICLOGERMACRENO δ-CADINENO NEROLIDOL ESPATULENOL
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4.5 Perfil cromatográfico do extrato etanólico das folhas de B. 

dracunculifolia e da própolis verde por CLAE-DAD 

Os extratos etanólicos das seis coletas foram analisados por CLAE-DAD, 

gerando um total de 288 cromatogramas dos extratos das folhas de B. 

dracunculifolia e 24 cromatogramas dos extratos da própolis verde. Todos os 

cromatogramas foram analisados possibilitando verificar a presença de oito 

substâncias majoritárias, as quais foram agrupadas quanto à similaridade na 

absorção do UV em 275 nm e quanto ao tempo de retenção (Tabela 13). Das oito 

substâncias verificadas, três delas foram propostas inicialmente através da 

comparação com seus padrões cromatográficos (Figura 21), sendo posteriormente 

confirmadas por CLUE-EMAR. As substâncias não identificadas por estas técnicas 

foram então isoladas e submetidas à análise por RMN. 

 

Tabela 13: Tempo de retenção e UV das substâncias majoritárias investigadas 

 
tr: tempo de retenção; UV: absorção em 275nm; NI: Não identificado 

 

 
O perfil cromatográfico dos extratos etanólicos pode ser observado a partir 

das figuras 18 a 20. Os dois primeiros cromatogramas são dos extratos etanólicos 

das folhas dos indivíduos de B. dracunculifolia, identificados como B9464908 

(macho) e 1400707 (fêmea), e o terceiro cromatograma é referente ao extrato 

etanólico da própolis verde. O padrão interno adicionado possui tempo de retenção 

de 12,7 min, conforme evidenciado nos cromatogramas. 

 

Composto tr (HPLC-DAD) UV UV Padrão

A 3.5 227 , 271 , 327 NI

Ácido Cumárico 7.1 227 , 310 228 , 310

B 18.7 221 , 275 , 334 NI

C 49.9 210 , 279 NI

D 51.4 210 , 286 NI

E 52.3 229 , 278 NI

Artepelin C 53.9 236 , 313 236 , 313

Bacarina 57.7 279 279
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Figura 18: Análise do indivíduo masculino da terceira coleta (B9464908) em CLAE-DAD– 

 substância A: 3,5 min; ácido cumárico: 7,1 min; veratraldeido: 12,7 min; substância B: 
18,7 min; substância C: 50,0 min; substância D: 51,4 min; substância E: 52,3 min; 
artepelin C: 54,0 min; bacarina: 57,7 min. 

 
 

 

 

Figura 19: Análise do indivíduo feminino da terceira coleta (1400707) em CLAE-DAD – 
 Substância A: 3,5min; Ácido Cumárico: 7,1 min; Veratraldeido: 12,6 min; Substância B: 
18,6 min; Substância C: 50,0 min; Substância D: 51,4 min; Substância E: 52,3 min ; 
Artepelin C: 54,0 min; Bacarina: 57,7 min. 
 
 

 

 
Figura 20: Análise da própolis da segunda coleta (4481) em CLAE-DAD –  

Substância A: 3,5 min; Ácido Cumárico: 7,0 min; Veratraldeido: 12,6 min; Substância B: 
18,5 min; Substância C: 49,7 min; Substância D: 51,3 min; Substância E: 52,2 min; 
Artepelin C: 53,9 min; Bacarina: 57,7 min. 
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4.6 Identificação dos componentes majoritários do extrato etanólico 

das folhas de B. dracunculifolia e da própolis verde 

Como etapa inicial de investigação das substâncias majoritárias do extrato 

etanólico, substâncias isoladas da própolis verde e padrões comerciais foram 

analisados em CLAE-DAD nas mesmas condições cromatográficas descritas na 

Tabela 2. 

Três substâncias foram propostas pela similaridade entre a banda de 

absorção no UV em 275 nm e os tempos de retenção obtidos tanto nos 

cromatogramas dos padrões isolados e comerciais quanto nos cromatogramas dos 

extratos etanólicos (Tabela 13). As substâncias dos extratos que coincidiram com os 

padrões analisados foram o artepelin C, ácido cumárico e bacarina (Figuras 21 e 

22).  

Na tentativa de encontrar similaridades com as substâncias majoritárias não 

identificadas do extrato etanólico, outras substâncias também foram analisadas por 

CLAE-DAD, são elas: ácido clorogêncico, aromadendrina-4’-O- metil-eter, crisina, 

rutina, myricetina, óxido de baccharis, galangina, kaempferide, ácido 3,4-

dicafeoilquínico, ácido 3,5-dicafeoilquínico, ácido 4,5-dicafeoilquínico, dentre outros. 

Todavia, não se encontraram similaridades entre as substâncias majoritárias não 

identificadas com as substâncias analisadas. O ácido clorogênico (Sigma – Aldrich 

C16H18O9) apresentou o mesmo tempo de retenção de uma das substâncias 

majoritárias do extrato etanólico de B. dracunculifolia. No entanto, apesar do tempo 

de retenção ser igual, a absorção no UV em 275 nm do padrão e da substância do 

extrato não foram semelhantes.   

 As substâncias majoritárias não identificadas, com padrões comerciais e 

isolados, foram submetidas ao isolamento em CLAE preparativo e analisadas por 

CLUE-EMAR e RMN. 
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Figura 21: Cromatogramas dos padrões isolados da própolis, artepelin C (A) e bacarina 
(B), e do padrão comercial ácido cumárico (C), em CLAE-DAD. 

       

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Substâncias identificadas no extrato etanólico da folha de B. Dracunculifolia e 
da própolis verde: acido cumárico (1), artepelin C (2), bacarina (3). Padrão Interno: 
veratraldeido(4). 

 

 

 

A 

 

 

B 

C 

 1 
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4.6.1. Isolamento por cromatografia em fase líquida de alta 

eficiência preparativa (CLAE-PREP) 

O extrato etanólico foi preparado a partir de 638 g de folhas secas trituradas 

de B. dracunculifolia nas mesmas proporções descritas no item 3.3. O isolamento 

dos componentes majoritários foi realizado por CLAE preparativo na vazão de 4,6 

mL/min como gradiente de eluição utilizou-se acetonitrila/água (Tabela 2). Foram 

realizadas cerca de 40 injeções de 10 mg de extrato etanólico seco dissolvidos em 

100 µl de metanol grau HPLC, filtrados e injetados em CLAE-PREP para o 

isolamento. Foi possível isolar as cinco substâncias não identificadas inicialmente 

(Tabela 14), certificando-se o grau de pureza destes a partir da análise em CLAE 

analítico (Figura 23), possibilitando, assim, análises em CLUE-EMAR e RMN.  

Uma das dificuldades encontradas no processo de isolamento foi quanto à 

separação do composto com TR 3,5 min (Substância A), pois apesar das várias 

tentativas de isolamento a porcentagem de área obtida em CLAE analítico foi por 

volta de 65% de área relativa em 275 nm do extrato total. Os demais compostos 

isolados, ao contrário, quando analisados no CLAE analítico tiveram porcentagens 

acima de 90% de área relativa em 275 nm.  

 

 
Tabela 14: Substâncias isoladas do extrato etanólico de B. dracunculifolia em 
CLAE – preparativo 

 
Subst.: Substância; TR: tempo de retenção. 

 
 

 

TR CLAE (min) UV Massa Isolada (mg)

Subst. A 3,5 223, 272, 328 3,4

Subst. B 18.7 223, 274, 334 2,2

Subst. C 49.9 215, 279 2,5

Subst. D 51.4 286 4,9

Subst. E 52.3 229, 278 1,8
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Figura 23: Substâncias isoladas do extrato etanólico de B. dracunculifolia e analisadas 
em CLAE-DAD analítico. 

 

4.6.2. Análise por cromatografia em fase líquida de ultra eficiência 

acoplada à espectrometria de massas de alta resolução (CLUE-EMAR) 

Os extratos etanólicos das seis coletas foram analisados frente ao CLUE-

EMAR por gradiente de eluição nas condições descritas na Tabela 3. Não foi 

possível utilizar as mesmas condições da eluição do CLAE-DAD (Tabela 2), com 

tempo de 60 min, pois a coluna utilizada no equipamento CLUE-EMAR é especifica 

para cromatografia liquida de ultra eficiência, com diâmetro de partícula menor e, 
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portanto, com maior rapidez e eficiência na separação. No entanto, apesar do tempo 

de eluição ter sido reduzido à metade podemos observar (Figura 24) que o perfil 

cromatográfico permaneceu o mesmo, com a sequência de eluição idêntica ao 

cromatograma do CLAE-DAD.  

Além do extrato etanólico os padrões do ácido cumárico, veratraldeido 

(Padrão interno), artepelin C e bacarina também foram analisadas no CLUE-EMAR, 

o que permitiu a confirmação da presença dessas substâncias no extrato bruto 

analisado. A partir da tabela 15 podemos observar e comparar os valores da razão 

massa/carga obtidos com os valores teóricos e o erro em ppm. Confirmaram-se a 

presença destas três substâncias a partir da comparação entre a massa e 

fragmentação do padrão com à do extrato etanólico, além da observação da banda 

UV em 275 nm e do tempo de retenção.   

 

 
Figura 24: Cromatograma em 275 nm do extrato do indivíduo masculino 

(B9464912) em CLUE-EMAR, quinta coleta. (A) 4,23 min: ácido cumárico; (B) 7,18 
min: veratraldeido; (C) 27,73 min: artepelin C; (D) 29,56 min: bacarina. 

 
 

Tabela 15: Confirmação por CLUE-EMAR das substâncias majoritárias do extrato etanólico 
de B. dracunculifolia 

 
MM: Massa Molecular, [M+H]

+
: Molécula protonada, Pos.:Valor teórico no modo positivo, Neg.: Valor 

teórico no modo negativo. 
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Total Scan  
PDA 
f5-912ace
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MM [H] [M+H]+ Teorico Pos. Erro (ppm) [M-H]- Teorico Neg. Erro (ppm)

Ac. cumárico 4,23 4,44 164,04734 1,007825 165,0547 165,055165 0,465 163,0387 163,039515 0,815

Veratraldeido 7,18 7,42 166,06299 1,007825 167,0702 167,070815 0,615 / / /
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A 

B 
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As cinco substâncias majoritárias do extrato etanólico não identificadas, 

nomeadas inicialmente como substâncias A, B, C, D e E, foram isoladas conforme 

item 3.8.1 e analisadas por CLUE-EMAR com gradiente de eluição descrito na 

tabela 3, com descrição detalhada a seguir. 

 

4.6.3. Análise por espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) 

As cinco substâncias majoritárias não identificadas também foram 

analisadas por RMN de 1H, unidimensionais e bidimensionais, e RMN de 13C, 

dependendo da quantidade de amostra obtida. 

4.6.4. Substância A – Composto isolado com TR 3,5 min 

O composto isolado em 3,5 min em CLAE-preparativo, inicialmente nomeado 

como substância A, foi analisado por CLUE-EMAR e o espectro de massas (full 

scan), Figura 25, evidenciou em modo positivo o íon de m/z (massa carga) 595,16 e 

em modo negativo o íon de m/z 593,15. A partir desses dados podemos concluir que 

a massa do isolado 3,5 min é 594,15 g/mol. Juntando os dados de UV e de massas 

podemos sugerir que a substância A seja um flavonoide glicosilado, e a partir dos 

fragmentos da Figura 26 sugeriu-se que seja a apigenina-6,8-di-C-hexosil. O 

espectro de MS/MS (Figura 26) forneceu o fragmento em m/z 575, atribuído à 

molécula desprotonada com perda de água [M  H  18]. Observaram-se também 

perdas de 90 e 120 Da, levando aos íons de m/z 503, m/z 473, m/z 383 e m/z 353 

indícios de que esta substância possua duas hexoses, já que estas perdas são 

fragmentos típicos do anel da hexose. Portanto, foi proposto que o composto em 3,5 

min seja a vicenina 2 (apigenina-6,8-di-C-glicopiranosídeo), (Figura 27), 

(FERRERES et al., 2003). 
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Figura 25: Análise no modo positivo (A) e negativo (B) do isolado 3,5 min em CLUE -
EMAR; Espectro full scan com [M+H] + de 595,16 (A), e [M-H] - de 593,15 (B) 

 

 
Figura 26: Espectro de MS/MS no modo negativo do isolado 3,5 min em CLUE -
EMAR; As setas apontam os fragmentos chaves na proposta do isolado. 
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Figura 27: Estrutura proposta para o isolado 3,5 min – substância A Vicenina-
2; 23666-13-9; Apigenina -6,8-di-C-glycosideo. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o composto isolado com TR de 3,5 

min foi analisado por CLAE-DAD e em CLUE-EMAR, pelo qual verificou-se que o 

isolamento não foi eficiente, o que dificultou a análise em RMN devido a presença de 

impurezas.  

Visando publicações deste trabalho, este composto será novamente isolado 

e analisado por RMN de 1H e 13C, objetivando-se a confirmação deste composto.  

 

4.6.5. Substância B – Composto isolado com TR 18,7 min 

O composto isolado com TR 18,7 min em CLAE-preparativo, inicialmente 

nomeado como substância B, foi analisado por CLUE-EMAR e o espectro de 

massas (full scan), Figura 28, evidenciou em modo positivo o íon de m/z (massa 

carga) 301,07 e em modo negativo o íon de m/z 299,05, indicando que a massa 

desta substância é 300,06 g/mol.   

O espectro de MS/MS (Figura 29) no modo negativo forneceu o fragmento 

de m/z 284 atribuído à molécula desprotonada com perda de uma metila [M – H – 

15] e o fragmento de m/z 137, fragmento típico do anel B de flavonoides (Figura 31). 

Outros fragmentos típicos de flavonoides observados no espectro MS/MS foi o 

fragmento de m/z 117, do anel B, e o de m/z 121 do anel A. Este último, apesar de 
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ser um fragmento com baixa porcentagem relativa, possibilitou esclarecer a duvida 

da posição do grupo metílico, se estaria no anel A ou no anel B. Assim, como esse 

fragmento possui m/z de 123,04 indicando que o grupo metílico esteja no anel A 

(Figura 30). Na figura 31 observam-se os fragmentos originados deste flavonoide. 

 
Figura 28: Análise no modo negativo (A) e positivo (B) do isolado 18,7 min em CLUE-

EMAR; Espectro full scan com [M-H] - de 299,05 (A), e [M+H] + de 301,07 (B) 

 

 
Figura 29: Espectro de MS/MS no modo negativo do isolado 18,7 min em CLUE -
EMAR; As setas apontam os fragmentos chaves na proposta do isolado. 
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Figura 30: Espectro de MS/MS no modo negativo do isolado 18,7 min em CLUE –
EMAR; A seta aponta o fragmento de m/z de 123,04 do anel A do flavonoide.  
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Figura 31: Principais fragmentos obtidos no espectro MS/MS em CLUE-EMAR do 

flavonoide isolado em 18,7 min. 
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Os dados obtidos por RMN de 1H unidimensionais, bidimensionais (Figuras 

44 a 46 - apêndices), e por CLUE-EMAR quando comparados com a literatura 

HATTORI, et al,. 2011 possibilitaram a identificação do produto natural 7-O-

metilcanferol - C16H12O6 (Figura 32). Este artigo descreve a substância química 

kaempferide, a qual possui um grupo metoxílico na posição 4’ ao invés da posição 7 

como foi proposto para esta substância. A posição da metoxila no carbono 7 foi 

confirmada a partir dos fragmentos de massas por CLUE-EMAR, descritos 

anteriormente. 
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Figura 32: Estrutura química da substância B – isolado com TR 18,7 min – identificada 

como 7-O-methylkaempferol, C16H12O6. 

 

O espectro de RMN de 1H do composto isolado com TR 49,9 min apresenta 

dois sinais do solvente metanol em 4,89 ppm e em 3,32 ppm. Há também no 

espectro o sinal de dois dupletos com deslocamentos químicos δ 7,84 (J= 8,77 Hz) e 

δ 6,92 (J= 8,77 Hz) referentes aos hidrogênios aromáticos (H6’ e H2’) e (H5’ e H3’) 

do anel B, apresentando uma constante de acoplamento orto com os hidrogênios 

correlacionados. Os simpletos em 6,60 ppm e 6,57 ppm são relativos aos 

hidrogênios do anel A (H8) e (H6), respectivamente. O espectro de RMN de 1H 

também apresentou um simpleto referente aos hidrogênios grupo metoxílico em δ 

3,88. Assim, juntamente com os dados de massas por CLUE-EMAR foi possível 

propor a estrutura representada na figura 32. Os demais sinais de deslocamento 

químico não foram considerados, pois a integral foi menor que 0,5, indícios de 

impurezas no composto isolado. Os deslocamentos químicos dos hidrogênios e dos 
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carbonos no RMN de 1H unidimensional e bidimensional e as constantes de 

acoplamentos estão detalhadas na tabela 16. 

 

Tabela 16: Dados experimentais de RMN de 1H (, J em Hz) e HSQC da substância B – 

isolado com TR 18,7 min – identificada como 7-o-metilcanferol, (600MHz, CD3OD). 

Posição do 

átomo 

 1H (J em Hz) 

(Experimental) 

 1H (J em Hz) 

(Literatura) 

 13C (HSQC) 

(Experimental) 

 13C* 

(Literatura) 

1 - - - - 

2 - - - 146,2 

3 - - - 136,1 

4 - - - 176,0 

5 - - - 160,8 

6 6,57 s  6,20 d (1,9) 102 98,3 

7 - - - 164,0 

8 6,60 s 6,46 d (1,9) 93 93,5 

9 - - - 156,3 

10 - - - 103,2 

1’ - - - 123,3 

2’ 7,84 d (8,77) 8,14 d (9,2) 128 129,3 

3’ 6,92 d (8,77) 7,11 d (9,2) 115 113,9 

4’ - - 160 160,4 

5’ 6,92 d (8,77) 7,11 d (9,2) 115 113,9 

6’ 7,84 d (8,77) 8,14 d (9,2) 128 129,3 

O-CH3 3,88 s 3,85 s 59 55,3 

     
*Dados da literatura para o kaempferide, HATTORI, et al,. 2011. 

 

4.6.6. Substância C - Composto isolado com TR 49,9 min 

O composto isolado com TR 49,9 min em CLAE-preparativo, inicialmente 

nomeado como substância C, foi analisado por CLUE-EMAR e a partir do espectro 

de massas (full scan), Figura 33, foi possível observar em modo positivo o íon de 

m/z 297,11 e em modo negativo o íon de m/z 295,09. O ion de m/z 314,13 

evidenciado no modo positivo é referente ao aduto formado com a amônia [M + 

NH4]. Portanto, podemos concluir que a massa do isolado 49,9 min é 296,09 g/mol. 
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Figura 33: Análise nos modos negativo (A) e positivo (B) do composto isolado em 49,9 min 
em CLUE-EMAR; Espectro full scan com [M-H] - de 295,09 (A), e [M+H] + de 297,11 (B). 

 

Os dados obtidos por RMN de 13C e 1H unidimensionais, bidimensionais 

(Figuras 47 a 49 - apêndices) e por CLUE-EMAR, quando comparados com a 

literatura HATTORI, et al,. 2011 possibilitaram a identificação do ácido cinâmico (E)-

4-(2,3-diidrocinamoiloxi) - C18H16O4 (Figura 34) já reportado em extratos de própolis 

verde.  
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Figura 34: Estrutura química da substância C – isolado com TR 49,9 min – 
identificado como ácido cinâmico (E)- 4-(2,3-diidrocinamoiloxi),C18H16O4. 
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O espectro de RMN de 1H do composto isolado com TR 49,9 min apresenta 

dois sinais correspondentes ao metanol (CH3OH) em 4,89 ppm e em 3,30 ppm. Na 

região dos hidrogênios aromáticos pode-se observar um dupleto em 7,59 ppm com 

J= 8,59 Hz  referente aos hidrogênios do anel aromático (H2) e (H6), os quais se 

sobrepõem ligeiramente ao sinal do hidrogênio da dupla ligação (H7) em 7,62 ppm 

com J= 16,02 Hz. Como estes sinais então se sobrepondo, os valores das 

constantes de acoplamento calculadas deram apenas uma estimativa do valor real 

de acoplamento dos hidrogênios. 

 Também foram observados na região dos hidrogênios aromáticos dois 

multipletos entre δ 7,29 e δ 7,20 referentes aos sinais dos hidrogênios dos segundo 

anel aromático (H2’,H3’,H4’,H5’,H6’). O dupleto observado em 7,03 ppm 

correspondem aos hidrogênios aromáticos (H5) e (H3) que acoplam em orto com 

J=8,63 Hz. O dupleto em 6,46 ppm corresponde ao hidrogênio da ligação dupla (H8) 

que acopla em trans com J=15,97 Hz.  

Observou-se, ainda, o sinal de dois tripletos referente aos hidrogênios 

metilênicos (H7’) em 3,03 ppm e (H8’) em 2,90 ppm que acoplam com J=7,48 Hz. Os 

sinais entre 1,20 e 1,80 ppm foram considerados impurezas pois nas análises 

bidimensionais, além de não apresentarem acoplamentos, também não se 

encaixavam no raciocinio lógico proposto e observado no RMN e no CLUE-EMAR. 

Os deslocamentos químicos dos hidrogênios e dos carbonos obtidos no RMN de 1H, 

unidimensional e bidimensional, as constantes de acoplamentos, bem como os 

dados de RMN de 13C estão detalhadas na tabela 17. 
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Tabela 17: Dados experimentais de RMN de 1H (, J em Hz) e de RMN de 13C da 

substância C – composto isolado com TR 49,9 min – identificado como ácido cinâmico (E)-
4-(2,3- diidrocinamoiloxi), (600MHz, CD3OD). 

Posição do 

átomo 

 1H (J em Hz) 

(Experimental) 

 1H (J em Hz)* 

(Literatura) 

 13C 

(Experimental) 

 13C* 

(Literatura) 

1 - - 132,0 - 

2 7,59 d (8,59) 7,47 d (8,7) 128,8 129,3 

3 7,03 d (8,63) 6,99 d (8,7) 121,9 122,0 

4 - - 152,0 152,0 

5 7,03 d (8,63) 6,99 d (8,7) 121,9 122,0 

6 7,59 d (8,59) 7,47 d (8,7) 128,8 129,3 

7 7,62 d (16,02) 7,68 d (15,9) 143,0 145,7 

8 6,45 d (15,97) 6,33 d (15,9) 118,0 117,1 

9 - - 171,0 171,7 

1’ - - 140,0 139,7 

2’ 7,29 m 7,15-7,20 m 128,1 128,1 

3’ 7,29 m 7,24-7,27 m 128,1 128,4 

4’ 7,20 m 7,15-7,20 m 126,0 126,3 

5’ 7,29 m 7,24-7,27 m 128,0 128,4 

6’ 7,29 m 7,15-7,20 m 128,1 128,1 

7’ 3,03 t (7,48) 3,01 t (7,6) 30,0 30,6 

8’ 2,90 t (7,46) 2,83 t (7,6) 35,0 35,7 

9’ - - 171,0 170,8 
CD3OD: metanol deuterado; * HATTORI, et al,. 2011 

 

4.6.7. Substância D – Composto isolado com TR 51,4 min 

O composto isolado com TR 51,4 min, denominado inicialmente como 

substância D, foi analisado em CLUE-EMAR fornecendo o espectro da figura 35. Foi 

possível a partir do espectro de massas (full scan) observar em modo positivo o íon 

de m/z 331,19 e em modo negativo o íon de m/z 329,17, concluindo que a possível 

massa do isolado 51,4 min é 330,17 g/mol. 
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Figura 35: Análise em CLUE-EMAR nos modos negativo (A) e positivo (B) do composto 

isolado em 51,4 min; Espectro full scan com [M-H] - de 329,17 (A), e [M+H] + de 331,18 (B). 

 

O espectro de RMN de 1H deste composto apresentou muitos multipletos o 

que dificultou o calculo das constantes de acoplamentos e, portanto a analise do 

espectro. Foi possível sugerir apenas que este composto seja também um derivado 

do ácido cinâmico, assim como, o artepelin C e a bacarina, no entanto, até o 

momento a estrutura não foi elucidada.  

Visando publicação, esta substância será novamente isolada e submetida à 

análise por RMN de 1H, unidimensional e bidimensional, e RMN de 13C. 

 

4.6.8. Substância E – Composto isolado com TR 52,3 min 

O composto isolado com TR 52,3 min em CLAE-preparativo, denominado 

como substância E, foi analisado por CLUE-EMAR e a partir do espectro de massas 

(full scan), figura 36, foi possível observar em modo positivo o íon de m/z (massa 

carga) 396,18 e em modo negativo o íon de m/z 377,14. O ion de m/z 396,18 

evidenciado no modo positivo é referente ao aduto formado com a amônia [M + 

NH4]. Portanto, podemos concluir que a massa do isolado 52,3 min é 378,15 g/mol. 
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Figura 36: Análise em CLUE-EMAR nos modos negativo (A) e positivo (B) do 
composto isolado em 52,3 min; Espectro full scan com [M-H] - de 377,13 (A), e 
[M+NH4] 

+ de 396,18 (B) 

 

Os dados obtidos por RMN de 1H unidimensionais, bidimensionais deste 

composto apresentou um espectro muito similar ao do isolado C e ao da bacarina 

sugerindo que este composto seja também um derivado do ácido cinâmico, assim 

como, o artepelin C, no entanto, até o momento a estrutura não foi elucidada.  

Visando publicação, esta substância será novamente isolada e submetida à 

análise por RMN de 1H, unidimensional e bidimensional, e RMN de 13C. 

 

4.7 Quantificação absoluta dos componentes fixos da fração etanólica 

Para quantificação dos componentes fixos prepararam-se nove soluções 

com concentrações conhecidas dos padrões, ácido caféico, ácido Cumárico, ácido 

ferúlico, ácido trans-cinâmico, artepelin C e bacarina, para a construção das curvas 

analíticas. A concentração máxima e mínima de cada padrão foi de 500 µg/mL e 

15,62 µg/mL, respectivamente, sendo que a concentração do padrão interno foi 

constante em 130 µg/mL. O cromatograma da solução de 300 µg/mL dos sete 
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padrões pode ser observada na figura 37. O ácido cumárico e o ácido ferúlico, 

apesar de possuírem tempo de retenção próximos, como observado, não coeluem e 

podem ser facilmente diferenciados pela banda de absorção no UV, sendo a 

absorção máxima do ácido cumárico 310 nm e do ácido ferúlico 323 nm. 

 

 
Figura 37: Cromatograma dos padrões analisados em HPLC-DAD, com ordem crescente de 
eluição: ácido caféico, ácido Cumárico, ácido ferúlico, veratraldeido, ácido trans-cinâmico, 
artepelin C, bacarina. 

 

Dos oito componentes majoritários do extrato etanólico, três foram 

identificados e quantificados utilizando-se a equação da curva analítica com os 

seguintes padrões comerciais e isolados (Figura 38): artepelin C, bacarina e o ácido 

cumárico. Curvas analíticas para o ácido ferúlico, ácido cafeico, ácido trans-cinâmico 

e drupanina também foram construídas. No entanto, não se detectaram quantidades 

significativas destas quatro substâncias nos cromatogramas analisados.  

As curvas foram construídas a partir de nove concentrações diferentes 

analisadas em triplicatas. O valor do coeficiente de correlação linear (R) obtido em 

todas as análises foi maior do que o valor crítico tabelado de Pearson para n=9 

(número de pontos da curva), indicando uma correlação linear significativa entre os 

dados. Além disso, o coeficiente de correlação (R2) foi maior do que 0,99, indicativo 

de pequena incerteza dos coeficientes de regressão estimados.  

Para todos os pontos da curva analítica calcularam-se as médias, os desvios 

padrões e os coeficientes de variação. Na tabela 19 apresenta-se o cálculo para as 

três substâncias identificadas nos extratos etanólicos.  
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Figura 38: Curvas analíticas das substâncias identificadas nos extratos etanólicos de B. 
dracunculifolia  

 
Tabela 18: Cálculo das medias, desvios padrões e os coeficientes de variações das 
substâncias identificadas no extrato etanólico. 

 
AI: área do analito; AP: área do padrão interno; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação. 

Composto Concentração Média (razão AI/AP) DP CV(%)

15,62 0,0351 0,0002 0,6978

31,25 0,0709 0,0000 0,0384

62,5 0,1446 0,0007 0,5070

75 0,1686 0,0003 0,1774

125 0,2977 0,0024 0,8188

150 0,3523 0,0008 0,2131

187,5 0,4857 0,0013 0,2588

300 0,7237 0,0033 0,4589

500 1,2482 0,0012 0,0990

15,62 0,0765 0,0010 1,2470

31,25 0,1581 0,0003 0,1942

62,5 0,3189 0,0004 0,1241

75 0,3809 0,0005 0,1440

125 0,6565 0,0014 0,2134

150 0,7869 0,0017 0,2193

187,5 1,0734 0,0006 0,0540

300 1,6341 0,0005 0,0328

500 2,6821 0,0055 0,2059

15,62 0,1003 0,0003 0,3185

31,25 0,2078 0,0005 0,2357

62,5 0,4189 0,0000 0,0099

75 0,4696 0,0004 0,0838

125 0,8596 0,0046 0,5358

150 0,9763 0,0005 0,0510

187,5 1,4038 0,0047 0,3371

300 1,9861 0,0024 0,1189

500 3,4019 0,0065 0,1904

Artepelin C

Ac. Cumárico

Bacarina
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A partir da equação da reta das substâncias ácido cumárico, artepelin c e 

bacarina calculou-se a média e o desvio padrão das concentrações dos indivíduos 

masculinos e femininos de B. dracunculifolia e das amostras de própolis verdes nas 

seis coletas analisadas por cromatografia. Além disso, também realizou-se análise 

de regressão com o objetivo de avaliar variações significativas nas concentrações 

dos componentes fixos nas diferentes coletas.  

Os valores das concentrações do extrato das folhas da B. dracunculifolia 

quando analisados por regressão demonstraram valor de p significaticos (menores 

que 0,05) para as variações do artepelin C e da bacarina. No entanto, apesar de 

serem significativos obteveram-se valores de R
2
 muito baixos, menores do que 0,12, 

ou seja, explicação da variação na concentração é menor que 12%, (Tabela 19).  

Ao contrario do que foi observado anteriormente, as análises das 

concentrações dos extratos das propolis verde demostraram além de um valor de p 

˂ 0,05 um valor de R2 de 0,30 de variância nas concentrações da bacarina ao longo 

das seis coletas analisadas. Este valor que explica 30% da variação é considerado 

um valor significativo para amostras silvestres e, sendo fator este importante para o 

mercado consumidor e exportador desse produto, (Tabela 20).  

 
Tabela 19: Concentração média dos componentes fixos das folhas de B. dracunculifolia nas 
seis coletas analisadas em %, m/m. 

 
DP: desvio padrão 

 
 

Média DP Média DP Média DP

Fêmea 0,019 ± 0,014 0,076 ± 0,074 0,041 ± 0,032

Macho 0,020 ± 0,015 0,083 ± 0,109 0,044 ± 0,050

Fêmea 0,116 ± 0,039 0,210 ± 0,090 0,133 ± 0,030

Macho 0,106 ± 0,025 0,202 ± 0,073 0,123 ± 0,032

Fêmea 0,073 ± 0,033 0,215 ± 0,116 0,144 ± 0,055

Macho 0,086 ± 0,029 0,250 ± 0,120 0,151 ± 0,050

Fêmea 0,029 ± 0,011 0,096 ± 0,070 0,050 ± 0,028

Macho 0,029 ± 0,009 0,108 ± 0,056 0,058 ± 0,030

Fêmea 0,070 ± 0,029 0,395 ± 0,305 0,189 ± 0,095

Macho 0,064 ± 0,022 0,332 ± 0,197 0,158 ± 0,066

Fêmea 0,058 ± 0,034 0,216 ± 0,153 0,119 ± 0,083

Macho 0,062 ± 0,032 0,283 ± 0,198 0,143 ± 0,095

p R2 p R2 p R2

0.68 0,0006 6.4E-9 0,11 4.8E-8 0,10
Regressão

6 Coleta

5 Coleta

3 Coleta

4 Coleta

1 Coleta

2 Coleta

Ac. Cumárico  Artepelin C Bacarina
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Tabela 20: Concentração média dos componentes fixos das própolis das seis coletas 
analisadas em %, m/m. 

 
R

2
: coeficiente de determinação 

 

4.8 Correlação entre os componentes voláteis e fixos majoritários 

com o número de abelhas visitantes, com a formação de galhas e com a coleta 

de resina da B. dracunculifolia 

Os valores da razão entre as áreas (área do analito/área do padrão interno) 

de cada componente volátil e fixo analisados foram testados frente aos testes não 

paramétricos Wilcoxon-Mann-Whitney, para determinar diferenças significativas (p ˂ 

0,05) entre indivíduos machos e fêmeas de Baccharis dracunculifolia, e Spearman, 

com o objetivo de visualizar correlações (p ˂ 0,05) entre os metabólitos secundários 

e os fatores bióticos, número de galhas e abelhas e o tempo de coleta de resina, nos 

mesmos indivíduos.  

Pontualmente para cada coleta realizou-se o teste de Whitney (Tabela 21), o 

qual mostrou diferenças quantitativas significativas entre os indivíduos machos e 

fêmeas para as substâncias voláteis, trans-cariofileno e  δ-cadineno, bem como para 

as substâncias fixas C, D e E. A partir destes dados, estas substâncias foram 

testadas frente ao teste de correlação de Spearman, com o objetivo de encontrar 

correlações entre as variáveis químicas, metabólitos secundários e os fatores tempo 

de coleta de resina, número de abelhas e número de galhas.  

 

 

 

 

Média DP Média DP Média DP

1 Coleta 1,251 ± 0,093 5,014 ± 0,150 2,310 ± 0,085

2 Coleta 1,437 ± 0,093 4,968 ± 0,046 2,262 ± 0,093

3 Coleta 1,164 ± 0,068 4,852 ± 0,078 2,170 ± 0,066

4 Coleta 1,258 ± 0,084 4,966 ± 0,131 2,202 ± 0,069

5 Coleta 1,429 ± 0,018 5,042 ± 0,048 2,269 ± 0,033

6 Coleta 1,032 ± 0,141 4,566 ± 0,408 2,028 ± 0,164

p R2 p R2 p R2

0,14 0,10 0,051 0,16 0,006 0,30
Regressão

Ac. Cumárico  Artepelin C Bacarina
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Tabela 21: Comparação entre os componentes químicos dos indivíduos machos e fêmeas 
das seis coletas realizadas, utilizando-se o teste Whitney (n=24) 

 
dp: desvio padrão; w: coeficiente de Whitney 

 

Média dp Média dp p w Média dp Média dp p w

Limoneno 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,02 0,92 294 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,78 275

Trans-Cariofileno 0,16 ± 0,14 0,12 ± 0,10 0,33 336 0,27 ± 0,16 0,22 ± 0,08 0,31 338

Germacreno D 0,40 ± 0,37 0,43 ± 0,43 1,00 288 0,04 ± 0,04 0,07 ± 0,07 0,06 196

Biciclogermacreno 0,35 ± 0,33 0,28 ± 0,27 0,56 317 0,24 ± 0,10 0,23 ± 0,09 0,82 277

δ-Cadineno 0,08 ± 0,07 0,06 ± 0,04 0,30 339 0,40 ± 0,12 0,38 ± 0,08 0,50 321

Nerolidol 0,92 ± 0,59 0,97 ± 0,63 0,63 264 1,21 ± 0,54 1,37 ± 0,50 0,17 221

Espatulenol 0,30 ± 0,16 0,26 ± 0,16 0,36 333 0,31 ± 0,10 0,34 ± 0,08 0,23 230

Substância A 0,15 ± 0,07 0,12 ± 0,07 0,28 341 0,15 ± 0,05 0,14 ± 0,03 0,49 322

Ac. Cumárico 0,04 ± 0,03 0,04 ± 0,03 0,74 272 0,26 ± 0,09 0,24 ± 0,06 0,50 322

Substância B 0,14 ± 0,13 0,15 ± 0,14 0,88 280 0,20 ± 0,10 0,20 ± 0,12 0,86 297

Substância C 0,07 ± 0,03 0,08 ± 0,05 0,63 264 0,20 ± 0,06 0,20 ± 0,07 0,72 306

Substância D 0,14 ± 0,08 0,12 ± 0,06 0,46 325 0,06 ± 0,06 0,08 ± 0,10 1,00 288

Substância E 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,02 0,79 280 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,70 269

Artepelin C 0,05 ± 0,06 0,06 ± 0,09 0,74 305 0,16 ± 0,08 0,16 ± 0,06 0,96 291

Bacarina 0,06 ± 0,06 0,07 ± 0,09 0,63 303 0,23 ± 0,05 0,21 ± 0,06 0,19 352

Média dp Média dp p w Média dp Média dp p w

Limoneno 0,07 ± 0,05 0,07 ± 0,04 0,89 281 0,20 ± 0,05 0,21 ± 0,06 0,51 256

Trans-Cariofileno 0,48 ± 0,21 0,35 ± 0,15 0,02 405 0,53 ± 0,24 0,38 ± 0,14 0,02 340

Germacreno D 1,38 ± 0,35 1,34 ± 0,47 0,38 331 1,27 ± 0,42 1,27 ± 0,34 0,91 282

Biciclogermacreno 1,08 ± 0,33 1,03 ± 0,28 0,56 317 1,09 ± 0,42 1,04 ± 0,25 0,67 309

δ-Cadineno 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,04 0,66 310 0,07 ± 0,03 0,07 ± 0,03 0,66 310

Nerolidol 1,30 ± 0,62 1,47 ± 0,69 0,26 233 1,35 ± 0,72 1,49 ± 0,54 0,20 226

Espatulenol 0,28 ± 0,15 0,25 ± 0,14 0,29 340 0,67 ± 0,21 0,64 ± 0,16 0,67 309

Substância A 0,46 ± 0,20 0,43 ± 0,11 0,35 334 0,44 ± 0,12 0,39 ± 0,09 0,20 351

Ac. Cumárico 0,16 ± 0,08 0,19 ± 0,07 0,47 253 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,98 287

Substância B 0,53 ± 0,31 0,52 ± 0,30 0,86 297 0,25 ± 0,16 0,22 ± 0,13 0,61 314

Substância C 0,40 ± 0,18 0,50 ± 0,11 0,03 182 0,13 ± 0,05 0,17 ± 0,05 0,01 164

Substância D 0,34 ± 0,21 0,20 ± 0,15 0,008 418 0,22 ± 0,10 0,15 ± 0,09 0,02 404

Substância E 0,14 ± 0,08 0,19 ± 0,06 0,01 167 0,04 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,04 187

Artepelin C 0,17 ± 0,10 0,20 ± 0,10 0,52 257 0,07 ± 0,06 0,08 ± 0,05 0,36 244

Bacarina 0,25 ± 0,10 0,26 ± 0,09 0,84 278 0,08 ± 0,05 0,10 ± 0,05 0,30 237

Média dp Média dp p w Média dp Média dp p w

Limoneno 0,18 ± 0,07 0,16 ± 0,09 0,20 352 0,15 ± 0,10 0,19 ± 0,14 0,56 259

Trans-Cariofileno 0,67 ± 0,36 0,45 ± 0,20 0,013 408 0,46 ± 0,25 0,32 ± 0,16 0,08 374

Germacreno D 2,04 ± 0,63 1,84 ± 0,57 0,21 350 1,30 ± 0,43 1,32 ± 0,54 0,92 283

Biciclogermacreno 1,53 ± 0,61 1,33 ± 0,42 0,24 346 0,93 ± 0,39 0,86 ± 0,35 0,40 330

δ-Cadineno 0,13 ± 0,04 0,11 ± 0,05 0,03 396 0,09 ± 0,03 0,08 ± 0,04 0,52 320

Nerolidol 2,20 ± 0,89 2,07 ± 0,89 0,57 316 1,31 ± 0,66 1,20 ± 0,68 0,56 317

Espatulenol 0,85 ± 0,30 0,70 ± 0,24 0,08 374 0,64 ± 0,27 0,55 ± 0,22 0,18 354

Substância A 0,29 ± 0,08 0,28 ± 0,07 0,82 300 0,26 ± 0,09 0,27 ± 0,12 0,83 277

Ac. Cumárico 0,16 ± 0,06 0,14 ± 0,05 0,62 313 0,13 ± 0,08 0,14 ± 0,07 0,49 254

Substância B 0,18 ± 0,10 0,19 ± 0,12 1,00 289 0,12 ± 0,13 0,23 ± 0,22 0,07 200

Substância C 0,38 ± 0,13 0,36 ± 0,11 0,69 308 0,27 ± 0,16 0,26 ± 0,14 0,86 279

Substância D 0,44 ± 0,12 0,35 ± 0,14 0,007 419 0,15 ± 0,16 0,14 ± 0,12 0,46 252

Substância E 0,18 ± 0,09 0,16 ± 0,07 0,54 319 0,09 ± 0,07 0,10 ± 0,08 0,43 250

Artepelin C 0,32 ± 0,25 0,27 ± 0,16 0,89 295 0,17 ± 0,13 0,22 ± 0,16 0,20 226

Bacarina 0,33 ± 0,17 0,28 ± 0,12 0,46 324 0,21 ± 0,15 0,25 ± 0,17 0,33 240

6º Coleta

Fêmea Macho Fêmea Macho

4º Coleta

Fêmea Macho Fêmea Macho

5º Coleta

Fêmea MachoFêmea Macho

1º Coleta

3º Coleta

2º Coleta
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O coeficiente de Spearman foi significativo com p ˂0,05 para as correlações 

entre os três fatores bióticos e as substância δ-cadineno e a substância D. Tanto a 

substância D quanto o δ-cadineno tiveram correlações positivas com o tempo de 

coleta de resina e o número de abelhas e correlações negativas com o número de 

galhas. A substância E e o trans-cariofileno também foram correlacionados 

negativamente com o número de galhas, sendo que o transcariofileno também 

apresentou correlação positiva com o número de abelhas (Tabela 22). 

Com o objetivo de investigar melhor as correlações entre as variáveis 

calculou-se a regressão das correlações significativas (p˂0,05), tabela 23. A 

regressão permite estimar os parâmetros que caracterizam a relação entre as 

variáveis identificando a direção, o tamanho e a significância estatística da relação 

entre as variáveis. Os resultados indicaram que apesar do p ser significativo para as 

substâncias em destaque, na tabela 23 o coeficiente de determinação (R2) para 

todas as análises mostrou-se muito baixo, indicando uma relação linear entre elas 

muito fraca, com modelo linear explicando menos de 10% da variância. 

É importante observar a partir dos gráficos, figura 39 e 40, que o aumento da 

substância D provoca o aumento do tempo de coleta de resina e do número de 

abelhas, correlação positiva. Ao contrario disso, a correlação entre substância D e o 

número de galhas é negativa, conforme dados da figura 41. Pelas análises 

estatísticas e pelas equações da reta dos diferentes indivíduos observa-se que as 

fêmeas têm a tendência à maiores concentrações  da substâncias D e do trans-

cariofileno (Figuras 42 e 43) quando comparado aos dos machos. Assim, essas 

substâncias podem ser uma das explicações para a maior visitação e menor numero 

de galhas nas fêmeas, visto que ambas favorecem a visitação de abelhas e 

diminuem a infestação por insetos galhadores. No entanto, como o coeficiente de 

determinação foi baixo, acredita-se que não somente estas substâncias estejam 

envolvidas na diferenciação entre machos e fêmeas observada em campo.   
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Tabela 22: Correlação entre o tempo de coleta de resina, o número de abelhas e o 
número de galhas das seis coletas com os componentes químicos quantitativamente 
diferentes entre macho e fêmeas, a partir do cálculo do coeficiente de Spearman (n=48) 

 
Tresina: tempo de coleta de resina, Nabelhas: número de abelhas,  
Ngalhas: número de galhas, rho: coeficiente de Spearman. 

 
 

 
Tabela 23: Regressão das correlações significativas encontradas entre tempo de coleta 

de resina, o número de abelhas e o número de galhas das seis coletas com os 
componentes químicos (n=48) 

 
  Tresina: tempo de coleta de resina, Nabelhas: número de abelhas,  
   Ngalhas: número de galhas, r2: coeficiente de determinação 
 
 

 
Figura 39: Análise de regressão entre a substância D e o tempo de coleta de resina. 

p rho p rho p rho

Trans-Cariofileno 0,06 0,11 0,03 0,13 3,0E-04 -0,21

δ-Cadineno 0,03 0,13 0,01 0,15 0,02 0,14

Substância C 0,22 0,07 0,16 0,08 0,07 -0,10

Substância D 2,0E-04 0,21 3,0E-04 0,210 4,3E-09 -0,34

Substância E 0,26 0,07 0,17 0,08 7,0E-04 -0,20

Tresina Nabelhas Ngalhas

p r2 p r2 p r2

Trans-Cariofileno / / 0,01 0,04 0,02 0,02

δ-Cadineno 0,64 7,0E-04 0,87 9,0E-05 2,9E-06 0,07

Substância D 4,9E-05 0,06 4,1E-06 0,07 1,90E-06 0,08

Substância E / / / / 0,01 0,02

Tresina Nabelhas Ngalhas
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Figura 40: Análise de regressão entre a substância D e o número de abelhas. 

 
Figura 41: Análise de regressão entre a substância D e o número de galhas. 

 

Figura 42: Análise de regressão entre o trans-cariofileno e o número de abelhas. 
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Figura 43: Análise de regressão entre o trans-Cariofileno e o número de galhas. 

 

Além de investigar as substâncias responsáveis pelas diferenças entre os 

indivíduos machos e fêmeas quanto ao número de abelhas, tempo de coleta de 

resina e número de galhas surgiu a questão em saber quais das substâncias 

estudadas estavam correlacionadas com estes fatores em ambos os sexos. A partir 

disso, o coeficiente de spearman e o coeficiente de determinação foram calculados 

para todas as substâncias fixas e voláteis majoritárias investigadas do extrato de B. 

dracunculifolia (Tabela 24).  

Podemos observar que a maioria dos compostos que demonstraram 

correlações foram os componentes voláteis, como trans-cariofileno, germacreno D, o 

bicilogermacreno, δ-cadineno e nerolidol, os quais por serem voláteis certamente 

influenciam mais diretamente na atratividade de abelhas e na coleta de resina. Dos 

componentes fixos encontrou-se correlação com a substância D e a bacarina. 

Apesar de se encontrar correlação entre os metabolitos secundários e os fatores 

bióticos, os coeficientes de determinação calculados foram abaixo de 0,10, ou seja, 

modelo linear explicando menos de 10% da variância. Acredita-se que isso ocorra 

por não existir uma única substância responsável pela atração das abelhas, tempo 

de coleta de resina e número de galhas, mas sim um conjunto, uma somatória de 

substâncias e fatores que juntos exercem influencias nesses fatores bióticos.  
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Tabela 24: Análise de correlação e regressão entre o tempo de coleta de resina, o número 
de abelhas e o número de galhas das seis coletas com os componentes majoritários do 
extrato de B.dracunculifolia 

 
Rho: coeficiente de spearman; r2: coeficiente de determinação 

 

 

As correlações entre os fatores abióticos com os metabolitos secundários 

majoritários investigados estão na Tabela 25. Os valores significativos (p ˂ 0,05) 

estão em destaque e pode-se observar que a grande maioria dos metabólitos 

secundários apresenta correlação com a umidade e temperatura. A partir dos valores 

percebe-se que a temperatura influencia positivamente, na maioria dos metabolitos, 

ou seja, o aumento da temperatura aumentaria a produção desses metabólitos.  

Somente as substâncias ácido cumárico, artepelin c e bacarina não foram 

influenciadas pela temperatura. Já na análise com a umidade, todas as substâncias 

aparecem correlacionadas com a umidade, sendo oito delas com correlações 

positivas, e sete com correlações negativas.  

Para entender melhor a correlação entre temperatura e umidade com os 

metabólitos secundários, realizaram-se também as análises de regressão, as quais 

também demonstraram valores de p significativos, mas com o coeficiente de 

determinação baixo. Assim, apesar de ser uma correlação estatisticamente 

significativa, a influencia da temperatura e da umidade nos metabólitos secundário é 

baixa. Somente para as substâncias A e B (flavonóides) o coeficiente de 

determinação com a temperatura foi acima de 20%. Portanto, a temperatura e a 

p rho r2 p rho r2 p rho r2

Limoneno 0,31 0,06 / 0,15 0,085 / 0,2 -0,07 /

Trans-Cariofileno 0,06 0,11 / 0,03 0,13 0,04 0,0002 -0,21 0,02

Germacreno D 0,033 0,13 0,04 0,007 0,16 0,03 1,61E-07 -0,3 0,04

Biciclogermacreno 0,038 0,12 0,03 0,015 0,15 0,03 1,50E-10 -0,36 0,06

δ-Cadineno 0,032 0,13 / 0,011 0,15 / 0,016 0,14 0,07

Nerolidol 0,008 0,15 0,06 0,003 0,17 0,08 0,37 -0,05 /

Espatulenol 0,32 0,06 / 0,05 0,12 / 0,2 -0,07 /

Substância A 0,62 -0,029 / 0,43 -0,046 / 0,0018 -0,18 0,02

Ac. Cumárico 0,43 0,045 / 0,43 0,046 / 0,0006 0,2 0,07

Substância B 0,56 -0,03 / 0,21 -0,07 / 0,24 -0,07 /

Substância C 0,22 0,07 / 0,15 0,083 / 0,069 -0,1 /

Substância D 0,0003 0,21 0,06 0,0003 0,21 0,07 4,30E-09 -0,33 0,08

Substância E 0,25 0,07 / 0,16 0,08 / 0,0007 -0,2 0,02

Artepelin C 0,08 0,1 / 0,05 0,12 / 0,75 -0,018 /

Bacarina 0,03 0,13 0,04 0,013 0,14 0,05 0,82 -0,013 /

Substâncias 
Tresina Nabelhas Ngalhas
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umidade exercem efeito significativo na produção das substâncias, sendo as 

substâncias da classe dos flavonoides mais afetadas pela temperatura do que as 

demais substâncias investigadas. 

 

Tabela 25: Análise de correlação e regressão entre a temperatura, e a umidade das 
seis coletas com os componentes químicos dos indivíduos amostrados, a partir do 
cálculo do coeficiente de Spearman e determinação (n=48) 

 
rho: coeficiente de Spearman; r2: coeficiente de determinação 

 

p rho r2 p rho r2

Limoneno 2,2E-16 0,56 0,001 2,2E-16 0,56 0,12

Trans-Cariofileno 6,6E-16 0,49 0,03 3,0E-04 0,23 0,01

Germacreno D 2,2E-16 0,65 0,08 3,1E-06 0,30 0,010

Biciclogermacreno 2,2E-16 0,64 0,10 4,4E-06 0,29 0,02

δ-Cadineno 1,7E-13 -0,45 0,08 2,7E-07 -0,32 0,009

Nerolidol 0,049 0,13 0,01 0,01 0,17 0,02

Espatulenol 2,7E-09 0,37 0,02 2,2E-16 0,51 0,08

Substância A 2,2E-16 0,78 0,26 0,03 0,14 0,01

Ac. Cumárico 0,06 -0,12 / 8,2E-16 -0,49 0,14

Substância B 2,0E-10 0,40 0,21 7,1E-06 -0,29 0,17

Substância C 1,3E-12 0,44 0,14 1,6E-06 -0,30 0,17

Substância D 1,2E-11 0,42 0,13 6,7E-04 0,22 0,006

Substância E 2,2E-16 0,51 0,13 0,03 -0,14 0,08

Artepelin C 0,28 0,07 / 2,4E-04 -0,24 0,009

Bacarina 0,16 0,09 / 4,2E-09 -0,36 0,06

Temperatura Umidade
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados de campo das sete coletas, percebe-se que há 

diferenças estatísticas significativas entre os indivíduos femininos e masculinos da 

espécie Baccharis dracunculifolia, sendo os indivíduos femininos mais visitados 

pelas abelhas, as quais além de visitarem mais as fêmeas também permanecem 

maior tempo coletando resina para produção da própolis verde. 

Investigações químicas e estatísticas foram realizadas com a finalidade de 

encontrar relação entre o metabolismo secundário e a maior visitação de abelhas e 

tempo de coleta de resina nas fêmeas, tendo sido observado estatisticamente que 

duas substâncias, uma volátil, o trans-cariofileno, e outra fixa, a substância “D” 

fenólica, estão correlacionadas positivamente com o número de abelhas e tempo de 

coleta de resina, as quais aparecem em maiores concentrações nas fêmeas. Foi 

possível observar também que estas duas substâncias aparecem correlacionadas 

negativamente com o número de galhas, reforçando os indícios de que estas 

substâncias contribuam para as diferenças entre machos e fêmeas observadas em 

campo. Apesar das correlações obtidas, os coeficientes de determinação calculados 

indicaram baixa correlação entre os fatores, indicando que estas substâncias 

exercem um efeito em torno de 10% no número de abelhas, no tempo de coleta de 

resina e no número de galhas. Acredita-se que outras substâncias não investigadas 

também estejam participando desse processo, e que a contribuição de cada uma 

delas seja a responsável pelas diferenças observadas em campo.   

Analisando ambos os sexos, foi possível evidenciar a correlação de outras 

substâncias com o tempo de coleta de resina, número de abelhas e número de 

galhas. Apesar de evidenciarem correlações, os coeficientes de determinação 

obtidos também foram muito baixos. As substâncias com R2 acima de 5% foram o 

nerolidol e a substância “D” correlacionados com o número de abelhas e o tempo de 

coleta de resina. Para o número de galhas foram às substâncias biciclogermacreno, 

δ-cadineno, ácido cumárico e a substância D.  
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Foi possível observar também, durante o período estudado, épocas de maior 

visitação e coleta de resina pelas abelhas e épocas de maior infestação por insetos 

galhadores.  

Quanto à visitação de abelhas e tempo de coleta de resina nos indivíduos de 

B. dracunculifolia houve grande variação durante o ano, sendo menos frequente no 

final de julho até começo de setembro, quando a produção de própolis verde é bem 

baixa, período esse que muitas vezes cessa a produção. Quando se inicia o verão 

no final do ano, a produção começa aumentar, sendo o pico de maior produção 

entre os meses de março a maio. Analisando estatisticamente a temperatura, 

umidade e a velocidade do vento, o fator abiótico que parece estar mais 

correlacionado com o número de abelhas e tempo de coleta de resina é a umidade. 

No entanto, apesar de estar correlacionada positivamente, a porcentagem de 

influencia desse fator foi calculado em menos que 5%.  

Já quanto ao número de galhas é importante destacar que a infestação por 

galhas foi maior em determinadas épocas do ano, com pico de infestação em junho 

e julho. Estatisticamente a influencia da temperatura foi confirmada, pois se 

encontrou correlação negativa entre a temperatura e o número de galhas com 

coeficiente de determinação alto, no valor de 29% de explicação da variância.  Além 

disso, as galhas de B. dracunculifolia do campo de cultivo da cidade de Bambuí-MG 

foram coletadas e analisadas, permitindo a confirmação da infestação do inseto 

galhador Baccharopelma dracunculifolia.  

As análises entre a umidade, temperatura com os metabólitos secundários, 

demonstraram que as substâncias que mais influenciam pela variação da 

temperatura são as substâncias A e B, dois flavonoides, que apresentaram mais de 

20% de correlação com a temperatura.  As demais substâncias apresentaram 

menos de 15% de explicação da variância. 

Para o mercado brasileiro, produtor e exportador da própolis, as avaliações 

quantitativas das substâncias fixas e voláteis presentes na própolis verde são muito 

importantes. A partir desse trabalho observou-se, nas amostras de própolis verde 

analisadas, que não há diferenças estatísticas quanto aos componentes voláteis 

estudados e, para os componentes fixos, somente as concentrações de bacarina 

tiveram uma variação de 30% entre as seis coletas analisadas. Vale destacar que o 
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artepelin C, substância de grande interesse internacional devido às suas atividades 

biológicas, também não apresentou variações quantitativas nas própolis verde 

analisadas. Portanto, podemos dizer que as própolis analisadas durante o período 

de um ano apresentam uma padronização para a maioria dos componentes fixos e 

voláteis, o que demonstra qualidade do produto bruto disponível.  

Importante destacar também que houve sucesso na criação do pasto 

apícola, uma vez que as abelhas estão coletando resina das plantas cultivadas no 

campo de pesquisa em Bambuí- MG possibilitando o aumento da produção de 

própolis em áreas mais concentradas. 
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7. APÊNDICES  

7.1     Espectros de RMN das substâncias Isoladas 

 

Figura 44: Espectro de RMN de 1H da substância B, (600 MHz, metanol-d4). 
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Figura 45: Espectro de RMN de 1H bidimensional (COSY) da substância B, (600 MHz, metanol-d4). 
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Figura 46: Espectro de RMN de 1H bidimensional (HSQC) da substância B, (600 MHz, metanol-d4). 
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Figura 47: Espectro de RMN de 1H da Substância C, (600 MHz, metanol-d4). 
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Figura 48: Espectro de RMN de 13C da Substância C, (600 MHz, metanol-d4). 
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Figura 49: Espectro de RMN de 1H bidimensional (COSY) da substância C, (600 MHz, metanol-d4). 


