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RESUMO 

 

SATTLER, J. A. G. Caracterização do potencial bioativo do pólen apícola de 
Eucalyptus sp. in vitro e sua influência sobre parâmetros de estresse 
oxidativo e de inflamação in vivo. Tese (Doutorado em Ciências), Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, SP, Brazil, 143p., 2018. 
 
O presente trabalho teve por objetivo caracterizar os compostos bioativos e o 
impacto de fatores climáticos no pólen apícola (PA) de Eucalyptus sp., o seu 
potencial antioxidante in vitro e a sua influência em parâmetros do estresse 
oxidativo e da inflamação in vivo. A caracterização química das amostras foi 
realizada pela quantificação de fenólicos e flavonoides totais e a avaliação da 
atividade antioxidante dos extratos por três métodos (DPPH, ORAC e FRAP). 
Foram realizadas análises de perfil de ácidos graxos e fitoesteróis (CG). Os 
resultados de fenólicos e flavonoides totais mostraram uma variação entre 17 e 
44 mg de equivalentes em ácido gálico e entre 1,3 e 4,4 mg de equivalentes em 
catequina/g. A atividade antioxidante mostrou uma variação de 267 a 961 µmol 
de equivalentes de Trolox/g pelo método ORAC, de 38 a 147 µmol de 
equivalentes de Trolox/g para o FRAP e um EC50 entre 0,41 e 1,61 mg/mL de 
extrato por DPPH. Apesar das amostras de PA apresentarem baixa quantidade 
de lipídeos (3,3 %), 50 % do total destes são constituídos de ácidos graxos 
insaturados. Foram encontrados teores de fitoesteróis entre 1,2 a 1,8 mg/g 
(sitoesterol, estigmasterol e campesterol). Estes resultados confirmaram a 
presença de bioativos com potencial antioxidante nas amostras. A fim de 
confirmar seu efeito biológico, foi selecionada uma amostra para a realização do 
ensaio in vivo, na qual foram identificados por CLAE três compostos fenólicos 
majoritários (rutina, 3n-tris-p-feruloil-espermidina e miricetina). O ensaio foi 
realizado por 10 semanas com 70 camundongos machos (C57BL/6), distribuídos 
em sete grupos de 10 animais cada: controle normolipídico (NL); controle 
hiperlipídico (HL); dieta NL com 5 % de PA; dieta HL com 2,5 % de PA; dieta HL 
com 5 % de PA; dieta HL com extrato de PA (EPA) a 2,5 %; e dieta HL com EPA 
a 5 %. Foi possível identificar que os grupos HL tiveram maior ganho de peso 
quando comparados aos grupos NL (p<0,05), porém os grupos com 
incorporação de PA não apresentaram diferenças em relação ao controle HL. 
Foram avaliados ainda parâmetros bioquímicos séricos, de estresse oxidativo 
(ORAC, TBARS, GSH e enzimas antioxidantes) e parâmetros inflamatórios (IL1-
β, IL-6, IL-10, MCP-1 e TNF-α) no tecido hepático. Os resultados de parâmetros 
de estresse oxidativo não apresentaram diferenças significativas entre os 
grupos. Quanto aos parâmetros inflamatórios os grupos HL+PA2,5 e HL+PA5 
reduziram os níveis das citocinas IL1-β, IL-6 e MCP-1 (p<0,05) e TNF-α apenas 
o grupo HL+PA5 % apresentou uma redução significativa (p<0,05). Os 
resultados de citocinas inflamatórias mostraram um efeito positivo na 
administração de PA, visto que ocorreu uma diminuição nos níveis do tecido 
hepático dos animais. Estes resultados mostraram que o PA promoveu uma 
melhora do quadro inflamatório ocasionado com uma dieta hiperlipídica. 
 
Palavras-chave: Pólen apícola de Eucalyptus sp. Componentes bioativos. 
Compostos fenólicos. Estresse oxidativo. Inflamação. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SATTLER, J.A.G. Characterization of bioactive potential of bee pollen from 
Eucalyptus sp. in vitro and its influence on parameters of oxidative stress 
and inflammation in vivo. Thesis (Doctoral degree in Science) – Scholl of 
Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, SP, Brazil, 143p., 2018. 
 
The present work aimed to characterize bioactive compounds and the impact of 
climatic factors on the bee pollen (BP) from Eucalyptus sp., its antioxidant 
potential in vitro and its influence on parameters of oxidative stress and 
inflammation in vivo. The chemical characterization of the samples was 
performed by the quantification of phenolics and flavonoids, and evaluation of the 
antioxidant activity of the extracts by three methodologies (DPPH, ORAC and 
FRAP). Profile of fatty acids and phytosterols were performed by gas 
chromatography (GC). The results of phenolics and flavonoids varied between 
17 and 44 mg of gallic acid equivalents and between 1.3 and 4.4 mg of catechin 
equivalents/g. The antioxidant activity varied from 267 to 961 μmol of Trolox 
equivalents/g by the ORAC method, from 38 to 147 μmol of Trolox equivalents/g 
for FRAP and an EC50 between 0.41 and 1.61 mL of extract/mg by DPPH. 
Despite the low lipid content of PA samples (3.3%), around 50% of the total is 
composed of unsaturated fatty acids. Phytosterols levels were found between 1.2 
and 1.8 mg/g (sitosterol, stigmasterol and campesterol). This result confirms the 
presence of bioactive compounds with antioxidant potential in the samples. In 
order to evaluate its biological effect, a sample was included in the in vivo assays, 
in which three phenolic compounds (rutin, 3n-tri-p-feruloyl-spermidine and 
myricetin) were identified. The assay was performed for 10 weeks with 70 male 
mice (C57BL/6), distributed in seven groups of 10 animals each: normolipid 
control (NL); hyperlipidemic control (HL); diet NL with 5% of BP; HL diet with 2.5% 
BP; HL diet with 5% BP; HL diet with 2.5% BP extract (BPE); and HL diet with 
5% BPE. The HL groups gained more weight compared with the NL groups (p 
<0.05), but the groups supplemented with BP did not show lower weight 
compared to the HL groups. Serum biochemical parameters of oxidative stress 
in hepatic tissue (ORAC, TBARS, GSH and antioxidant enzymes) and 
inflammation (IL-β, IL-6, IL- 6, IL-10, MCP-1 and TNF-α) were evaluated. The 
levels of oxidative stress did not show differences between the groups. HL + 
PA2.5 and HL + PA5 reduced the cytokines IL1-β, IL-6 and MCP-1 (p<0.05) and 
TNF-α only the HL + PA5 group showed a significant reduction (p<0.05). The 
cytokine results showed a positive reduction with BP administration, with a 
decreasing rate in the hepatic animal tissues. This results showed that BP 
promotes an improvement in the inflammatory status, occurred by a hyperlipidic 
diet. 
 
Keywords: Bee Pollen of Eucalyptus sp. Bioactive components. Phenolic 
compounds. Oxidative stress. Inflammation. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

 Este trabalho foi organizado em capítulos para melhor compreensão e 

avaliação dos resultados obtidos, bem como, facilitar a futura publicação de 

artigos científicos, que serão enviados para revistas indexadas da área. Os 

capítulos foram organizados da seguinte maneira: 

 

Capítulo 1: Pólen apícola: considerações gerais (revisão bibliográfica). 

Capítulo 2: Avaliação de compostos fenólicos e atividade antioxidante de pólen 

apícola de Eucalyptus sp. 

Capítulo 3: Caracterização de ácidos graxos e fitoesteróis em pólen apícola de 

Eucalyptus sp. 

Capítulo 4: Avaliação do potencial bioativo do pólen apícola de Eucalyptus sp. 

sobre parâmetros bioquímicos e inflamatórios em camundongos C57BL/6 

submetidos à dieta hiperlipídica. 

 

 Os resultados do presente trabalho foram divididos em três etapas. 

Inicialmente o objetivo foi avaliar o potencial bioativo do pólen apícola de 

Eucalyptus sp. produzido em uma microrregião do estado do Rio Grande do Sul. 

Foram avaliados os teores de fenólicos e flavonoides totais e a atividade 

antioxidante por três métodos. Além disso, foram coletadas informações 

climáticas em cinco datas de coletas das amostras. Os resultados foram 

agrupados por localização geográfica, data de coleta e influência de fatores 

climáticos.  

A segunda etapa envolveu a identificação e quantificação de ácidos 

graxos e fitoesteróis nas mesmas amostras da etapa anterior. Os resultados 

foram avaliados por meio de análise exploratória multivariada com objetivo de 

identificar associações entre a composição química e localização geográfica, 

data de coleta e fatores climáticos. Por fim, na terceira etapa, realizou-se um 

ensaio in vivo com camundongos submetidos à dieta hiperlipídica, utilizando uma 

amostra de pólen apícola de Eucalyptus sp., com o intuito de verificar o potencial 

efeito antioxidante e anti-inflamatório. 
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CAPÍTULO I 

 

Pólen apícola: considerações gerais 

 
Resumo 

 

Estudos demostram que o pólen apícola (PA) possui em sua composição 

química diferentes compostos bioativos. Dentre os bioativos presentes no pólen 

apícola estão os fenólicos e flavonoides, vitaminas, fitoesteróis, ácidos graxos 

poli-insaturados e carotenoides. Estes compostos bioativos são formados pelo 

metabolismo secundário das plantas e podem sofrer influência de diversos 

fatores (interferentes edafoclimáticos), porém, não há estudos avaliando a 

relação entre composição química e fatores edafoclimáticos. A identificação de 

bioativos de pólen apícola se torna relevante na medida em que, estes podem 

trazer benefícios à saúde devido as propriedades associadas ao seu consumo. 

Dentre as propriedades benéficas dos bioativos presentes no PA estão, a 

capacidade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antineoplásica, 

antimutagênica e imunomodulatória, evidenciado especialmente por estudos in 

vitro (células). Apesar do elevado número de estudos que avaliaram o PA in vitro, 

pouco se sabe sobre as propriedades deste em ensaios in vivo. Portanto, o 

objetivo deste capítulo foi identificar estudos na literatura que avaliaram a 

composição química, e a investigação in vitro e in vivo de pólen apícola. 
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1 Introdução 

 

O pólen apícola (PA) é um dos produtos da colmeia (assim como o mel, 

geleia real e própolis) e que pelas suas características físico-químicas, vêm 

ganhando importância devido a propriedades benéficas à saúde associadas ao 

seu consumo (DENISOW; DENISOW-PIETRZYK, 2016; PASCOAL; 

RODRIGUES; TEIXEIRA; FEÁS; ESTEVINHO, 2014). Este produto tem origem 

nas anteras das flores masculinas (gameta masculino) onde as abelhas o 

recolhem e aglutinam com néctar e substâncias salivares para então levarem até 

a colmeia. As abelhas coletam o pólen, a fim de utilizá-lo como alimento para 

todos os estágios de desenvolvimento da colmeia (BASIM; BASIM; ÖZCAN, 

2006). 

O apicultor, com a ajuda de um coletor de pólen instalado na entrada da 

colmeia, recolhe o pólen diariamente e em seguida processa-o para fins 

comerciais (ARRUDA et al., 2013a).  

A composição química do PA é diretamente influenciada pela sua origem 

botânica, clima e solo, além da genética da planta de origem, que configura boa 

parte das suas características nutricionais. No entanto, a qualidade do produto 

está relacionada ao processo de coleta, limpeza, desidratação e envase 

(ARRUDA et al., 2013b; CARPES et al., 2009; SZCZÊSNA, 2007).  

O PA é considerado monofloral quando há uma única origem botânica 

mantendo as propriedades organolépticas e bioquímicas da planta original. 

Quando a oferta de plantas poliníferas na área em volta do apiário não é 

suficiente, as abelhas visitam outras flores ou misturam pellets de pólen de várias 

flores. Esse pólen passa a ser chamado de heterofloral ou poli floral e possui 

propriedades bioquímicas variadas (BARRETO et al., 2006). 

Quanto a sua composição, o PA contém proteínas, carboidratos, lipídeos 

e minerais. Além disso, diversos trabalhos mostram a presença de quantidades 

consideráveis de vitaminas antioxidantes (A (carotenoides pró-vitamínicos), C, 

E) e do complexo B (B1, B2, B3, B6), ácidos graxos poli-insaturados, fitoesteróis 

e compostos fenólicos, relacionados a origem botânica do PA (BASTOS et al., 

2004; MELO et al., 2009; PERCIE DU SERT, 2009; ARRUDA et al., 2013a; DE-

MELO, 2015; KOMOSINSKA-VASSEV et al., 2015; SATTLER et al., 2015). 
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Conforme Trautwein e Demonty (2007), Campos et al. (2010), Graikou et 

al. (2011) e Pascoal et al. (2014), o PA, além de possuir elevado valor nutricional 

devido a sua composição de macronutrientes, pode trazer benefícios para a 

saúde humana pela sua capacidade antioxidante, anti-inflamatória, 

antimicrobiana, antineoplásica, antimutagênica e imunomodulatória,  

evidenciado por estudos com células, animais e seres humanos. De acordo com 

estes autores, os principais compostos biologicamente ativos do PA são os 

fenólicos, flavonoides e os fitoesteróis. A presença de fenólicos e flavonoides no 

PA foi confirmada pelos estudos de Carpes et al. (2009), Leblanc et al. (2009), 

Morais et al. (2011), Negri et al. (2011), Freire et al. (2012) e Cheng et al. (2013).  

Grupos de pesquisa internacionais buscam a padronização de métodos 

analíticos e de parâmetros de qualidade para os produtos da colmeia, dentre 

eles, a “International Honey Commission” (IHC) que possui um grupo específico 

de trabalho voltado para o estudo do pólen apícola, cuja orientadora deste 

trabalho é membro desde 2005. A partir deste grupo, diversos trabalhos foram, 

e estão em desenvolvimento, a fim de buscar a caracterização e identificação de 

novas espécies botânicas fontes de substâncias nutricionais e funcionais. Neste 

sentido, estudos que avaliem a utilização de pólen apícola em experimentos com 

humanos, assim como, em modelos com animais, são relevantes para confirmar 

seus potenciais efeitos benéficos à saúde.  

Este trabalho visou à obtenção de informações sobre o pólen apícola, e 

sua composição química relacionada ao seu potencial antioxidante e anti-

inflamatório em ensaios in vitro e in vivo.  

 

1.1  Pólen apícola 

 

O pólen é a célula reprodutiva masculina das flores. As abelhas, outros 

insetos, o vento e a água polinizam as plantas através da transferência do pólen 

das anteras das flores masculinas para o estigma das flores femininas da mesma 

planta ou de outras plantas da mesma espécie. As abelhas acumulam os grãos 

de pólen nas corbículas mantendo-os agregados pela adição de néctar e, em 

seguida, são transferidos para a colmeia (SNODGRASS, 1975). Durante a 

função de polinização, as abelhas coletam o pólen, a fim de usá-lo como alimento 

para todos os estágios de desenvolvimento da colmeia (BASIM et al., 2006). 
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Segundo a legislação vigente, Instrução Normativa n.º 03 de 19 de Janeiro 

de 2001 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(BRASIL, 2001), a definição do pólen apícola é o resultado da aglutinação do 

pólen das flores efetuada pelas abelhas operárias, mediante néctar e suas 

substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia.  

O pólen apícola é coletado por uma grade de retenção, caindo em um 

recipiente coletor, conjunto este denominado de coletor de pólen. No final da 

coleta encontram-se reunidas as bolotas de grãos de coloração variável, 

indicando as diversas comunidades botânicas visitadas pelas abelhas, formando 

uma mistura conhecida por “mix” polínico, sendo esse material removido pelo 

apicultor para o beneficiamento, comercialização e consumo animal e humano 

(BARRETO, 2004). 

Na Figura 1 é demonstrada uma abelha com carga de pólen fixada na 

corbícula (A) e uma colmeia com coletor de pólen apícola instalado (B).  

 

 

Figura 1. Abelha com carga de pólen na corbícula (A) e colmeia com 

coletor de pólen (B). Fonte: Muhammad Mahdi Karim. 

  

Devido à alta umidade encontrada na composição do pólen apícola in 

natura, o processo de desidratação é essencial, uma vez que, a umidade 

presente causa uma rápida fermentação e deterioração. O processo de 

secagem do pólen in natura é realizado nos apiários e/ou entrepostos para 

posterior embalagem e venda, o processo de desidratação é comumente 

realizado em estufa de circulação de ar em sistema aberto, cuja temperatura 

deve variar entre 40º e 42º C (BARRETO, 2004; OLIVEIRA et al., 2009). 

De acordo com a Instrução Normativa N° 3 (BRASIL, 2001), o pólen 

apícola para ser comercializado, deve ser classificado de duas formas, a partir 

do seu teor de umidade. A primeira classificação é o pólen apícola, cujo produto 

A B 
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é coletado na sua forma original. A segunda é o pólen apícola desidratado o qual 

passa pelo processo de desidratação, seguindo os procedimentos adequados 

de tratamento, com temperatura inferior a 42°C, e com teor de umidade inferior 

a 4% (ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005). 

Embora comercializado em muitas lojas de alimentos naturais nos 

Estados Unidos, o pólen não é considerado um complemento alimentar pela 

“Food and Drug Administration” (FDA), portanto, não há uma legislação 

específica (KRELL, 1996; ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005). Entretanto, 

Campos et al. (2010) define o PA como um alimento, mas como geralmente é 

consumido em baixas quantidades, a sua classificação mais adequada seria 

como suplemento alimentar ou alimento funcional. De acordo com Campos et al. 

(1997), assim como Bastos et al. (2004), a recomendação diária para consumo 

de pólen é de cinco a 25 gramas.  

Além do Brasil (BRASIL, 2001), apenas alguns países como Argentina 

(KRELL, 1996; CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, 1990) e Suíça 

(BOGDANOV et al., 2004) reconhecem legalmente o PA como um complemento 

alimentar e apresentam recomendação e/ou padrão de identidade e qualidade, 

assim como, os limites de cada parâmetro a ser analisado.  

O pólen apícola para ser comercializado no Brasil deve ter os seguintes 

requisitos físico-químicos: umidade máxima in natura de 30% e desidratado de 

4%; cinzas máximo de 4%; lipídeos, mínimo de 1,8%; proteínas, mínimo de 8%; 

açúcares totais de 14,5% a 55,0%; fibra bruta, mínimo de 2% e pH de 4 a 6 

(BRASIL, 2001). 

 

1.2 Tipos polínicos específicos 

 

Os grãos de pólen são estruturas microscópicas localizadas nas anteras 

dos estames das angiospermas, e que consistem nas células reprodutivas 

masculinas das plantas, com o propósito de transmitir seus gametas ao aparelho 

sexual feminino das flores (KRELL, 1996). 

Cada grão de pólen compreende uma única célula, que se apresenta 

envolvida por duas camadas protetoras, a exina e a intina, uma mais externa e 

a outra mais interna, respectivamente. A intina é composta basicamente por 
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celulose e a exina de esporolenina, cuja origem acredita-se ser pela 

polimerização oxidativa de carotenoides (CORNEJO, 1994). 

Os grãos de pólen possuem diâmetro entre seis e 200 μm, com formas e 

cores diversas; normalmente são esféricos e possuem poros na superfície, 

conforme as espécies de plantas da qual foram originados (ALMEIDA-

MURADIAN et al., 2005). Eles podem ser de diversas cores, variando entre o 

branco, amarelo, laranja, vermelho e tons mais escuros, dependendo da sua 

origem botânica e da composição química dos pigmentos encontrados na exina. 

Alguns compostos são hidrossolúveis, representados pelos flavonóides e outros 

lipossolúveis como carotenoides e xantofilas (SCHMIDT; BUCHMANN, 1992; 

ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005). 

A maioria dos polens comercializados para consumo no Brasil refere-se à 

amostra heteroflorais, apresentado vários tipos polínicos em sua composição 

(MODRO et al., 2007; FREIRE et al., 2012; ARRUDA et al., 2013b; SATTLER et 

al., 2015). A ampla variedade vegetal torna o Brasil capaz de produzir o pólen 

apícola ao longo do ano, podendo ser uma fonte de renda extra para a apicultura 

nacional, trazendo um produto de qualidade e segurança (BARRETO et al., 

2006).  

 Analisando os tipos polínicos de 36 amostras de pólen apícola do Sul do 

Brasil, Carpes et al. (2009) encontraram uma única amostra monofloral contendo 

exclusivamente o pólen do tipo Asteraceaebaccharis em sua composição. Ainda 

foram encontrados os tipos polínicos Eupatorium, Asteraceaeelephantopus, 

Anacardiaceaeschinus, Anacardiaceaeastronium, Myrtaceaeeucalyptus, 

Mimosaceae mimosa e Brassicaceae em amostras heteroflorais, ou seja, que 

não possuiam um pólen predominante (> 45 % do total de grãos).  

Neste sentido, torna-se difícil caracterizar o potencial antioxidante e a 

composição do pólen apícola considerando sua composição botânica. Portanto, 

é de grande interesse a caracterização de amostras monoflorais, com potencial 

de produção, avaliado os seus benefícios específicos (CAMPOS et al., 2010; 

SATTLER et al., 2015). 
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1.3  Composição química do pólen apícola  

 

1.3.1 Composição centesimal 

 

A composição do pólen apícola varia entre espécies de plantas; também 

sofre a influência da idade, da condição nutricional da planta e das condições 

ambientais durante o desenvolvimento do pólen (HERBERT JR; SHIMANUKI, 

1978; OLIVEIRA et al., 2009; SATTLER et al., 2015). Além disso, a forma de 

processamento pode ser um determinante na composição de nutrientes, pois a 

exposição do pólen a altas temperaturas pode influenciar na composição final de 

vitaminas e outros nutrientes (ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005; OLIVEIRA et 

al., 2009). 

O pólen apícola in natura coletado pelas abelhas contém cerca de 20-30 

% de água, enquanto o pólen apícola desidratado deve apresentar umidade 

inferior a 4 %, segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2001).  

Segundo Barreto et al. (2006), o valor calórico do pólen apícola varia de 

235 a 274 kcal/100 g em amostras brasileiras. Análises químicas de amostras 

de pólen apícola mostraram que podem apresentar de 8 a 40 % de proteína 

bruta, de 1 a 15 % de lipídeos, de 1 a 18 % de carboidratos e de 0,7 a 7 % de 

minerais. Além de conter aminoácidos livres, vitaminas, enzimas, coenzimas e 

pigmentos (OLIVEIRA et al., 2009; MELO et al., 2009, ARRUDA et al., 2013a).    

A Tabela 1 apresenta a comparação da composição química do pólen 

apícola desidratado brasileiro, obtida por diversos pesquisadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
SATTLER, J. A. G. (2018) 

Tabela 1. Composição química apresentada por pesquisadores em 

diferentes amostras de pólen apícola desidratado brasileiro. 

Componentes 
Referências    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
Umidade (%) - 8,78 24,1 7,4 3,96 23,6 27,10 2,34 4,19 5,71 3,47 3,37 5,65 

Proteínas (%) 21 21,20 26,2 21 15,78 21,4 28,27 23,59 20,47 15,0 23,38 19,80 16,64 

Fibra Bruta (%) NA NA 1,1 NA 4,60 NA NA NA 3,45 NA NA NA NA 

Açúcares totais 
(%) NA NA NA NA 37,36 28,4 NA NA 52,10 30,2 NA NA 73,34 

Lipídios (%) 3,0 8,80 5,1 7,0 3,82 3,6 2,6 4,97 4,86 3,7 5,39 3,44 6,92 

Cinzas (%) 3,0 2,79 2,6 2,4 2,89 2,9 2,8 3,08 2,94 2,1 2,98 2,02 3,08 

 

(1) REIS; MARCHINI, 2000 (Piracicaba - SP); 

(2) BASTOS et al., 2004 (Estados de SP e MG); 

(3) FUNARI et al., 2003 (Botucatu - SP); 

(4) ALMEIDA-MURADIAN et al., 2005 (região Sul do Brasil); 

(5) BARRETO et al., 2006 (várias regiões do Brasil); 

(6) MARCHINI, REIS e MORETI, 2006 (Piracicaba - SP); 

(7) MODRO, 2007 (Viçosa e Paula Cândido - MG); 

(8) MELO et al., 2009 (Pariquera-Açu - SP); 

(9) CARPES et al., 2009 (região Sul do Brasil); 

(10) BARRETO et al. 2012 (Vale do Paraíba - SP); 

(11) ARRUDA et al. 2013a (Vale do Ribeira - SP); 

(12) SATTLER et al. 2015 (região Sul do Brasil); 

(13) DE-MELO et al. 2015 (9 estados do Brasil). 
 

 

1.3.2 Vitaminas  

 

As vitaminas são consideradas substâncias essenciais para o 

funcionamento normal de nosso organismo. Embora as vitaminas sejam 

necessárias em pequenas quantidades, elas apresentam estruturas e funções 

específicas. A categorização das vitaminas é realizada de forma empírica, onde 

podem ser classificadas nas seguintes funções: como cofator enzimático 

(vitaminas A, K, C, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina B6, biotina, ácido 

pantotênico, folato e vitamina B12); como antioxidantes biológicos (vitaminas E e 

C), como cofator em reações metabólicas de oxido-redução (vitaminas E, K e C); 

como hormônios (vitaminas A e D) (COMBS, 2012).  
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De uma forma geral as vitaminas são classificadas quanto a sua 

polaridade, em lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são 

necessárias em pequenas quantidades para prevenir distúrbios do metabolismo, 

sendo que a deficiência dessas (B e C – ácido ascórbico) estão associadas à 

distúrbios do sistema nervoso. Dentre as vitaminas do complexo B estão a 

tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina ou niacinamida (vitamina 

B3), ácido pantotênico (vitamina B5), piridoxina ou piridoxal (vitamina B6) e 

cobalamina (vitamina B12). Os distúrbios metabólicos associados as essas 

vitaminas envolvem doenças hereditárias e deficiências grave, que estão 

limitados a determinadas regiões geográficas e a grupos de alto risco (CHAWLA; 

KVARNBERG, 2014). 

As vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D e E), são essenciais para as 

funções fisiológicas. Nas últimas duas décadas, as deficiências dessas vitaminas 

estão associadas ao aumento do risco de câncer, diabetes mellitus tipo II e 

distúrbios do sistema imunológico. Além disso, há evidências da interações entre 

entre as vitaminas A e D na homeostase óssea, prevenindo o desenvolvimento 

de osteoporose (ALBAHRANI; GREAVES, 2016).  

A presença de vitaminas antioxidantes em pólen apícola foi confirmada 

pelos estudos de Oliveira et al. (2009), Melo et al. (2009) e Sattler et al. (2015). 

Analisando dez amostras provenientes do estado de São Paulo, Oliveira et al. 

(2009) constataram a presença de teores de vitamina C que variaram de 273 a 

560 µg/g, vitamina E variando de 13,5 a 42,5 µg/g e de b-caroteno variando de 

56,3 a 198,9 µg/g de pólen apícola desidratado. Melo et al. (2009) analisaram 

amostras do estado de São Paulo onde encontraram teores de vitamina C 

variando entre 114 e 340 µg/g, vitamina E entre 16,27 e 38,64 µg/g e b-caroteno 

variando entre 3,14 e 77,88 µg/g. Em estudo realizado por Sattler et al. (2015), 

também verificando a presença de vitaminas antioxidantes em vinte amostras de 

pólen apícola da região Sul do Brasil, encontrou-se teores de vitamina C variando 

entre 60,33 a 796,96 µg/g, vitamina E entre 4,65 e 113,89 µg/g,  e pela primeira 

vez foi verificada em estudos nacionais e internacionais a presença de a-

caroteno em pólen apícola onde os teores variaram de 3,29 a 828,43 µg/g, e b-

caroteno variando entre 0,47 e 179,21 µg/g.  
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Além das vitaminas antioxidantes o pólen apícola desidratado é 

considerado um alimento com altas quantidades de vitaminas do complexo B, 

evidenciado pelo estudo de Arruda et al. (2013ab). Neste trabalho foi verificada 

a presença de vitaminas do complexo B em sete amostras provenientes do 

estado de São Paulo.  

Os teores de vitamina B1 variaram entre 0,64 a 1,01 mg/100 g, B2 entre 

1,77 e 2,56 mg/100 g, vitâmeros da B3, ácido nicotínico entre 2,03 e 3,72 mg/100 

g, nicotinamida entre 5,24 e 10,74 mg/100 g, niacina entre 7,27 e 14,43 mg/100 

g e por fim a vitamina B6 representada pelos seus quatro vitâmeros, piridoxol 

variando entre 0,07 e 0,09 mg/100 g, piridoxal entre 0,08 e 0,31 mg/100 g, 

piridoxamina entre 0,25 e 0,49 mg/100 g e piridoxina entre 0,33 e 0,77 mg/100 

g. 

 Além das vitaminas antioxidantes diversos trabalhos caracterizaram 

amostras de pólen apícola quanto a composição de compostos fenólicos, 

capacidade antioxidante e anti-inflamatória, entre eles, Serra Bonvehí (2001), em 

amostras da Espanha, Almaraz-Abarca et al. (2007) em amostras do México e 

Guatemala, Carpes et al. (2009) e Arruda et al. (2013ab) em amostras do Brasil, 

LeBlanc et al. (2009) em amostras dos Estados Unidos, Graikou et al. (2011) em 

amostras da Grécia e Pascoal et al. (2014) em amostras da Espanha e Portugal.  

 

1.3.3 Fitoesteróis 

 

 Atualmente o estilo de vida ocidental, juntamente com um alto teor de 

gorduras animais e particularmente o colesterol na dieta, são os principais 

contribuintes para doenças crônicas como a obesidade, aterosclerose, diabetes 

e doenças metabólicas. Este quadro é agravado por fatores de risco genéticos e 

pelo aumento dos níveis de colesterol no sistema circulatório, contribuindo para 

a disfunção endotelial (XU et al., 2013).  

 Neste sentido, nos últimos anos diversas pesquisas direcionam esforços 

nos efeitos de diminuição de colesterol com a utilização de esteróis de plantas. 

Dentre os efeitos estudados estão o potencial na diminuição do colesterol e 

consequentemente na redução do risco do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. O mecanismo de atuação dos fitoesteróis baseia-se na 
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capacidade destes, em competir com o colesterol intestinal na incorporação em 

micelas, assim como, nos quilomícrons, fazendo com que o colesterol seja 

eliminado nas fezes (ALEMANY et al., 2014).  

 Os esteróis de plantas pertencem a família de compostos que ocorrem na 

natureza que incluem os fitoesteróis e fitoestanóis. Os fitoesteróis diferem 

estruturalmente do colesterol pela presença de um grupo metil ou etil no carbono 

24 e/ou uma dupla ligação no carbono 22. Os fitoesteróis mais encontrados na 

alimentação são o campesterol, sitoesterol, brassicasterol e estigmasterol. No 

entanto estes fitoesteróis não são sintetizados endogenamente em mamíferos, 

assim eles devem ser obtidos exclusivamente na dieta (DE VRIES et al., 1997; 

JIMÉNEZ-ESCRIG et al., 2006).  

O consumo médio de fitoesteróis foi estimado em 200 a 400 mg/dia, 

porém a ingestão indicada é de 2-3 g/dia, com o objetivo de obter um redução 

significativa no colesterol e HDL-colesterol circulatórios (DE VRIES et al., 1997; 

JIMÉNEZ-ESCRIG et al., 2006).  

Segundo Stanley e Linksens (1974) o pólen apícola também contém de 

0,1 a 0,4 % de esteróis, sendo que alguns possuem diversas propriedades 

biológicas como o b-estradiol, b-sistosterol, stigmasterol e fucosterol, assim 

quantidades de monoterpenos (0,1 a 0,2 %).  

Por meio do estudo realizado por Percie Du Sert (2009) foi possível 

identificar a presença de fitoesteróis em pólen apícola in natura proveniente da 

planta Cistus, contendo consideráveis teores de delta-5-avenasterol (108 

mg/100 g) e 24-tilcolesterol (76 mg/100 g), assim como no pólen apícola de 

Castanheira sendo confirmada a presença de b-sitosterol (111 mg/100 g) e 

brassicasterol (46,5 mg/100 g), já no pólen apícola proveniente da planta 

Salgueiro foram encontrados b-sitosterol (74 mg/100g) e delta-5-avenasterol (39 

mg/ 100 g). 

 

1.3.4 Ácidos graxos  

 

Os ácidos graxos provenientes da dieta estão associados com 

enfermidades cardíacas, obesidade, diabetes, câncer e outras; além disso, 

muitas funções das membranas celulares são dependentes da composição 
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lipídica e os lipídeos ingeridos através da dieta podem modificar esta composição 

e a atividade bioquímica das mesmas (MANCINI-FILHO, 2010). Os ácidos 

graxos poli-insaturados têm sido relatados por terem propriedades anti-

obesidade e anti-inflamatória, uma vez que estão relacionadas por sua influência 

no metabolismo e funções secretórias do tecido adiposo (PROSTEK et al., 2014). 

Neste sentido, torna-se pertinente a realização de mais pesquisas nesta área 

para elucidar os mecanismos de ação dos diferentes tipos de ácidos graxos 

sobre as células e os tecidos.  

Estudos realizados ao redor do mundo; descrevem que o perfil de ácidos 

graxos presentes no pólen, são em sua maioria: os ácidos mirístico, palmítico, 

esteárico, oléico, linoléico, linolênico e araquídico (MANNING, 2006; 

SZCZESNA, 2007). Na Austrália, o pólen apícola coletado apresentou como 

ácido graxo majoritário, o ácido linoleico e sua variação foi de 35,7 a 48 % 

(MANNING, 2006). Na Romênia, um estudo identificou no pólen apícola da 

região, altos níveis de ácidos α-linolênico (32,96 %), palmítico (25,80 %) e 

linoleico (22,17 %) (MĂRGĂOAN et al., 2014). No Brasil, amostras de pólen 

coletadas nos estados de Minas Gerais e São Paulo continham ácido oléico, 

linoleico e araquídico. A variação de ácidos graxos insaturados foi de 18,6 % a 

55,9 %. Os autores sugerem mais estudos a fim de discriminar os efeitos da 

origem botânica frente às condições de processamento e armazenamento nas 

proporções de ácidos graxos insaturados/saturados de pólen apícola (BASTOS 

et al, 2004).  

Destaca-se, dentre os estudos supracitados, a presença do ácidos graxos 

poli-insaturados, cujas propriedades são amplamente descritas devido aos 

efeitos benéficos dos ácidos graxos ômega-3 na prevenção de doenças 

cardiovasculares, hiperinsulinemia e, possivelmente, diabetes tipo 2 

(MĂRGĂOAN et al., 2014). 

 

1.3.5 Compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos, são altamente pesquisados por suas atividades 

antioxidantes e anti-inflamatórias, têm uma estrutura básica contendo, pelo 

menos, um anel aromático com vários grupos hidroxila. Na natureza, 

apresentam-se na forma livre ou ligados a açúcares e proteínas; e são divididos 
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em dois grandes grupos: o primeiro que é constituído pelos ácidos fenólicos e 

flavonoides, e o segundo pelas cumarinas (SOARES, 2002). 

Os ácidos fenólicos são algumas das substâncias que constituem o grupo 

dos compostos fenólicos. Caracterizam-se por terem um anel benzênico, um 

grupamento carboxílico e um ou mais grupamentos de hidroxila e/ou metoxila na 

molécula, conferindo propriedades antioxidantes tanto para os alimentos como 

para o organismo. Os ácidos fenólicos são divididos em dois grupos. O primeiro 

é composto pelos ácidos hidroxibenzóicos, que possuem sete átomos de 

carbono (C6-C1) e são os ácidos fenólicos mais simples encontrados na 

natureza; suas fórmulas gerais e denominações estão representadas na Figura 

2. O segundo é formado pelos ácidos hidroxicinâmicos, que possuem nove 

átomos de carbono (C6-C3), sendo sete os mais comumente encontrados no 

reino vegetal (Figura 2) (ZHANG; TSAO, 2016; SOARES, 2002). 

 

 
Figura 2. Estrutura química dos ácidos hidroxibenzóicos e 

hidroxicinâmicos. 

 

Os flavonoides possuem uma estrutura básica formada por C6-C3-C6, 

sendo os compostos mais diversificados do reino vegetal. Neste grupo 

encontram-se as antocianidinas, flavonas, flavonóis, flavanóis e isoflavonas, 

dependendo do lugar, número e combinação dos grupamentos participantes da 

molécula. Os principais tipos de flavonoides estão apresentados na Figura 3 

(SOARES, 2002). 
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Figura 3. Estrutura básica e os principais tipos de flavonoides.  

 

Na literatura, vários estudos demonstram que vários polifenóis têm efeitos 

benéficos à saúde e, com base em modelos in vitro e in vivo, podem ser utilizados 

para tratar condições agudas e crônicas, tais como lesões por 

isquemia/reperfusão, neurodegeneração, diabetes e câncer. Parte desses 

efeitos observados pode ser atribuída pelos compostos fenólicos e às suas 

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiproliferativas (SHAY et al., 

2015). 

A ação antioxidante, comum nesses compostos, deve-se ao potencial de 

óxido-redução de determinadas moléculas, à capacidade dessas em competir 

por sítios ativos e receptores nas diversas estruturas celulares ou, ainda, à 

modulação da expressão de genes que codificam proteínas envolvidas em 

mecanismos intracelulares de defesa contra processos oxidativos degenerativos 

de estruturas celulares (SILVA et al., 2011; BASTOS; ROGERO; AREAS, 2009). 

A propriedade anti-inflamatória dos compostos fenólicos está associada à 

capacidade de suprimirem a ativação de fatores de transcrição como o NF-kB, 

reduzindo a expressão dos genes induzidos por este fator, como as proteínas 
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COX-2, iNOS, VCAM-1, ICAM-1, TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, MCP-1 e 

interferon-γ; por atuarem sobre a via das MAPK ou até mesmo inibindo a via de 

metabolização do ácido araquidônico, seja inibindo a síntese de LTB4 (LOX-5) 

ou PGE2 (COX-2) (BASTOS; ROGERO; ARÊAS, 2009; DALEPRANE et al., 

2012; ZHANG; TSAO, 2016).  

 O processo inflamatório pode ser iniciado a partir da produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS). A partir da interação entre as ROS e as 

células ocorre ativação mitocondrial das vias MAPKs e NF-kB, bem como a via 

da Nrf2. A ativação de MAPKs e NF-kB leva a ativação de fatores de transcrição 

que regulam mediadores inflamatórios (por exemplo, TNF-a, IL-6, IL-8 e IL-1β). 

A desassociação de Nfr2 resulta na transcrição de enzimas antioxidantes como 

glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), 

heme oxigenase-1 (HO-1) e liberação de glutationa antioxidante endógena 

(GSH). Ambos os antioxidantes endógenos e exógenos podem sequestrar 

diretamente as ROS ou suprimir a transdução pro-inflamatória da via da NF-kB, 

atenuando o estresse oxidativo. As setas indicam a ativação, enquanto as linhas 

perpendiculares mostram a inibição (ZHANG; TSAO, 2016).. 

 Na Figura 4 pode ser visualizada a atuação dos compostos fenólicos 

tanto na produção de enzimas antioxidantes como na inativação de vias 

inflamatórias.  
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Figura 4. Resumo das transduções de sinalização molecular reguladas pela 

ROS (Fonte: ZHANG; TSAO, 2016).  

 

Os compostos fenólicos também participam no metabolismo dos lipídios, 

seja reduzindo as concentrações de lipídios circulantes, atenuando a esteatose 

hepática ou modulando a expressão de genes envolvidos na oxidação dos 

ácidos graxos. Jang e colaboradores (2012) demonstraram que o extrato de 

arroz preto rico em antocianinas foi capaz de melhorar o perfil lipídico, aumentar 

a expressão de genes relacionados com o metabolismo de ácidos graxos no 

fígado e assim, atenuar a esteatose hepática em camundongos suplementados 

com dieta hiperlipídica. Mecanismo similar foi observado pelo flavonoide 

naringinina (PU et al., 2012). 

Estudos demonstram que a ação biológica do pólen apícola é devida à 

presença de compostos fenólicos, tais como flavonoides, ácidos fenólicos e 

diterpenos fenólicos, que dentre outras propriedades biológicas possuem ação 

antioxidante e anti-inflamatória (ALMARAZ-ABARCA et al., 2007, CARPES et 

al., 2009; CAMPOS et al., 2010; KOMOSINSKA-VASSEV et al. 2015).  
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De acordo com Poiroux-Gonord et al. (2010), as variações encontradas 

em extratos vegetais são provavelmente atribuídas a forma de cultivo, o efeito 

do genótipo, a sazonalidade, as condições de crescimento e época de colheita 

da planta, que influenciam as concentrações de fenólicos numa variedade de 

plantas. 

Os compostos fenólicos presentes no pólen apícola foram investigados 

por estudos internacionais. Cheng et al. (2013) analisando extratos de pólen 

apícola de Schisandra chinensis, planta originária da China onde está 

amplamente distribuída, encontraram 53,74 mg de equivalentes de ácido gálico 

por grama de amostra (EAG/g) para fenólicos totais e 38,29 mg de equivalentes 

de rutina por grama de amostra (ER/g). LeBlanc et al. (2009) analisaram os 

compostos fenólicos e flavonoides de 6 tipos polínicos de pólen apícola do 

deserto de Sonora nos Estados Unidos, encontraram teores de fenólicos 

variando de 15,91 a 34,85 mg EAG/g, e os teores de flavonoides totais de 2,66 

a 5,48 mg de quercetina/g de pólen apícola.  

No Brasil, um estudo realizado por Freire et al. (2012), foi analisado o 

pólen apícola do município de Canavieiras-BA, foram encontrados valores de 

fenólicos totais entre 41,5 e 213,2 mg EAG/g de pólen apícola.  

Neves, Alencar e Carpes (2009) os quais analisaram extratos etanólicos 

(70 %) de pólen apícola oriundos do Sudeste e Nordeste do Brasil, encontraram 

teores de 6,9 a 13,78 mg EAG/g para fenólicos e de 3,46 a 6,87 mg de 

quercetina/g de pólen apícola para flavonoides. Analisando amostras da região 

Sul do Brasil, Carpes et al. (2009) relataram teores de compostos fenólicos 

variando de 19,28 a 48,90 mg EAG/g, e os teores de flavonoides variaram de 

2,10 a 28,33 mg de quercetina/g de pólen. Estes resultados não consideraram o 

perfil polínico das amostras de pólen apícola, não correlacionando estes com os 

teores de fenólicos e flavonoides.  

Em estudo realizado por Arruda (2013), onde foram analisadas 62 

amostras de pólen apícola provenientes de diversos estados brasileiros, os 

resultados encontrados para fenólicos totais variaram entre 12,60 e 84,22 mg 

GAE/g de pólen, sendo menor para as amostras da região Nordeste quando 

comparado com os das amostras das regiões Sudeste e Sul (p= 0,027 e p= 0,002 

respectivamente). Já os resultados para flavonoides totais variaram entre 1,90 e 

36,85 mg de quercetina/g de pólen, sendo que o conteúdo médio foi maior na 
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região Sul em comparação com as regiões Nordeste (p= 0,050) e Sudeste (p= 

0,025). De modo geral as amostras de pólen apícola desidratado, produzidas na 

região Sul seguidas pelas amostras produzidas na região Sudeste, 

apresentaram maiores concentrações de compostos bioativos. Neste estudo, 

ainda foi observado a relação diretamente proporcional entre fenólicos totais e 

as porcentagens dos tipos polínicos Anadenanthera, Asteraceae, Eucalyptus e 

Schinus e inversamente proporcional com Mimosa scabrella e Cocos nucifera. 

Os flavonoides totais apresentaram correlação positiva com Eucalyptus e Myrcia 

e correlação negativa com Schinus, Asteraceae, Poaceae e Vernonia. 

Assim, as quantidades e variações de compostos fenólicos nas amostras 

de pólen apícola entre os estudos mencionados, podem associar-se à 

característica botânica e origem geográfica da planta visitada pelas abelhas. 

Além disso, as formas e condições de extração, bem como, os solventes 

empregados influenciam na composição química da amostra (SERAFINI;  

BRANCO, 2013). 

Os resultados encontrados para a atividade antioxidante do pólen 

brasileiro são consideravelmente diferentes entre as amostras, o EC50 possui 

variação entre 0,35 a 13,42 mg pólen/mL extrato. Carpes et al., (2009) ao 

avaliarem a atividade antioxidante dos extratos etanólicos de pólen apícola 

proveniente da região Sul do Brasil obtiveram valores de EC50 entre 0,81 a 4,69 

mg pólen/mL extrato. Arruda (2013) encontrou valores entre 0,35 e 13,42 mg 

pólen/mL extrato, já Campos et al., (2003) ao avaliarem amostras de pólen 

apícola coletadas em Portugal e Nova Zelândia encontraram valores de EC 50 

entre 0,04 a 0,5 mg de pólen/mL de extrato. 

O ensaio de poder redutor do íon férrico (FRAP) é um teste simples e 

direto de avaliação da capacidade antioxidante total de alimentos. Em contraste 

com outros ensaios, alguns autores reconhecem esta metodologia como ágil e 

robusta (LOPES et al., 2011). O FRAP avalia o poder antioxidante usando íon 

metálico como agente oxidante, medindo a habilidade dos componentes da 

amostra em reduzir o íon férrico. O íon ferroso resultante, em pH ácido, forma 

um complexo de intensa cor azul com a tripiridiltriazina (TPTZ), que é monitorado 

espectrofotometricamente a 593 nm (BENZIE; STRAIN, 1996). 

O mesmo método foi utilizado por Marghitas et al. em 2009, para avaliar 

a capacidade antioxidante de doze amostras de PA de espécies florais 
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selecionadas provenientes da Romênia. Os autores utilizaram extratos 

metanólicos de PA e os resultados mostraram uma variação de 0,25 a 5,35 mmol 

ET/g de amostra para FRAP. LeBlanc et al. em 2009 avaliaram amostras de PA 

de diferentes espécies botânicas dos Estados Unidos pela mesma metodologia. 

Os autores encontraram uma variação de 0,24 a 3,22 mmol ET/g de amostra, 

neste estudo foram avaliados extratos etanólicos. Não existem até o momento 

dados de capacidade antioxidante pela metodologia FRAP de amostras de PA 

brasileiras. 

O método ORAC é muito sensível e verifica a capacidade sequestradora 

de um antioxidante frente à formação de um radical induzido de 2,2’ – azobis (2-

amidinopropano) dihidrocloreto (AAPH) a 37 °C. O radical reage com um 

composto fluorescente formando um produto não fluorescente. O efeito protetor 

do antioxidante é verificado calculando-se a área formada sob a curva de 

decréscimo da fluorescência da amostra versus tempo, quando comparada com 

o controle, que não apresenta atividade antioxidante.  

Segundo estudo de Arruda (2013) a capacidade antioxidante pode variar 

em função da região estudada, e também está diretamente relacionada com a 

origem botânica. A atividade antioxidante quantificada pelo método de DPPH foi 

menor na região Centro-Oeste quando comparada a todas as demais regiões (p 

< 0,05) e maior na região Sul quando comparada com a região Nordeste (p = 

0,016). Quando foi quantificada pelo método ORAC a atividade antioxidante 

variou entre 132,98 a 575,85 µmols de equivalentes de Trolox/ g de PA sendo 

maior na região Sul quando comparado a todas as demais regiões (p < 0,05).  

Em estudo realizado por Arruda (2013), onde foram analisadas 

quimicamente 62 amostras de nove estados brasileiros, foi observado que as 

amostras de pólen coletadas na região Sul apresentaram maiores teores de 

compostos fenólicos, bem como, da capacidade antioxidante, em relação as 

amostras de outros estados. Estes resultados foram correlacionados a presença 

das espécies florais Anadenanthera, Asteraceae, Eucalyptus e Schinus.  

De-Melo (2015), analisou 69 amostras de nove estados brasileiros, cujos 

resultados demonstrou que as amostras da Região Sul também apresentaram 

valores mais elevados de fenólicos totais e atividade antioxidante, e estes, foram 

relacionados a partir da análise estatística de componentes principais a espécie 

botânica Brassica. 
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Neste sentido, o gênero Eucalyptus, Brassica napus, Machaerium, 

Mimosa scabrella, Eupatorium e Euterpe tornam-se alvos importantes para 

investigações, tendo em vista, a presença em alta porcentagem nas amostras 

provenientes dos três estados da região Sul.  

 

1.4 Influência de fatores climáticos na composição de compostos bioativos  

 

A presença de determinadas classes de bioativos (compostos fenólicos, 

fitoesteróis, ácidos graxos) nos alimentos se deve especialmente ao 

metabolismo secundário das plantas. Este metabolismo exerce um papel 

fundamental, gerando uma forte relação com o ambiente, visto que, podem 

auxiliar em mecanismos de defesa da planta, e assim, na sua sobrevivência 

(KLIEBENSTEIN, 2013). O reino vegetal produz mais de 100.000 metabólitos 

secundários que estão limitados a certos grupos taxonômicos. Baseados em vias 

biosintéticas, estes metabólitos secundários estão classificados em três grandes 

grupos: terpenos (isoprenoides), compostos fenólicos (fenilpropanoides e 

flanonoides) e compostos contendo nitrogênio (alcaloides, glicosinolatos e 

glicosídeos cianogênicos) (FANG et al., 2011).   

Os metabólitos secundários são os componentes chave que contribuem 

com o odor, gosto e cor das plantas, protegendo estas em condições adversas 

como presença de patógenos, herbívoros e estresse ambiental como um 

mecanismo de defesa. Estes compostos secundários têm uma contribuição 

significativa na indústria farmacêutica e cosmética, assim como, na dieta devido 

as suas propriedades benéficas associadas (VERMA; SHUKLA, 2015). 

As concentrações presentes nas plantas e alimentos são afetadas por 

diversos fatores biológicos e ambientais como temperatura, estiagem, 

salinidade, sazonalidade, ritmo circadiano, altitude, incidência solar, radiação 

UV, íons metálicos e deficiências de nutrientes (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; 

GOUVEA et al., 2012). 

A figura 5 mostra os principais fatores climáticos envolvidos no 

metabolismo secundários das plantas.  
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Figura 5. Principais fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólicos 

secundários em plantas (Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

 

Existem diversos estudos mostrando que a composição de metabólitos 

secundários de uma planta pode variar consideravelmente durante o ciclo 

dia/noite, impactando na concentração de óleo voláteis, alcaloides, 

glucosinolatos, glicosídeos, cianogênicos e tiocianatos (GOBBO-NETO; LOPES, 

2007). 

A temperatura pode influenciar os níveis de compostos fenólicos em 

mudas de milho roxo como demonstrado por Christie, Alfenito e Walbot (1994). 

Foi observado que a exposição de mudas de milho a baixas temperaturas 

promoveu maior acumulação de antocianinas. Da mesma forma foi demonstrado 

que, em folhas de tabaco (Nicotiana tabacum), um aumento de quatro a cinco 

vezes no conteúdo de ácido clorogênico e seus isômeros após submissão a 

baixas temperaturas. 

Em estudo recente realizado por Shamloo et al. (2017), foram avaliados 

fatores genéticos e de temperatura nas concentrações de bioativos de trigo 

(Triticum spp.), entre eles, ácidos fenólicos, flavonoides, fitoesteróis e ácidos 

graxos. Foram avaliadas seis genótipos diferentes de trigo e três temperaturas 

de crescimento controlado (20, 25 e 30ºC). Os resultados mostraram que, tanto 
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o conteúdo de ácidos fenólicos como de flavonoides aumentou 

significativamente com o aumento da temperatura e de crescimento. No entanto 

os teores de ácido graxo linoleico e linolênico e o campesterol diminuíram 

significativamente com o aumento da temperatura (30ºC). Os resultados de 

influência do genótipo da planta mostraram que este fator não foi tão decisivo na 

composição de bioativos como a influência da temperatura.  

 As plantas estão adaptadas a uma enorme variação na intensidade e 

quantidade de incidência luminosa. Estudos mostram uma correlação positiva 

entre intensidade de radiação solar e produção de compostos fenólicos, tais 

como, flavonoides, taninos e antocianinas. Isto pode ser explicado, 

principalmente, no caso de flavonoides e fenilpropanoides, pela proteção contra 

a foto-destruição proporcionada por estes metabólitos ao absorver e/ou dissipar 

a energia solar. No caso específico dos flavonoides, estes são acumulados 

principalmente em tecidos superficiais (tais como epiderme, subepiderme, pelos, 

cutícula e material epicuticular) e utilizados pela planta como filtros UV, pois 

absorvem radiação UV-B sem alterar a radiação fotossintética ativa (BIEZA;  

LOIS, 2001; GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

 

1.5 Ensaios in vivo e pólen apícola 

 

 Existem diversos estudos que realizaram a caracterização físico-química 

do pólen apícola, conforme anteriormente abordado no item 1.3, porém estudos 

que propuseram a administração de PA em animais e humanos são escassos.  

Em estudos com modelo animal, o PA foi administrado de duas formas: 

extrato e incorporado na ração. Entre as propriedades estudadas está a 

capacidade antioxidante e hepato-protetora de PA de Schisandra chinensis em 

camundongos (CHENG et al., 2013). O efeito protetor foi avaliado em ratos 

submetidos à indução de dano agudo no fígado por CCl4, incluindo os efeitos do 

extrato em marcadores bioquímicos alanina-aminotransferase (ALT), aspartato-

aminotransferase (AST), níveis de malondialdeido (MDA), superóxido-

desmutase (SOD), glutationa-peroxidase (GSH-Px) em homogenato de fígado 

combinado com observações histopatológicas hepáticas.  

Os resultados do estudo de Cheng et al. (2013) mostraram que a 

administração de extrato de PA proveniente da planta Schisandra chinensis foi 
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eficaz na prevenção de dano hepático induzido por CCI4 em ratos e, portanto, 

pode ser usado como um agente hepato-protetor. Este efeito pode ser, pelo 

menos em parte, devido à diminuição de radicais livres, de inibição da 

peroxidação de lipídios, e a um aumento da atividade antioxidante. De acordo 

com os resultados deste estudo, os compostos mais abundantes presentes 

neste PA são os flavonoides (quercetina, galangina, hesperetina, resveratrol e 

kaempferol) sendo considerados como o principal fator hepatoprotetor presente 

no extrato de PA de Schisandra chinensis.  

O efeito hepatoprotetor do PA de castanheira foi avaliado por Yildiz et al. 

(2013) em ratos submetido a dano agudo por CCI4. Neste estudo analisou-se a 

composição química e avaliação das propriedades antioxidantes do PA de 

Castanheira, onde foram encontrados efeitos positivos como a recuperação dos 

níveis das enzimas AST e ALT, MDA e os níveis de SOD, bem como diminuiu o 

dano histológico e apoptose em hepatócitos após o tratamento com CCI4. Os 

resultados sugerem que PA de Castanheira pode ser utilizado como uma 

alternativa segura para o tratamento de doenças relacionadas ao fígado devido 

às quantidades de fenólicos presentes, conferindo propriedades antioxidantes 

ao produto. 

O efeito anti-inflamatório do pólen de Cistus sp. foi avaliado por Maruyama 

(2010) onde 3 formas de administração foram utilizadas, pólen bruto, extrato 

aquoso e extrato etanólico em um modelo de indução de edema de pata por 

carragenina. O pólen apícola bruto suprimiu levemente os efeitos enquanto o 

extrato aquoso não promoveu efeito. Já o extrato etanólico mostrou forte inibição 

do edema de pata. O extrato etanólico inibiu a produção de NO e COX-2, mas 

não a atividade da COX-1, enquanto o extrato aquoso não afetou a produção de 

NO ou atividades de COX. Os flavonoides foram isolados e purificados a partir 

do extrato etanólico de PA, onde foram identificados pelo menos cinco 

flavonoides e seus glicosídeos: quercetina-7-rhamnosidio, campferol-3-

glicosidio, isor-hamnetina, campferol e quercetina. 

A conclusão de Maruyama (2010) é de que o extrato etanólico de pólen 

apícola mostrou uma potente atividade anti-inflamatória e seu efeito ocorre pela 

inibição da produção de NO, além da atividade inibidora da COX-2. Alguns 

flavonoides incluídos no PA podem participar em parte da ação anti-inflamatória. 
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O pólen apícola seria benéfico não apenas como um suplemento dietético, mas 

também como um alimento funcional. 

O efeito tóxico do pesticida Propoxur (inseticida de carbamato), 

substância que induz ao estresse oxidativo, foi avaliado em ratos alimentados 

com PA. O PA, devido às suas propriedades biológicas (em particular, 

compostos fenólicos), foi capaz de diminuir a produção de radicais livres e 

melhorar a capacidade antioxidante. Portanto, concluiu-se que o PA pode ser 

usado com segurança como aditivo alimentar para fins profiláticos e também em 

combinação com outros medicamentos para promover o tratamento contra 

intoxicações causadas pelo agrotóxico Propoxur (ERASLAN; KANBUR; SILICI; 

2009). 

No estudo realizado por Medeiros et al. (2008) foi possível observar o 

potencial antialérgico de PA multifloral brasileiro (Eucalyptus sp., Cecropia, 

Eupatorium e Mimosa). Foram administradas diferentes doses de extrato de PA 

(50, 100, 200 mg/kg) uma hora antes da indução do quadro alérgico por meio da 

administração de ovoalbumina aos animais. Os resultados mostraram uma 

recuperação no quadro alérgico geral pela diminuição das imunoglobulinas IgG1 

e IgE, migração de marcadores pró-inflamatórios para os pulmões e ativação de 

eosinófilos.  

Até o momento existem poucos estudos que avaliaram o consumo do PA 

assim como o seu potencial frente a patologias comumente encontradas na 

população. Da mesma forma, ensaios pré-clínicos com a utilização de células e 

animais ainda são escassos. Apesar deste quadro pouco explorado, existe um 

consenso do potencial do PA como um alimento rico em compostos bioativos, 

assim os efeitos do seu consumo tornam-se um importante foco de estudo. 

 

2 Considerações finais 

 

O pólen apícola vem sendo explorado quanto à sua composição em 

compostos bioativos, principalmente a presença de compostos fenólicos. Está 

estabelecido pela literatura que estes compostos possuem ação antioxidante e 

anti-inflamatória in vitro, e o PA segue este padrão. A predominância de algumas 

espécies botânicas no PA parece contribuir significativamente para o seu 

potencial antioxidante, tornando-o foco de avaliação. Entretanto, poucos estudos 
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confirmaram esses efeitos do PA in vivo sendo, portanto, alvo de pesquisas. 

Ensaios que avaliem o seu consumo como alimento, bem como o seu potencial 

frente a condições fisiológicas causadoras de estresse oxidativo e inflamação, 

tornam-se necessárias.  
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CAPÍTULO II 

 

Avaliação de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante de pólen apícola de Eucalyptus sp.  

 
Resumo 

 

O pólen apícola (PA) é definido como o pólen das flores coletado pelas abelhas 

da espécie Apis mellífera, no qual é recolhido no ingresso da colmeia por um 

coletor. Estudos reconhecem o PA como um alimento funcional devido a 

variedade e quantidade de bioativos presentes. Dentre os compostos bioativos 

já identificados destacam-se os ácidos fenólicos e flavonoides, que pelo seu 

caráter antioxidante podem inibir ou diminuir os efeitos deletérios das espécies 

reativas de oxigênio (EROs). Este trabalho teve por objetivo avaliar os teores de 

fenólicos e flavonoides totais, de 19 amostras de pólen apícola de Eucalyptus 

sp. coletados em diferentes apiários de uma microrregião do estado do Rio 

Grande do Sul. Foi ainda avaliada a capacidade antioxidante por três métodos. 

Foram utilizados os métodos espectrofotométricos de Folin-Ciocalteu para a 

determinação do conteúdo de fenólicos totais e flavonoides totais. A atividade 

antioxidante dos extratos foi verificada utilizando-se os métodos de sequestro do 

radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), capacidade de absorção de radicais 

de oxigênio (ORAC) e determinação do poder redutor férrico (FRAP). O teor de 

fenólicos totais variou de 17,3 a 44,3 mg EAG/g e o dos flavonoides totais de 1,3 

a 4,4 mg EC/g de amostra. A capacidade antioxidante variou de 267,5 a 961,2 

µmol ET/g pelo método ORAC, de 37,7 a 147,3 µmol ET/g pelo método FRAP, 

e de 0,41 a 1,61 mg pólen apícola/mL de extrato (EC50). Estes resultados 

mostram o potencial do PA de Eucalyptus sp como fonte de compostos fenólicos 

e flavonoides, os quais podem trazer benefícios a saúde dos consumidores.  
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1 Introdução 

 

Os produtos da colmeia (pólen apícola, mel, geleia real, própolis) vem sendo 

estudados a fim de investigar as propriedades benéficas associadas ao seu 

consumo. Dentre estas estão a capacidade antioxidante, anti-inflamatória, 

antimutagênica e antimicrobiana que são reconhecidamente associadas aos 

componentes bioativos encontrados nestes produtos (KOMOSINSKA-VASSEV et 

al., 2015; SATTLER et al., 2015). 

Estudos brasileiros demonstraram que o pólen apícola (PA) apresenta 

quantidades consideráveis de compostos bioativos (ARRUDA et al., 2013; 

BASTOS et al., 2004; DE-MELO, 2015; MELO et al., 2009), tais como compostos 

fenólicos, vitaminas antioxidantes e ácidos graxos poli-insaturados. Além disso, o 

PA apresenta alta capacidade antioxidante, sendo relacionada, principalmente, ao 

elevado conteúdo de compostos fenólicos como evidenciados pelos estudos de 

Carpes (2008), Arruda (2013) e De-Melo (2015).   

Os compostos fenólicos são substâncias que atuam disponibilizando 

hidroxilas e assim, desempenham característica química redutora inibindo as 

espécies reativas ao oxigênio (EROS), as quais são responsáveis por diversos 

tipos de danos a nível celular. Esta proteção antioxidante está associada a um 

menor desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 

(BASTOS, ROGERO, ARÊAS, 2009).  

Existe hoje uma quantidade considerável de espécies botânicas presentes 

no PA que tiveram seu perfil físico-químico e de atividade antioxidante 

identificados e avaliados, porém grande parte das amostras apresentaram origem 

multifloral, ou seja, um mix de espécies botânicas presentes na mesma amostra 

(SOUZA, 2014; DE-MELO, 2015). Desta forma torna-se complexo estabelecer um 

padrão de composição dos bioativos nestas amostras, devido a interferência das 

diversas espécies botânicas presentes.  

A realização da identificação do perfil polínico é a etapa inicial da 

avaliação dos produtos da colmeia (pólen apícola, própolis e mel), a partir dela 

pode-se categorizar e correlacionar os compostos bioativos presentes nestes 

produtos com a origem botânica ou floral. Alguns estudos mostraram a 

importância da avaliação de correlação entre o perfil químico e a espécie botânica 

em amostras de PA. Melo et al., (2009) encontraram correlação significativa das 
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espécies botânicas Myrtaceae (r=0,95) e Passifloraceae (r=0,67) com a vitamina 

C, e as espécies Arecaceae (r=0,88), Cecropia (r=0,94) e Fabaceae (r=0,92) com 

o b-caroteno em amostras do estado de São Paulo, enquanto Sattler et al. (2015) 

mostraram que o tipo botânico Euterpe correlacionou-se significativamente com 

os parâmetros a-, b-caroteno (r=92; r=0,83) e a-tocoferol (r=0,63); e o gênero 

Piptocarpha correlacionou-se (r=0,99) com δ-tocoferol. No estudo de Arruda 

(2013) foi possível observar correlação significativa entre fenólicos e flavonoides 

totais com o gênero Eucalyptus (r=0,31; r=0,44). 

No estudo de Sattler et al. (2015), ficou clara a frequência de 

aparecimento de algumas espécies em amostras da região sul do Brasil, região 

esta considerada um dos polos produtores de pólen apícola brasileiro, onde 

observou-se que o gênero Eucalyptus apresentou maior frequência (76,2 %) de 

ocorrência entre 21 amostras avaliadas. Arruda (2013) ao avaliar amostras de 

pólen apícola (n=63) de nove estados brasileiros identificou as regiões Sul e 

Sudeste com maior quantidade de fenólicos e flavonoides totais, além de maior 

capacidade antioxidante avaliada por três métodos (DPPH, ORAC, sistema b-

caroteno), sendo estes resultados correlacionados com a presença da espécie 

botânica Eucalyptus sp. É notável o potencial de produção deste tipo polínico no 

Brasil, especialmente na região sul e sudeste. Desta forma é importante a 

realização de estudos com ênfase em amostras com predominância de apenas 

uma espécie botânica visando a identificação de substâncias com propriedades 

benéficas a saúde do consumidor.  

Os estudos até o momento mostram o potencial para a apicultura 

brasileira na produção do pólen apícola proveniente da flor de Eucalipto, porém 

pouco se sabe sobre o perfil de compostos fenólicos e a capacidade antioxidante 

do PA com predominância desta espécie botânica, assim como se a localização 

e o período de coleta podem influenciar nestes parâmetros. Diante do exposto 

este estudo teve por objetivo avaliar a produção de PA direcionada para o pólen 

apícola de Eucalyptus sp. buscando mais informações sobre a sua composição 

em fenólicos, e sua correlação com a capacidade antioxidante avaliada por três 

métodos diferentes. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Determinar o teor de compostos fenólicos e avaliar a atividade 

antioxidante de amostras de PA de Eucalyptus sp.  

2.2 Avaliar o impacto de fatores edafoclimáticos na composição química 

das amostras 

 

3 Material e métodos 

 

3.1 Amostragem 

 

Foram coletadas 19 amostras de pólen apícola in natura produzidas por 

abelhas Apis mellífera em apiários instalados na Estação Experimental 

Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA-UFRGS). A 

estação está localizada na Rodovia BR-290, Km 146, na cidade de Eldorado do 

Sul-RS. Neste local existem diversos apiários que são utilizados (Figura 1) para 

a coleta de produtos da colmeia e realização de pesquisas na área de apicultura, 

tendo disponível uma área de 1.400 ha. Por apresentar diversos produtores 

associados a esta estação, as amostras refletem a produção de PA comercial da 

região, ao mesmo tempo em que apresenta uma estrutura experimental 

controlada.  
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 Figura 1. Estação Experimental Agronômica (EEA-UFRGS) com as marcações 

de localização geográfica (Global Position Satelity - GPS) dos apiários 

participantes da pesquisa.  

 

A Tabela 1 apresenta as informações dos apiários, período de coleta e a 

localização geográfica (GPS) dos apiários onde foram coletadas as amostras de 

PA de Eucalyptus sp. 
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Tabela 1. Informações dos apiários, data de coleta e localização geográfica 
(GPS) dos apiários onde foram coletadas as amostras de PA de Eucalyptus sp. 
 

Apiário – Dia 
de coleta 

Data de 
coleta GPS 

AP1-A 09/04/14 

S 30°4'54.05" 

O 51°39'55.81" 

AP1-B 14/04/14 

AP1-C 21/04/14 

AP1-D 28/04/14 

AP1-E 05/05/14 

AP2-A 09/04/14 

S 30°5'38.90" 

O 51°40'47.97" 

AP2-B 14/04/14 

AP2-C 21/04/14 

AP2-D 28/04/14 

AP2-E 05/05/14 

AP3-A 09/04/14 
S 30°5'7.21" 

O 51°41'2.40" 
AP3-D 28/04/14 

AP3-E 05/05/14 

AP4-D 28/04/14 S 30º05’14.08’’ 

O 51º40’12.89’’ AP4-E 05/05/14 

AP5-A 09/04/14 S 30°6'34.27" 
O 51°40'3.39" AP5-B 14/04/14 

AP6-D 28/04/14 S 30º04'57.75" 

O 51º40'20.84" AP6-E 05/05/14 
 

 

3.2 Dados climáticos 

 

Para a obtenção dos dados climáticos (temperatura compensada média, 

insolação e umidade) foram realizadas consultas, referentes as datas de coletas 

das amostras deste estudo, ao banco de dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). A estação meteorológica (nº 83967) de onde os dados 

foram coletados fica localizada na cidade de Porto Alegre-RS.  
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3.3 Processamento 

 

Após o transporte das amostras para o Laboratório de Apicultura 

(LABAPIS-UFRGS), as amostras foram desidratadas a 42 ºC por 30 horas em 

estufa secadora de alimentos marca Biomatic®. Após o processamento, as 

amostras foram enviadas ao Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, da Universidade de São Paulo (USP), onde 

permaneceram congeladas (-20 ºC) e ao abrigo da luz, até o momento das 

análises.  

 

3.4 Análise polínica 

 

As amostras foram preparadas conforme método descrito por Barth et al. 

(2010), onde 2 g de cada amostra (cerca de 300 bolotas de pólen apícola) foram 

misturadas com etanol a 70 % (volume final: 13 mL) e a mistura deixada em 

repouso por 30 min. Em seguida, as amostras foram submetidas a ultrassom por 

5 min. Ao sedimento obtido após centrifugação (1400 g; 15 min) foi adicionado 

etanol a 70 % e feita uma nova homogeneização (ultrassom; 5 min). Após esta 

etapa, as amostras foram novamente centrifugadas e o sobrenadante 

descartado. Uma solução de água destilada:glicerina (1:1) foi adicionada ao 

sedimento até um volume final de 5 mL. A mistura foi deixada à temperatura 

ambiente por 30 min. 

Uma gota do sedimento das amostras foi transferida para uma lâmina de 

microscopia e coberta com uma lamínula (22 x 22 mm). A lamínula foi vedada 

com esmalte e identificada para posterior observação em microscópio de luz 

fotônica (BARTH et al., 2010). 

Os tipos polínicos foram identificados por comparação com informações 

já catalogadas e designados pelo táxon ao qual se assemelhavam (BARTH et 

al., 2010). Pelo menos 500 grãos foram contados para o cálculo das 

percentagens de cada tipo polínico na amostra e classificados conforme as 

classes de frequência em: pólen predominante (PP, >45 %), pólen acessório 

(PA, 15-45 %) e pólen isolado importante (PI, 3-15 %). Tipos polínicos com 

frequência inferior a 3 % não foram considerados. As amostras foram 
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classificadas como monoflorais quando apresentaram acima de 90 % de um 

mesmo tipo polínico ou 60 % ou mais de um tipo polínico sem a ocorrência de 

pólen acessório. Se não monoflorais, as amostras foram classificadas como 

heteroflorais (BARTH et al., 2010). 

 

3.5 Preparo dos extratos  

 

Para determinar os teores de fenólicos e flavonoides totais, capacidade 

antioxidante por ORAC, FRAP e DPPH, os compostos foram previamente 

extraídos das amostras conforme o método descrito por Carpes, (2008). 

As amostras de PA foram trituradas utilizando moinho analítico (modelo 

IKA A11 basic, Wilmington, USA), e então pesados 500 mg em tubos modelo 

Falcon de 50 mL. Em seguida foram adicionados 15 mL de etanol 70 % e 

colocados em banho-maria a 50 ºC por 30 minutos, sob agitação. Os tubos foram 

então centrifugados por 15 minutos a 2700 g e os sobrenadantes coletados, 

acondicionados em frascos de vidro âmbar e armazenados em congelador (-20 

ºC) até o momento das análises. Todos os extratos foram preparados em 

triplicata. 

 

3.6  Quantificação de compostos fenólicos totais 

 

Dentre muitos ensaios disponíveis para quantificação de polifenóis totais, 

o método Folin-Denis (FOLIN, 1912) é um dos mais usados. Este é baseado na 

reação entre polifenóis ou compostos aromáticos hidroxilados e o ácido 

fosfotúngstico-fosfomolíbdico, formando um complexo azul que pode ser 

espectrofotometricamente monitorado a 750 nm. O método foi otimizado por 

Folin e Ciocalteu, (1927), com a adição de sulfato de lítio ao reagente para 

prevenir a precipitação no meio de reação, aumentando assim a sua 

sensitividade. O método de Folin-Ciocalteu aqui descrito incorpora o uso da 

microplaca de 96 poços, que necessita menor quantidade de amostra e de 

reagentes aumentando assim a rapidez da análise. 

Em microplaca de 96 poços, foram pipetados 20 µL de padrão, amostra 

(extrato diluído) e controle de reagentes (água MilliQ). O controle foi realizado 

para cada amostra e para o controle de reagentes a fim de eliminar interferências 
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de cor da matriz. Foi ainda preparado um controle com 180μL de água MilliQ 

(não havendo a adição de Folin-Ciocalteu e Carbonato de Sódio). 

Posteriormente foi adicionado a cada poço, exceto Controles e Branco, 100 µL 

de reagente de Folin-Ciocalteu. A placa foi então inserida em espectrofluorímetro 

de microplacas (Biotek, Synergy H1) onde se iniciou agitação por 5 minutos. Ao 

final desse período, foram adicionados 80 µL de Carbonato de Sódio a 7.5 % às 

amostras e padrões. Novamente o equipamento agitou a microplaca iniciando-

se um período de incubação de 30 min. Após esse período, o equipamento 

novamente agitou a microplaca e realizou as leituras das absorbâncias a 760 

nm.  

 

• As análises foram realizadas em triplicata e os dados foram calculados pela 

seguinte equação: 

Cµg/mL= ((((Spnmédia - CSpmédia) - (Sbmédia - CSb)) - Blkmédia ) - b) ÷ a * Fd 

 

ê Onde: 

Cµg/mL = Concentração em µg/mL 

Spnmédia = Média das absorbâncias obtidas para as amostras 

CSpmédia = Média das absorbâncias dos controles de amostras sem reagentes 

Stdnmédia = Média das absorbâncias obtidas para cada nível da curva 

Blkmédia = Média das absorbâncias dos brancos (água MilliQ) 

Sbmédia = Média das absorbâncias dos controles de reagentes 

CSb = Absorbância do controle dos controles de reagentes 

b = Valor b da equação da reta 

a = Valor a da equação da reta 

Fd = Fator de diluição do extrato 

 

3.7 Quantificação dos flavonoides totais 

 

Para avaliação do conteúdo total de flavonoides das amostras foi utilizada 

a metodologia descrita por Xu et al., (2007). 

Inicialmente foram preparados tubos de ensaio de 5 mL para controles de 

branco e amostra. No tubo controle de branco foi adicionado 200 µL de etanol 

70 %, no tubo de controle de amostras foram adicionados 500 µL de extrato de 
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amostra + 1275 µL de etanol 70 % + 725 µL de H2O. Para o tubo do branco foi 

adicionado apenas 1775 µL de etanol 70 %, enquanto que para o tubo de 

amostras foram adicionados 500 µL de extrato de amostra + 1275 µL de etanol 

70 %. Todos os tubos apresentaram volume final de 1775 µL antes da etapa de 

inclusão dos reagentes. Após a preparação dos tubos a etapa dois envolve a 

pipetagem de reagentes apenas nos tubos de branco e amostra com o auxílio 

de um cronômetro. Ao iniciar a contagem no cronometro adicionou-se 75 µL de 

NaNO2 e agitou-se todos os tubos. Ao atingir 6 minutos adicionou-se 150 µL de 

AlCl3 e agitou-se todos os tubos. No tempo de 11 minutos adicionou-se 500 µL 

de NaOH e agitou-se todos os tubos. Em microplaca de 96 poços, foram 

pipetados 200 µL de branco e 200 µL de extrato de amostra em triplicata. Após 

foram pipetados 200 µL do controle de branco e de amostra na quarta fileira de 

poços. Realizou-se a leitura a 510 nm.  

 

• As análises foram realizadas em triplicata e os dados foram calculados pela 

seguinte equação: 

Abs = ((Stdnmédia) - (Sbmédia - CSb)) - Blkmédia 

ê Onde: 

Abs = Absorbância final 

Stdnmédia = Média das absorbâncias obtidas para cada nível da curva 

Sbmédia = Média das absorbâncias dos controles de reagentes 

CSb = Absorbância dos controles de reagentes 

Blkmédia = Média das absorbâncias dos brancos (água MilliQ) 

 

Na plotagem da regressão linear com os valores obtidos no cálculo acima (no 

eixo y), contra os valores de concentração do padrão (no eixo x), obteve-se os 

valores de a e b da equação da reta e o coeficiente de correlação r². 

Realizou-se o seguinte cálculo para a análise das amostras 

Cµg/mL= ((((Spnmédia - CSpmédia) - (Sbmédia - CSb)) - Blkmédia ) - b) ÷ a * Fd 

ê Onde: 

Cµg/mL = Concentração em µg/mL 

Spnmédia = Média das absorbâncias obtidas para as amostras 

CSpmédia = Média das absorbâncias dos controles de amostras sem reagentes 
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Stdnmédia = Média das absorbâncias obtidas para cada nível da curva 

Blkmédia = Média das absorbâncias dos brancos (água MilliQ) 

Sbmédia = Média das absorbâncias dos controles de reagentes 

CSb = Absorbância do controle dos controles de reagentes 

b = Valor b da equação da reta 

a = Valor a da equação da reta 

Fd = Fator de diluição do extrato 

 

3.8 Atividade antioxidante pelo método DPPH• 

 

A atividade antioxidante das amostras foi determinada pela capacidade 

de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•) conforme descrito por 

Brand-Willians, Cuvelier e Berset (1995) com algumas modificações. O método 

baseia-se na transferência de elétrons onde, por ação de um antioxidante, o 

DPPH que possui cor púrpura é reduzido, formando difenil-picril-hidrazina de 

coloração amarela. A redução da cor do DPPH sob a ação do antioxidante foi 

então monitorada pelo decréscimo da absorbância a 517 nm. Foram preparadas 

5 diluições (2 a 200 vezes) de cada extrato em etanol a 70 %. Em microplaca de 

96 poços, 160 µL de solução do radical DPPH (6.10-5) M em metanol 80 % foram 

adicionados a 80 µL de cada diluição da amostra em quadruplicatas. Foi 

realizado um controle (AbsControleAmostra: 80 µL de amostra + 160 µL de metanol a 

80%) para eliminar a interferência da cor da amostra, bem como um controle do 

DPPH (AbsControleDPPH: 80 µL de etanol a 70 % + 160 µL de DPPH). Após 30 

minutos em temperatura ambiente (sala climatizada a 22 ºC) ao abrigo de luz, foi 

realizada a leitura a 517 nm em espectrofluorímetro de microplacas (Biotek, 

Synergy H1). A atividade antioxidante foi expressa em percentual de 

descoloração (PD) do DPPH� segundo a fórmula: 

PD (%) = {1- [AbsAmostra - AbsControleAmostra/ AbsControleDPPH]} x 100 

Os resultados foram expressos em índice de concentração (EC50), isto é, 

a concentração de amostra (mg de pólen apícola/mL) necessária para reduzir 

em 50 % a concentração inicial do radical DPPH. O EC50 é determinado a partir 

de uma regressão linear (r2 mínimo de 0,93), onde y é o PD do DPPH e x é a 

concentração de cada uma das 5 diluições correspondentes (respeitando-se 

uma faixa de PD entre 9 e 93 %) de extrato de pólen apícola desidratado. Assim, 
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quanto menor o valor de EC50, maior é a capacidade antioxidante dos compostos 

da amostra.  

 

3.9 Atividade antioxidante pelo método (ORAC) 

 

O método de avaliação da capacidade de absorção de radicais de 

oxigênio (ORAC) estima a habilidade da amostra em resistir ao dano oxidativo, 

refletindo os efeitos combinados de todos os seus antioxidantes. Um indicador 

sensível ao dano oxidativo, a fluoresceína, sofre oxidação pela adição do gerador 

de radical peroxila 2,2'-azobis-2-amidinopropano (AAPH), sendo sua 

degradação monitorada fluorimetricamente.  

Em sistema automatizado do espectrofluorímetro de microplacas (Biotek, 

Synergy H1), as diluições de cada extrato em triplicata (25 µL) foram encubados 

a 37 ºC com 150 µL de solução de Fluoresceína (40 nM) por 30 min. Após esse 

período, foram adicionados 25 µL de solução de AAPH (153 nM), iniciando-se o 

monitoramento fluorimétrico (485 nm de excitação e 528 nm de emissão) em 

intervalos de 1 min, por 1 hora. A integral (área sob a curva) foi recolhida através 

do software Gen 5 e os resultados foram calculados através de curva padrão de 

Trolox® (6,25 a 100 µM) e expressos em µmol ET/grama de amostra. Quanto 

maior a área abaixo da curva de decaimento da fluorescência (descontando o 

teste em branco), maior a capacidade antioxidante da amostra. 

 

3.10 Atividade antioxidante pelo método FRAP 

 

A determinação do poder redutor férrico (FRAP) foi obtida por meio do 

método descrito por (BENZIE; STRAIN, 1996). Foi utilizado espectrofotômetro 

Synergy H1 Multi-Mode Reader (Biotek instruments Inc., VT, USA) com 

microplaca de poliestireno com 96 poços e fundo transparente. O reagente FRAP 

foi preparado com tampão acetato de sódio 300 mM pH 3,6, solução de 2,4,6-

tripiridil-s-triazine (TPTZ) (Flucka Chemicals Siusse) 10 mM em ácido clorídrico 

(Synth) 40 mM e solução de cloreto férrico (Synth) 20 mM, na proporção 10:1:1. 

O reagente foi aquecido em banho-maria à 37 °C até o momento do uso. Na 

microplaca foram adicionados 20 µL de amostra, controle e padrão Trolox. Em 

seguida, foram adicionados, rapidamente, 150 µL de reagente FRAP aquecido 
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em cada poço. Logo, iniciou-se o período de incubação por oito minutos, à 

mesma temperatura. Após esse período, foi realizada a leitura das absorbâncias 

a 593 nm. A curva padrão foi preparada com Trolox (6-hidrox-2,5,7,8-

tetrametilchroman-2-carboxílico) (Sigma Aldrich) na concentração de 12 a 800 

µM. Os resultados foram expressos em µmol equivalentes Trolox (ET).g-1 de 

amostra. 

 

3.11 Análise estatística 

 

Os dados foram expressos por médias seguidas do desvio padrão (n=3). 

A análise inferencial para comparar os apiários foi realizada por meio de análise 

unidirecional de variâncias (ANOVA) seguida do teste de Fisher menos 

significativo para comparar os valores médios. Welch-ANOVA foi usado para 

dados heterocedásticos. A homocedasticidade foi analisada pelo teste de Brown-

Forsythe, de acordo com os princípios delineados por Granato, Calado e Jarvis 

(2014). A análise de correlação entre os compostos bioativos e a atividade 

antioxidante in vitro (n=57 pontos de dados) foi baseada nos coeficientes de 

correlação de Pearson. Valores de probabilidade abaixo de 0,05 foram 

considerados significativos. O software Statistica v. 13.3 (Statsoft, EUA) foi 

utilizado em todas as análises. 

 

4 Resultados e discussão 

 

A Tabela 2 apresenta os dados climáticos referentes as cinco datas de 

coleta das amostras de PA de Eucalyptus sp. do presente estudo.  
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Tabela 2. Dados climáticos (temperatura compensada média, insolação e 

umidade relativa) das amostras de PA de Eucalyptus sp. coletadas em cinco 

datas. 

Dia de 
coleta 

Temperatura c. 
média (ºC) Insolação (horas) Umidade 

relativa (%) 
A 23,6 6,2 74,0 
B 16,4 9,1 73,5 
C 20,9 7,6 80,5 
D 19,3 7,2 70,8 
E 20,2 4,4 87,5 

 

 

Os dados de identificação da origem botânica das amostras realizada por 

análise microscópica são apresentados na Tabela 3. 

 
 
Tabela 3. Dados das amostras, gênero, percentual de pólen predominante (% 

PP), pólen acessório (% PA) e pólen isolado (% PI). 

 
Amostras Gênero % PP % PA % PII 

AP1-A Heterofloral Eucalyptus (62,3 %) Myrcia (31,1 %) Zeamays (3,1 %) 
AP1-B Monofloral Eucalyptus (91,7 %) - Zeamays (7,6 %) 
AP1-C Monofloral Eucalyptus (95 %) - - 
AP1-D Monofloral Eucalyptus (95,7 %) - Poaceae (4,3 %) 
AP1-E Monofloral Eucalyptus (100 %) - - 
AP2-A Monofloral Eucalyptus (96 %) - Poaceae (3 %) 
AP2-B Monofloral Eucalyptus (87,3 %)  Poaceae (7 %);Asteraceae (5,6 %). 
AP2-C Monofloral Eucalyptus (94,7 %) - Zeamays (4,4 %). 
AP2-D Monofloral Eucalyptus (96,9 %) - Poaceae (3,1 %) 
AP2-E Monofloral Eucalyptus (95,9 %) - Poaceae (4,1 %) 
AP3-A Monofloral Eucalyptus (95 %) - Zeamays (3,9 %) 
AP3-D Monofloral Eucalyptus (99,1 %) - - 
AP3-E Monofloral Eucalyptus (100 %) - - 
AP4-D Monofloral Eucalyptus (98,5 %) - - 
AP4-E Monofloral Eucalyptus (89,3 %) - Myrcia (9,4 %) 
AP5-A Monofloral Eucalyptus (95,2 %) - Poaceae (4,8 %) 
AP5-B Monofloral Eucalyptus (86 %) - Poaceae (14,1 %) 
AP6-D Monofloral Eucalyptus (86,8 %) - Myrcia (10,5 %) 
AP6-E Monofloral Eucalyptus (100 %) - - 
 
PP = pólen predominante (mais de 45 %). PA = pólen acessório (de 15 a 45 %), PII= pólen 
isolado importante (de 3 a 15 %).  
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De acordo com a análise polínica foi possível confirmar a presença do tipo 

polínico Eucalyptus sp. como o pólen predominante sendo que a maioria delas 

foram classificadas como pólen apícola monofloral. 

Os resultados de fenólicos e flavonoides totais e capacidade antioxidante 

(ORAC, FRAP e DPPH) são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Caracterização dos fenólicos e flavonoides totais e capacidade 

antioxidante (ORAC, FRAP e DPPH) das amostras de PA de Eucalyptus sp., 

agrupados por apiários. 

Amostras Fenólicos  
(mg EAG/g) 

Flavonoides  
(mg EC/g) 

ORAC 
(µmol ET/g) 

FRAP 
(µmol ET/g) 

DPPH - EC50 
(mg/mL extrato) 

AP1-A 20,9 ± 0,5 2,1 ± 0,0 267,48 ± 6,7 54,3 ± 0,6 1,03 ± 0,1 
AP1-B 17,3 ± 1,5 1,4 ± 0,1 433,69 ± 38,0 37,7 ± 2,7 1,61 ± 0,1 
AP1-C 23,6 ± 0,8 1,9 ± 0,0 304,6 ± 12,0 62,9 ± 2,8 0,90 ± 0,0 
AP1-D 36,4 ± 2,8 4,4 ± 0,4 626,16 ± 14,8 107,4 ± 2,4 0,50 ± 0,0 
AP1-E 39,0 ± 0,4 3,7 ± 0,1 961,16 ± 4,7 115,8 ± 1,1 0,46 ± 0,0 

Média (n=5) 27,46 ± 9,7c 2,70 ± 1,3ab 518,62 ± 284,38 75,62 ± 34,20b 0,90 ± 0,5a 
AP2-A 25,7 ± 0,2 2,1 ± 0,0 411,94 ± 12,8 74,3 ± 3,2 0,75 ± 0,0 
AP2-B 28,6 ± 1,2 2,0 ± 0,0 354,97 ± 12,8 147,3 ± 5,1 0,66 ± 0,0 
AP2-C 29,7 ± 1,7 3,2 ± 0,2 386,63 ± 26,1 89,6 ± 3,1 0,66 ± 0,0 
AP2-D 32,3 ± 2,5 2,9 ± 0,2 441,35 ± 30,1 105,8 ± 0,5 0,59 ± 0,0 
AP2-E 44,3 ± 0,6 3,4 ± 0,3 625,7 ± 6,8 137,8 ± 2,8 0,41 ± 0,0 

Média (n=5) 32,1 ± 7,2ab 2,72 ± 0,6a 444,12 ± 106,38 110,96 ± 31,10a 0,61 ± 0,1b 
AP3-A 32,6 ± 1,1 2,8 ± 0,2 481,92 ± 15,2 99 ± 2,2 0,67 ± 0,0 
AP3-D 36,5 ± 3,5 3,4 ± 0,1 458,17 ± 18,4 119,3 ± 3,8 0,58 ± 0,0 
AP3-E 41,0 ± 3,2 3,3 ± 0,2 436,58 ± 39,7 129,7 ± 1,8 0,59 ± 0,0 

Média (n=3) 36,7 ± 4,2a 3,19 ± 0,3a 458,9 ± 22,7 116,0 ± 15,6a 0,61 ± 0,0b 
AP4-D 32,4 ± 0,6 3,1 ± 0,2 363,48 ± 26,3 106,2 ± 2,4 0,61 ± 0,0 
AP4-E 39,2 ± 0,9 3,9 ± 0,1 729,84 ± 30,7 126,8 ± 1,8 0,52 ± 0,0 

Média (n=2) 35,8 ± 4,8a 3,51 ± 0,5a 546,7 ± 259,1 116,5 ± 14,6a 0,57 ± 0,1b 
AP5-A 29,4 ± 1,5 2,1 ± 0,1 377,54 ± 23,6 84,8 ± 1,1 0,81 ± 0,0 
AP5-B 23,2 ± 0,8 1,9 ± 0,1 298,49 ± 9,3 52,7 ± 2,0 1,21 ± 0,1 

Média (n=2) 26,3 ± 4,4c 2,01 ± 0,1bc 338,0 ± 55,9 68,8 ± 22,7b 1,01 ± 0,3a 
AP6-D 28,3 ± 2,1 1,3 ± 0,3 303,8 ± 31,6 138,8 ± 3,7 0,8 ± 0,0 
AP6-E 38,4 ± 1,6 2,5 ± 0,2 544,6 ± 16,2 122,7 ± 2,6 0,5 ± 0,0 

Média (n=2) 33,3 ± 7,1ab 1,88 ± 0,8c 424,2 ± 170,3 130,8 ± 11,4a 0,64 ± 0,2b 
MD geral (n=19) 32,0 ± 4,3 2,7 ± 0,6 455,0 ± 73,8 103,1 ± 24,93 0,72 ± 0,2 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Letras diferentes na mesma coluna 
indicam diferença estatística (p<0,05), ANOVA one-way.  

 

Conforme demonstrado na Tabela 4, o pólen apícola de Eucalyptus sp. 

apresentou em média alta quantidade de compostos fenólicos (32 mg de 

equivalentes de ácido gálico por grama de amostra) e flavonoides (2,7 mg de 
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equivalentes de catequina por grama de amostra) e por consequência uma 

considerável atividade antioxidante pelos métodos avaliados (ORAC, FRAP e 

DPPH).  

 Os resultados encontrados no presente trabalho estão de acordo com 

Carpes (2008) que avaliaram amostras (n=32) da região Sul do Brasil, onde 

encontraram valores médios de fenólicos totais de 30,7 mg de EAG/g e de 

flavonoides entre 0,4 e 17,5 mg EC/g de PA.  Arruda et al., (2013) ao avaliar 

amostras de PA da região nordeste encontrou valores de fenólicos totais de 13,8 

a 24,6 EAG/g e de flavonoides de 2,5 a 6,9 EC/g de PA, enquanto que De-Melo 

em 2015, encontrou valores entre 6,5 e 29,2 EAG/g para fenólicos totais e 0,4 a 

17,5 EC/g para flavonoides de 56 amostras de 9 estados brasileiros.  

No presente estudo, ao avaliar as amostras agrupadas por localização 

geográfica (apiário), houve diferenças entre as médias para os parâmetros 

avaliados. As amostras coletadas no apiário AP2, AP3 e AP4 apresentaram 

maior quantidade de fenólicos totais e de atividade antioxidante pelos métodos 

FRAP e DPPH. Da mesma forma, quando as amostras foram agrupadas por dia 

de coleta (com intervalos de uma semana), podem-se observar diferenças 

significativas para quase todos os parâmetros avaliados (Figura 2).  

No último dia de coleta (Dia E) foi observado um aumento significativo 

(p<0,05) para quase todos os parâmetros avaliados (fenólicos totais, flavonoides, 

ORAC, FRAP e DPPH) indicando que o período de coleta pode influenciar na 

composição de fenólicos, flavonoides e capacidade antioxidante. Cabe destacar 

que no dia E ocorreu o menor tempo de insolação (4,4 horas) indicando uma 

possível correlação. 

Ao avaliar possíveis mudanças na composição polínica foi possível notar 

que não houve diferenças no perfil polínico das amostras entre as semanas de 

coleta, assim a origem botânica não foi considerada um fator interferente nos 

resultados químicos, possivelmente os fatores climáticos influenciaram no 

metabolismo de bioativos das plantas poliníferas. 
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A – Fenólicos totais. B – Flavonoides totais. 

  
C - ORAC D - FRAP 

 
E – DPPH (EC 50) 

 
Figura 2. Fenólicos e flavonoides totais e atividade antioxidante das amostras 

de PA de Eucalyptus sp. agrupadas por dia de coleta.  

 

Os resultados dos testes de correlação entre os parâmetros estudados 

mostram que eles se correlacionaram e estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Gráficos de correlação entre os parâmetros avaliados em amostras 
de PA de Eucalyptus sp.  
 

Respostas Fenólicos 
Totais 

Flavonoides 
Totais ORAC FRAP DPPH 

Temp 
Comp. 
Méd. 
(°C) 

Insolação 
(horas) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Fenólicos Totais 1.000        

 p= ---        

Flavonoides Totais .693 1.000       

 p=.000 p= ---       

ORAC .662 .586 1.000      

 p=.000 p=.000 p= ---      

FRAP .780 .395 .390 1.000     

 p=.000 p=.002 p=.003 p= ---     

DPPH -.855 -.695 -.518 -.801 1.000    

 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p= ---    

Temp Comp. Méd. (°C) .077 .087 .006 -.123 -.261 1.000   

 p=.567 p=.520 p=.960 p=.361 p=.050 p= ---   

Insolação (horas) -.725 -.414 -.612 -.439 .625 -.530 1.000  

 p=.000 p=.001 p=.000 p=.001 p=.000 p=.000 p= ---  

Umidade Rel. (%) .564 .214 .574 .307 -.376 .123 -.744 1.000 

 p=.000 p=.110 p=.000 p=.020 p=.004 p=.360 p=.000 p= --- 

ORAC=Capacidade de absorção de radicais de oxigênio; FRAP= Determinação do poder redutor 

do ferro; DPPH= Sequestro do radical estável 2,2-difenil-1-picril-hidrazil; Temp. Comp. 

Med.=Temperatura compensada média.  
 

Os resultados de correlação estatística entre os parâmetros químicos, de 

atividade antioxidante e fatores climáticos mostraram que houve correlação entre 

alguns fatores avaliados.  

 O parâmetro de fenólicos totais se correlacionou com maior atividade 

antioxidante pela metodologia FRAP assim como pela metodologia DPPH, 

portanto quanto maior o teor de fenólicos no PA, maior a atividade antioxidante 

in vitro.  

 A análise mostra também, que quanto maior foi a insolação a que as 

amostras foram submetidas, menor é a quantidade de compostos fenólicos e 

atividade antioxidante avaliado por ORAC e DPPH. Os parâmetros temperatura 
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compensada média e umidade relativa não foram correlacionados aos 

parâmetros químicos.  

Assim pode-se destacar que o tempo de insolação foi um fator interferente 

na composição de fenólicos totais e consequentemente na atividade 

antioxidante, mostrando a relação entre o ambiente e a composição de bioativos 

de pólen apícola de Eucalyptus sp.  

 

5 Conclusões 

 

Os resultados do presente trabalho mostram o potencial do pólen apícola 

de Eucalyptus sp. como fonte de compostos fenólicos. Além disso as amostras 

de PA-EU apresentaram considerável potencial antioxidante, avaliado por 

diferentes métodos, mostrando características de um alimento funcional.    

 A coleta de diversas amostras da mesma origem botânica em diferentes 

períodos de coleta foi um ponto chave do trabalho, possibilitando avaliar de 

maneira inédita a relação entre fatores climáticos e a composição química, 

isolando o fator de predominância polínica.  

 Por fim deve-se levar em consideração para futuros estudos de 

identificação e composição de bioativos, o potencial polinífero da espécie 

Eucalyptus sp. no país, com foco na produção apícola (mel, própolis e pólen 

apícola), visto a ampla distribuição desta espécie pelo território brasileiro.     
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CAPÍTULO III 

 

Caracterização do perfil de ácidos graxos e fitoesteróis 

em pólen apícola de Eucalyptus sp.  

 
Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o conteúdo de ácidos graxos e fitoesteróis 

em pólen apícola de Eucalyptus sp. produzido em diferentes apiários de uma 

microrregião do Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. Foram analisadas 18 

amostras de pólen apícola (PA) desidratado coletadas entre abril e maio de 2014. 

O perfil de ácidos graxos e fitoesteróis foi analisado por cromatografia gasosa. 

Foram ainda analisados fatores climáticos (umidade relativa, temperatura e 

insolação), localização e data de coleta das amostras com o objetivo de avaliar 

a relação destes fatores com a composição química.  Com a extração de gordura 

total confirmou-se a baixa concentração de lipídeos nas amostras de PA, com 

resultados variando entre 2,3 ± 0,1 e 4,6 ± 0,6 %. Entretanto, o perfil de ácidos 

graxos (AGs) mostrou que mais de 50 % destes são AGs poli-insaturados. As 

amostras de PA de Eucalyptus sp. apresentaram considerável concentração de 

fitoesteróis (1,2 ± 0,0 – 5,6 ± 0,9 mg/g), com predominância do β-sitoesterol na 

maioria das amostras (70 %). Os resultados de análise de componentes 

principais (PCA) mostraram que os fatores umidade relativa e insolação estavam 

associados com a composição química das amostras.  Estes resultados sugerem 

que o PA pode ser um alimento fonte de fitoesteróis e que a composição sofre 

influência de fatores climáticos.  
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1 Introdução 

 

O pólen apícola (PA) apresenta baixa quantidade de gordura (3-8 %), 

porém sua maior parte é composta de ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) 

(BASTOS et al., 2004; MĂRGĂOAN et al., 2014). Além disso, PA apresenta 

vários componentes minoritários, incluindo fenólicos, carotenoides, tocoferóis e 

fitoesteróis. Estes componentes podem exercer ação anti-inflamatória, 

antioxidante, antimicrobiana, antiviral e antialérgica trazendo benefícios à saúde 

ou prevenindo desordens metabólicas relacionadas ao envelhecimento e/ou a 

uma dieta desbalanceada (KOMOSINSKA-VASSEV et al., 2015; LOPES et al., 

2011; SATTLER et al., 2015). 

Os ácidos graxos (AGs) são lipídios simples podendo ser classificados 

quanto ao tamanho da cadeia de hidrocarbonetos, a presença de ramificações, 

insaturações (dupla-ligações) e a posição da primeira ligação dupla. OS AGPIs 

não podem ser sintetizados pelos humanos sendo então classificados como 

"essenciais" pois devem ser ingeridos em quantidades adequadas pela dieta 

(LOPATEGI et al., 2016).  Estudos mostram que os AGPIs, tais como os da série 

n-3 (linolênico), n-6 (linoleico), triacilglicerol de cadeia média e diacilglicerol, 

reduzem o acúmulo de tecido adiposo abdominal e de lipídios no fígado e soro, 

além de melhorar os níveis pressóricos e glicêmicos por meio da regulação 

transcricional de genes envolvidos no metabolismo lipídico e de glicose 

(NAGAO; YANAGITA, 2008).  

Além dos AGPIs, os fitoesteróis (esteróis e estanóis de origem vegetal) 

são frequentemente usados para tratamento de dislipidemias, pois a sua 

ingestão regular promove a redução dos níveis de colesterol, principalmente 

lipoproteína de baixa intensidade (LDL). No estudo conduzido pela European 

Food Safety Authority (2008) foi estabelecido que a ingestão diária de dois 

gramas de estanóis vegetais reduzem em 10 % o LDL sérico resultando em um 

decrescimento significativo de doenças cardiovasculares e mortalidade (WONG, 

2014; EFSA, 2008). 

Existem poucos trabalhos na literatura que avaliaram os componentes 

minoritários em amostras de PA (BASTOS et al., 2004; MANNING, 2006; 

MĂRGĂOAN et al., 2014; PERCIE DU SERT, 2009). Portanto, torna-se 

importante a caracterização do PA quanto a composição de ácidos graxos e a 
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fração insaponificável, que pode agregar valor ao PA como um componente 

dietético. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar o conteúdo de ácidos 

graxos e fitoesteróis em pólen apícola de Eucalyptus sp, verificando a influência 

dos fatores climáticos sobre os mesmos. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Caracterizar o perfil de ácidos graxos e fitoesteróis de amostras de PA de 

Eucalyptus sp.  

2.2 Avaliar o impacto de fatores climáticos nestes componentes. 

 

 

3 Material e Métodos 

 

Foram utilizadas 17 amostras de PA de Eucalyptus sp. para análise de 

ácidos graxos, sendo excluídas as amostras AP2-B e AP6-E, e nas análises de 

fitoesteróis foram utilizadas 18 amostras, sendo excluída a AP2-B, apresentadas 

no capítulo II (item 3.1).  

 

3.1 Extração da gordura total e perfil de ácidos graxos 

 

As amostras utilizadas foram processadas e previamente trituradas 

conforme descrito no capítulo II. Os lipídeos do pólen apícola foram extraídos 

segundo o método descrito por Folch, Lee e Stanley (1957), onde foram pesados 

cerca de 500 miligramas (mg) de amostra a qual foram adicionados 5 mL da 

solução metanol:clorofórmio (proporção 1:2) e homogeneizados por um minuto. 

Em seguida, a mistura obtida foi filtrada e coletada. O resíduo contido no filtro foi 

então homogeneizado novamente com 5 mL da solução metanol:clorofórmio 

(1:2) por 1 minuto e novamente filtrado – procedimento repetido mais uma vez, 

totalizando três lavagens. Todo o filtrado foi então transferido para uma proveta 

e o volume foi medido para acréscimo de 1/4 de cloreto de potássio (KCl 0,88%). 

A mistura foi agitada manualmente e a fase superior foi aspirada. O volume 

residual foi aferido para adicionar 1/4 da solução metanol:água (1:1). Após 

agitação, a fase superior foi aspirada e a solução restante foi filtrada em sulfato 
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de sódio e coletada em tubos de esterificação. O solvente foi evaporado em 

atmosfera de nitrogênio (N2).  

Os ácidos graxos foram então transformados em ésteres metílicos 

utilizando Trifluoreto de boro (BF3) em metanol. A fração lipídica foi diluída em 1 

mL de tolueno, adicionados 3 mL de BF3 (14 %) e levado ao aquecimento em 

banho maria (50 ºC por 10 minutos). Os tubos foram então resfriados e, em 

seguida, adicionado 100 µL de ácido acético glacial, 5 mL de água destilada e 5 

mL de hexano; a mistura foi agitada por 20 segundos em vortex e deixada em 

repouso para a separação de fases. A fase superior foi recuperada e filtrada com 

sulfato de sódio anidro (Na2SO4). A fase inferior foi lavada novamente com 5 mL 

de hexano, agitada em vortex por 20 segundos e deixada em repouso para a 

separação de fases. A fase superior foi recuperada e filtrada em sulfato de sódio 

anidro. O solvente coletado foi evaporado em N2 e os ésteres metílicos foram 

ressuspendidos em 250 µL de hexano e a solução foi transferida para um vial e 

injetado no cromatógrafo à gás (CG), conforme metodologia descrita pela AOAC 

(2002).  

Para a identificação e quantificação dos ácidos graxos presentes nas 

amostras por CG foi utilizado um cromatógrafo marca Shimadzu GC (modelo 

2010), com detector de ionização de chama e coluna capilar de sílica fundida 

(100 m; 0,25 mm de diâmetro interno; 0,2 μm de espessura do filme / SP-2560); 

nas seguintes condições: temperatura da coluna isotérmica a 140 ºC por 5 

minutos e então aquecimento de 4 ºC por minuto até 240 ºC, permanecendo 

nesta temperatura por 30 minutos. As temperaturas do injetor e do detector foram 

de 250 ºC e 260 ºC, respectivamente. Foi utilizado o gás hélio (1 mL/min) como 

gás de arraste e a razão de divisão da amostra no injetor (split) igual a 1/50. A 

identificação dos ácidos graxos foi realizada com base na comparação com os 

tempos de retenção relativos à mistura de padrões de metil-ésteres C4-C24 

(padrão sigma-18919). A porcentagem relativa de cada ácido graxo foi calculada 

em relação ao total de gordura (soma da área de todos os picos). Os resultados 

foram expressos em média ± desvio padrão das porcentagens, realizados em 

triplicata. 
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3.2 Análise dos fitoesteróis 

 

A extração dos fitoesteróis foi realizada em duas etapas, conforme 

metodologia adaptada de Naeemi et al. (1995) e Almeida (2009):  saponificação 

a quente e extração da matéria insaponificável. Foram testadas cinco condições 

de saponificação (Cs): a primeira utilizou KOH 3 % em banho maria a 50°C sob 

agitação durante três horas; e nas outras quatro foram utilizadas diferentes 

concentrações de KOH (15 %, 30 %, 50 % e 65 %) em banho maria a 80°C sob 

agitação por trinta minutos.  

Foram pesados 500 mg de amostra, adicionados 150 µL do padrão interno 

(5α-colestano, sigma C8003, na concentração de 1 mg/mL) e 5 mL da solução 

de KOH (30 %) e submetida a saponificação em banho maria (80 °C por 30 min), 

condição selecionada a partir do teste anterior. Em seguida as amostras foram 

resfriadas, e adicionados 5 mL de água MilliQ e 5 mL de hexano. A solução foi 

agitada e a fase superior coletada. A fase inferior foi lavada novamente com 5 

mL de hexano, agitada em vortex e deixada em repouso para a separação de 

fases. A fase superior foi novamente coletada, evaporada em N2 e 

ressuspendida em 250 µL de hexano para injeção no CG. 

Foi utilizado um CG da marca Shimadzu (modelo 2010), com detector de 

ionização de chama e coluna de sílica (5 % difenil, 30 m e 0,25 mm de diâmetro 

interno/SPB-5). A temperatura inicial da coluna foi de 180 ºC, seguida de 

aquecimento de 20 ºC/min até 280 ºC, permanecendo nesta temperatura por 30 

minutos. As temperaturas do injetor e do detector foram de 290 ºC e 300 ºC, 

respectivamente. Foi utilizado o gás hélio (1,5 mL/min) como gás de arraste e a 

razão de divisão da amostra no injetor (split) igual a 1/50. A identificação dos 

picos foi realizada através de comparação do tempo de retenção das amostras 

com os padrões Sigma (campesterol – C5157, estigmasterol – S6126 e β-

sitosterol – S9889) e a quantificação por padronização interna, utilizando como 

padrão interno 5α-colestano (Sigma-Aldrich C8003). 

 

3.3 Análise estatística 

 

Os resultados experimentais foram expressos por médias seguidas do 

desvio padrão (n = 3). Com o objetivo de comparar os apiários e os dias de 
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coleta, realizou-se ANOVA unidirecional (dados homocedásticos) ou Welch-

ANOVA (dados heteroscedásticos), enquanto o teste de Fisher foi o menos 

significativo para identificar diferentes meios. O teste de Brown-Forsythe foi 

utilizado para verificar a homocedasticidade entre os grupos com p <0,05 

(Granato, Calado, Jarvis, 2014). Coeficientes de correlação linear foram 

calculados para avaliar a associação entre os teores de ácidos graxos, 

fitoesteróis e condições climáticas. O software Statistica v. 13.3 (Statsoft, EUA) 

foi utilizado em todas as análises. 

Com o objetivo de caracterizar as amostras de pólen apícola coletadas 

em dias diferentes nos apiários selecionados, a análise de componentes 

principais (PCA) foi aplicada aos valores em triplicata dos teores de fitoesterois 

e ácidos graxos. Os resultados foram transformados em escores z de acordo 

com a Equação 1:   

!"# =
%&'(	%*'
+'

          (Eq. 1) 

 

Onde z é o valor padronizado para cada valor da resposta, Xij representa 

o valor original para o objeto (i) do atributo medido (j), Xj é o valor médio da 

variável j, e sj é o desvio padrão para a resposta. A PCA foi baseada na análise 

de correlação e as variâncias foram computadas como somas de quadrados/n-

1. Cargas fatoriais superiores a 0,60 foram usadas para projetar os extratos no 

plano do fator (PC1 x PC2) (Granato et al., 2018). O software Statistica v. 13.3 

(Statsoft, EUA) foi utilizado na análise multivariada. 

 

 

4 Resultados e discussão 

 

4.1 Caracterização de ácidos graxos 

 

A Tabela 1 mostra que o perfil de ácidos graxos presentes nas 17 

amostras de PA de Eucalyptus sp. é bastante variável. Porém, ao avaliar o 

conteúdo de lipídeos totais, assim como dos grupos de ácidos graxos (saturados- 

AGS, insaturados- AGI, monoinsaturados- AGMI e poli-insaturados- AGPI), com 
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as amostras agrupadas por apiário (mesma microrregião de produção e coleta) 

não se observou diferenças significativas entre eles (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Perfil de ácidos graxos (%) do pólen apícola de Eucalyptus sp. 

 C16:0 C18:0 C18:1c
n9 C18:2t C18:2c

n6 C20:0 C18:3c 
n3 C22:0 

C24:4 

n6 
C24:0 

AP1-A 30 ± 0,3 1,8 ± 0,1 6,7 ± 0,1 2,9 ± 0,0 19 ± 0,5 1,2 ± 0,0 27 ± 0,5 0,6 ± 0,0 0,5 ± 0,0 0,4 ± 0,0 

AP1-B 31 ± 0,2 1,8 ± 0,0 6,1 ± 0,0 3,6 ± 0,0 18 ± 0,6 1,3 ± 0,0 24 ± 0,3 0,7 ± 0,0 0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

AP1-C 27 ± 0,1 1,7 ± 0,1 9,0 ± 0,1 2,6 ± 0,0 26 ± 0,8 1,6 ± 0,0 22 ± 0,4 0,9 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,0 

AP1-D 19 ± 0,4 2,9 ± 0,2 21 ± 1,7 3,3 ± 0,1 30 ± 2,4 1,2 ± 0,0 9,0 v 0,7 0,8 ± 0,0 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,0 

AP1-E 17 ± 0,4 1,7 ± 0,1 11 ± 0,3 2,5 ± 0,1 48 ± 1,8 1,1 ± 0,0 6,9 ± 0,8 1,1 ± 0,0 NE 0,4 ± 0,0 

Média 25 ± 6,6a 2,0 ± 0,5 11 ± 6,1 3,0 ± 0,5c 28 ± 12c 1,3 ± 0,2c 18 ± 9,2a 0,8 ± 0,1bc 0,3 ± 0,2cd 0,4 ± 0,0b 

AP2-A 26 ± 0,4 2,4 ± 0,0 9,5 ± 0,1 3,7 ± 0,1 24 ± 1,4 1,9 ± 0,0 21 ± 0,6 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 0,3 ± 0,0 

AP2-C 28 ± 0,4 2,1 ± 0,1 9,0 ± 0,3 3,7 ± 0,1 23 ± 0,2 1,9 ± 0,0 23 ± 0,4 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 NE 

AP2-D 19 ± 0,1 1,7 ± 0,1 12 ± 0,4 NE 34 ± 1,9 1,4 ± 0,0 11 ± 0,3 1,0 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,6 ± 0,0 

AP2-E 19 ± 0,1 1,6 ± 0,1 9,4 ± 0,3 2,3 ± 0,1 48 ± 1,1 NE 9,4 ± 0,2 1,0 ± 0,0 NE 0,4 ± 0,0 

Média 23 ± 4,6a 1,9 ± 0,4 9,9 ± 1,1 2,4 ± 1,7b 32 ± 12bc 1,3 ± 0,9c 16,1 ± 7a 0,8 ± 0,3c 0,4 ± 0,3c 0,3 ± 0,2c 

AP3-A 21 ± 0,1 2,4 ± 0,1 14 ± 0,2 4,2 ± 0,5 28 ± 2,5 1,8 ± 0,1 14 ± 1,0 0,9 ± 0,0 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,0 

AP3-D 18 ± 0,3 1,9 ± 0,0 13 ± 0,2 2,6 ± 0,1 47 ± 0,3 1,1 ± 0,0 7,2 ± 0,3 1,0 ± 0,0 NE 0,5 ± 0,0 

AP3-E 18 ± 0,1 1,3 ± 0,1 9,8 ± 0,2 3,0 ± 0,1 50 ± 0,3 1,2 ± 0,0 7,2 ± 0,2 1,3 ± 0,0 NE 0,6 ± 0,0 

Média 19 ± 1,8b 1,9 ± 0,6 13 ± 2,0 3,3 ± 0,8bc 42 ± 12a 1,4 ± 0,4ab 9,6 ± 4,2b 1,0 ± 0,2a 0,2 ± 0,3de 0,6 ± 0,0d 

AP4-D 20 ± 0,4 1,7 ± 0,2 13 ± 2,4 4,0 ± 0,2 33 ± 1,8 1,1 ± 0,0 12 ± 0,7 0,9 ± 0,0 NE 1,5 ± 0,3 

AP4-E 16 ± 0,2 1,5 ± 0,1 14 ± 0,6 3,5 ± 0,1 43 ± 1,0 1,2 ± 0,0 7,5 ± 0,2 1,1 ± 0,0 NE 1,2 ± 0,1 

Média 18 ± 3,0b 1,6 ± 0,1 14 ± 0,7 3,8 ± 0,4b 38 ± 6,6ab 1,2 ± 0,0c 9,7 ± 3,0b 1,0 ± 0,1ab 0,0 ± 0,0de 1,4 ± 0,2a 

AP5-A 22 ± 0,1 2,1 ±0,1 11 ± 0,5 5,4 ± 0,4 26 ± 1,2 1,7 ± 0,1 16 ± 0,3 1,4 ± 0,1 1,3 ± 0,4 1,0 ± 0,2 

AP5-B 27 ± 0,2 2,1 ± 0,0 5,7 ± 0,1 5,3 ± 0,1 21 ± 1,0 1,9 ± 0,0 21 ± 0,3 1,1 ± 0,0 1,0 ± 0,1 0,7 ± 0,0 

Média 25 ± 4a 2,1 ± 0,0 8,4 ± 3,7 5,3 ± 0,1a 24 ± 3,4c 1,8 ± 0,0a 19 ± 3,4a 1,2 ± 0,3a 1,1 ± 0,2a 0,9 ± 0,2d 

AP6-D 26 ± 0,1a 1,9 ± 0,0 8,3 ± 0,2 4,9 ± 0,1a 20 ± 0,5c 1,9 ± 0,0a 23 ± 0,0a 0,8 ± 0,0c 0,6 ± 0,0b 0,7 ± 0,1d 

Média 
total 

23 ± 3,3 1,9 ± 0,2 11 ± 2,2 3,8 ± 1,1 31 ± 8,3 1,5 ± 0,3 16 ± 5,2 0,9 ± 0,2 0,4 ± 0,4 0,7 ± 0,4 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). NE=Não encontrado.  
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Tabela 2. Conteúdo de lipídios (%) do pólen apícola de Eucalyptus sp. 

Amostras 
Lipídeos 

totais 
(%)* 

Ácidos Graxos (%)*  

Saturados Insaturados Monoinsaturados Poli-
insaturados 

AP1-A 2,3 ± 0,1 37 ± 0,5 57,3 ± 0,1 6,7 ± 0,1 50 ± 1,0 
AP1-B 2,4 ± 0,3 38 ± 0,3 53,8 ± 0,3 6,1 ± 0,0 47 ± 1,0 
AP1-C 2,7 ± 0,4 35 ± 0,3 61,1 ± 0,7 9,0 ± 0,1 51 ± 1,2 
AP1-D 3,2 ± 0,5 26 ± 0,9 63,4 ± 1,2 22 ± 1,7 42 ± 3,2 
AP1-E 3,3 ± 0,3 22 ± 0,7 68,7 ± 0,7 11 ± 0,3 58 ± 2,7 

MD (n=5) 2,8 ± 0,5 32 ± 7,0a 60,9 ± 5,7bcd 11 ± 6,4bc 50 ± 5,6 

AP2-A 3,5 ± 0,2 31 ± 0,6 59,2 ± 0,7 9,5 ± 0,1 50 ± 2,1 
AP2-C 3,7 ± 0,6 33 ± 0,6 59,1 ± 0,1 9,0 ± 0,4 50 ± 0,7 
AP2-D 3,2 ± 0,1 25 ± 0,4 61,1 ± 0,8 11 ± 0,4 45 ± 2,2 
AP2-E 3,1 ± 0,4 24 ± 0,2 69,3 ± 0,4 9,4 ± 0,3 58 ± 1,3 

MD (n=4) 3,3 ± 0,8 28 ± 4,6a 62,2 ± 4,9bc 9,9 ± 1,0bc 51 ± 5,1 

AP3-A 3,2 ± 0,4 27 ± 0,4 61,0 ± 1,0 14 ± 0,2 47 ± 3,9 
AP3-D 2,8 ± 1,1 22 ± 0,3 70,1 ± 0,4 13 ± 0,2 57 ± 0,7 
AP3-E 4,6 ± 0,6 22 ± 0,2 70,0 ± 0,1 9,8 ± 0,2 60 ± 0,6 

MD (n=3) 3,5 ± 1,0 24 ± 2,8b 67,0 ± 5,2a 12 ± 2,0ab 55 ± 6,8 

AP4-D 3,7 ± 0,5 26 ± 0,9 62,1 ± 0,4 13 ± 2,4 49 ± 2,7 
AP4-E 3,7 ± 0,6 21 ± 0,4 67,8 ± 0,4 14 ± 0,6 54 ± 1,3 

MD (n=2) 3,7 ± 0,6 23 ± 3,1b 64,9 ± 4,0ab 14 ± 0,7a 51 ± 3,2 

AP5-A 3,1 ± 0,6 28 ± 0,6 60,1 ± 0,6 11 ± 0,5 42 ± 1,5 
AP5-B 3,7 ± 0,6 33 ± 0,3 54,2 ± 0,5 5,7 ± 0,1 42 ± 1,3 

MD (n=2) 3,4 ± 0,4 30 ± 3,5a 57,2 ± 4,2c 8,4 ± 3,7c 42 ± 0,0 

AP6-D 2,9 ± 0,2 32 ± 0,3a 56,9 ± 0,3c 8,3 ± 0,2c 43 ± 0,6 

Média 
Total 3,3 ± 0,4 28 ± 3,8 62,1 ± 5,4 11 ± 2,2 49 ± 4,9 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3).  
 

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que o pólen apícola 

apresenta uma baixa quantidade média de lipídios totais (3,3 ± 0,4), porém mais 

de 50 % destes são de ácidos graxos poli-insaturados.  

No estudo de Bastos et al., (2004) onde avaliaram quatorze amostras de 

PA dos estados de Minas Gerais e São Paulo encontraram valor médio de ácidos 

graxos insaturados de 18,6 a 55,9 %. Neste trabalho duas amostras foram 

classificadas pela origem botânica como Eucalyptus sp., a primeira com 

característica monofloral apresentou AGPI médio de 39,8 % e AGS de 47,6 %, 

enquanto que a segunda amostra de característica polifloral com predominância 

de Eucalyptus sp. apresentou valor médio de AGPI de 55,9 % e de AGS de 31,8 

%.  
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Na Figura 1 estão apresentados os gráficos referentes ao perfil de ácidos 

graxos presentes nas amostras de pólen apícola de Eucalyptus sp. agrupadas 

por dia de coleta. De acordo com a Figura 1, as amostras coletadas nos dias D 

e E (final de Abril e início de Maio) apresentaram menor quantidade de AGS 

(Figura 1-M) e maior quantidade de AGPI (Figura 1-E).  

Uma vez que trabalhos que avaliam os fitoesteróis em amostras de PA 

são escassos na literatura, foram realizados testes utilizando cinco diferentes 

condições de extração a fim de confirmar qual a melhor metodologia a ser 

utilizada para as análises com o PA. Os cromatogramas referentes às três 

amostras testadas estão apresentados na Figura 2 e a quantificação dos 

fitoesteróis nas diferentes condições é mostrada na Tabela 3.   

 

  
A – (C16:0) B – (C18:0) 

  
C – (C18:1c n9) D – (C18:2t n6) 
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E – (C18:2c n6) F – (C18:3c n3) 

  
G – (C20:0) H – (C22:0) 

  
I – (C20:4 n6) J – (C24:0) 

  
L – Lipídios totais M - Saturados 
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N - Insaturados O – Poli-insaturados 

 

 

P - Monoinsaturados  
 

Figura 1. Perfil de ácidos graxos presentes nas amostras de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. agrupadas por dia de coleta. (A) C16:0 (palmítico); (B) C18:0 

(esteárico); (C) C18:1c n9 (oleico); (D) C18:2t n6 (trans-linoleico); (E) C18:2c n6 

(cis-linoleico); (F) C18:3c n3 (α-linolênico); (G) C20:0 (eicosanoico); (H) C22:0 

(docosanoico); (I) C20:4 n6 (araquidônico); (J) C24:0 (tetracosanoico); (L) 

Lipídios totais; (M) Saturados; (N) Insaturados; (O) Poli-insaturados; (P) 

Monoinsaturados. 
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4.2 Avaliação de métodos de extração para identificação de fitoesteróis  

 

 Amostra A Amostra B Amostra C 
 
Cs 1 
(3%)    
 
Cs 2 
(15%)    
 
Cs 3 
(30%)    
 
Cs 4 
(50%)    
 
Cs 5 
(65%)    
 
 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
 

Figura 2. Cromatogramas correspondentes à análise de fitoesteróis de três 

amostras de pólen apícola de Eucalyptus sp. em cinco diferentes condições de 

extração (Cs), e das soluções padrões (Mix de padrões – A; β-sitoesterol – B; 

5α-colestano – C).  
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Tabela 3. Quantificação dos fitoesteróis de três amostras de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. em cinco diferentes condições de extração (Cs).   

 PD interno# Fitoesteróis (mg/g)* 
 % recuperado Campesterol Estigmasterol β-sitoesterol NI Total 

Amostra A       

Cs 1 (3 %) 47 ± 40 0,59 ± 0,13  0,44 ± 0,11 1,4 ± 0,31a 2,4 ± 0,55b 

Cs 2 (15 %) 67 ± 18 0,87 ± 0,01  0,55 ± 0,04 3,4 ± 0,19b 4,9 ± 0,17a 

Cs 3 (30 %) 69 ± 7,2 0,93 ± 0,09  0,55 ± 0,07 4,4 ± 0,36b 5,9 ± 0,43a 

Cs 4 (50 %) 53 ± 4,7 0,55 ± 0,37  0,40 ± 0,27 3,7 ± 0,94b 4,7 ± 1,6ab 

Cs 5 (65 %) 68 ± 3,6 0,77 ± 0,20  0,55 ± 0,07 3,9 ± 0,73b 5,2 ± 0,95a 

Amostra B       

Cs 1 (3 %) 76 ± 17 0,06 ± 0,01c 0,02 ± 0,00b 1,1 ± 0,19 0,14 ± 0,02a 1,3 ± 0,23c 

Cs 2 (15 %) 55 ± 20 0,08 ± 0,00bc 0,03 ± 0,01ab 1,4 ± 0,05 0,41 ± 0,04b 1,9 ± 0,00b 

Cs 3 (30 %) 48 ± 8,4 0,08 ± 0,01b 0,03 ± 0,00ab 1,6 ± 0,07 0,45 ± 0,04b 2,1 ± 0,09b 

Cs 4 (50 %) 44 ± 3,6 0,11 ± 0,01a 0,04 ± 0,00a 2,2 ± 0,12 0,45 ± 0,05b 2,8 ± 0,14a 

Cs 5 (65 %) 40 ± 7,7 0,09 ± 0,01a 0,04 ± 0,01a 2,2 ± 0,22 0,48 ± 0,06b 2,8 ± 0,28a 

Amostra C       

Cs 1 (3 %) 81 ± 1,5a 0,19 ± 0,02b  0,60 ± 0,04 0,42 ± 0,14b 1,2 ± 0,19b 

Cs 2 (15 %) 68 ± 20ab 0,61 ± 0,17a  1,8 ± 0,40 0,92 ± 0,25ab 3,3 ± 0,82a 

Cs 3 (30 %) 59 ± 30ab 0,58 ± 0,20a  1,6 ± 0,38 0,94 ± 0,30ab 3,1 ± 0,88a 

Cs 4 (50 %) 41 ± 9,6ab 0,66 ± 0,16a  1,6 ± 0,28 1,1 ± 0,24a 3,3 ± 0,68a 

Cs 5 (65 %) 54 ± 12b 0,53 ± 0,03a  1,7 ± 0,18 0,91 ± 0,20ab 3,1 ± 0,41a 

Média       

Cs 1 (3 %) 68 ± 18 0,28 ± 0,28  0,71 ± 0,34 0,64 ± 0,64 1,6 ± 0,66 

Cs 2 (15 %) 63 ± 7,2 0,52 ± 0,40  1,3 ± 0,63 1,6 ± 1,6 3,4 ± 1,5 

Cs 3 (30 %) 59 ± 11 0,53 ± 0,43  1,2 ± 0,58 1,9 ± 2,2 3,7 ± 2,0 

Cs 4 (50 %) 46 ± 6,2 0,44 ± 0,29  1,4 ± 0,90 1,8 ± 1,7 3,6 ± 1,0 

Cs 5 (65 %) 54 ± 14 0,46 ± 0,34  1,5 ± 0,83 1,8 ± 1,9 3,7 ± 1,3 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Letras diferentes na mesma 
coluna diferem entre si estatisticamente (ANOVA one-way seguida de Tukey, 
p<0,05). Ni= não identificados. 
#Porcentagem de recuperação em relação a quantidade inserida na amostra e a 
quantificação através da curva padrão. 
 

Todas as condições testadas foram capazes de extrair e separar 

apropriadamente os picos referentes aos fitoesteróis nas amostras de pólen. 

Porém, a Cs 3 (30 %) resultou em maior quantidade de fitoesteróis totais 

extraídos, aliada a uma boa recuperação do padrão interno. Sendo, portanto, a 

condição escolhida para analisar as outras amostras, como mostra a Tabela 4. 
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4.3 Caracterização de fitoesteróis  

 

Tabela 4. Composição de fitoesteróis (mg/g) do pólen apícola de Eucalyptus sp. 

Amostras 
Fitosteróis [mg/g (%)]* 

Campesterol Estigmasterol β-sitosterol NI Total 

AP1-A 0,42 ± 0,01 (11) 0,02 ± 0,00 (0,54) 0,27 ± 0,01 (7,3) 2,99 ± 0,23 (81) 3,70 ± 0,25 
AP1-B 0,64 ± 0,10 (12) 0,02 ± 0,00 (0,36) 0,24 ± 0,03 (4,3) 4,67 ± 0,73 (84) 5,56 ± 0,85 
AP1-C 0,36 ± 0,11 (11) 0,04 ± 0,03 (0,5) 0,43 ± 0,12 (13) 2,66 ± 0,39 (75) 3,48 ± 0,58 
AP1-D 0,10 ± 0,01 (5,7) 0,03 ± 0,00 (2,3) 0,95 ± 0,07 (56) 0,63 ± 0,03 (37) 1,71 ± 0,09 
AP1-E 0,03 ± 0,01 (1,7) 0,03 ± 0,00 (1,3) 1,45 ± 0,54 (74) 0,51 ± 0,05 (23) 2,03 ± 0,61 

MD (n=5) 0,31 ± 0,25 (9,6)ab 0,03 ± 0,01 (0,9) 0,67 ± 0,52 (24)bc 2,29 ± 1,75 (66)a 3,30 ± 1,54a 

AP2-A 0,23 ± 0,02 (16) 0,03 ± 0,00 (2,1) 0,38 ± 0,03 (27) 0,77 ± 0,02 (54) 1,42 ± 0,02 
AP2-C 0,39 ± 0,01 (20) 0,02 ± 0,00 (1,0) 0,40 ± 0,03 (21) 1,13 ± 0,07 (59) 1,93 ± 0,10 
AP2-D 0,06 ± 0,01 (4,7) 0,03 ± 0,00 (2,4) 0,79 ± 0,15 (62) 0,39 ± 0,03 (31) 1,27 ± 0,18 
AP2-E 0,07 ± 0,01 (5,7) 0,03 ± 0,00 (2,4) 0,63 ± 0,05 (51) 0,49 ± 0,03 (40) 1,23 ± 0,07 

MD (n=4) 0,19 ± 0,16 (11)bc 0,03 ± 0,01 (2,2) 0,55 ± 0,20 (37)bc 0,69 ± 0,33 (50)b 1,46 ± 0,32c 

AP3-A 0,23 ± 0,03 (10) 0,02 ± 0,00 (0,8) 1,25 ± 0,14 (52) 0,89 ± 0,05 (37) 2,39 ± 0,22 
AP3-D 0,02 ± 0,00 (0,8) 0,03 ± 0,00 (1,2) 1,81 ± 0,02 (73) 0,61 ± 0,03 (25) 2,47 ± 0,05 
AP3-E 0,03 ± 0,00 (1,4) 0,05 ± 0,00 (2,3) 1,60 ± 0,07 (73) 0,51 ± 0,03 (23) 2,18 ± 0,04 

MD (n=3) 0,09 ± 0,12 (3,9)c 0,03 ± 0,02 (1,4) 1,55 ± 0,28 (66)a 0,67 ± 0,20 (28)b 2,35 ± 0,14b 

AP4-D 0,06 ± 0,01 (4,1) 0,04 ± 0,00 (2,8) 0,52 ± 0,01 (36) 0,83 ± 0,03 (57) 1,46 ± 0,05 
AP4-E 0,02 ± 0,00 (1,4) 0,03 ± 0,00 (2,1) 0,91 ± 0,04 (62) 0,50 ± 0,04 (34) 1,46 ± 0,08 

MD (n=2) 0,04 ± 0,03 (2,8)c 0,04 ± 0,01 (2,4) 0,71 ± 0,27 (49)bc 0,67 ± 0,24 (46)b 1,46 ± 0,01c 

AP5-A 0,40 ± 0,04 (19) 0,03 ± 0,00 (1,4) 0,72 ± 0,04 (33) 1,00 ± 0,04 (47) 2,15 ± 0,04 
AP5-B 0,35 ± 0,01 (27) 0,03 ± 0,01 (2,3) 0,18 ± 0,02 (15) 0,74 ± 0,05 (57) 1,30 ± 0,07 

MD (n=2) 0,38 ± 0,03 (23)a 0,03 ± 0,00 (1,9) 0,45 ± 0,38 (24)c 0,87 ± 0,19 (52)b 1,72 ± 0,60bc 

AP6-D 0,51 ± 0,01 (21) 0,02 ± 0,00 (0,8) 0,93 ± 0,28 (32) 1,12 ± 0,06 (46) 2,58 ± 0,33 
AP6-E 0,02 ± 0,00 (3,4) 0,05 ± 0,01 (2,2) 1,09 ± 0,38 (29) 0,86 ± 0,13 (46) 2,02 ± 0,49 

MD (n=2) 0,26 ± 0,34 (12)a 0,04 ± 0,02 (1,5) 1,01 ± 0,11 (31)b 0,99 ± 0,18 (46)ab 2,30 ± 0,40ab 
Média Total 0,21 ± 0,13 (10) 0,03 ± 0,00 (1,3) 0,82 ± 0,40 (31) 1,03 ± 0,63 (58) 2,10 ± 0,71 

*Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Letras diferentes na mesma coluna 
diferem entre si estatisticamente (ANOVA one-way seguida de Tukey, p<0,05). NI – Não 
identificado. 
 

Os resultados da Tabela 4 mostram que as amostras de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. apresentaram quantidades consideráveis de fitoesteróis totais, 

variando entre 1,23 ± 0,07 e 5,56 ± 0,85 miligrama por grama de amostra (média 

= 2,10 ± 0,71 mg/ g). A maioria das amostras continha o beta-sitoesterol como 

componente principal, com uma média de 31 % do total de fitoesteróis.  

Existe uma escassez de dados sobre composição de fitoesteróis 

presentes no pólen apícola na literatura. Por meio do estudo realizado por Percie 

Du Sert (2009), foi possível identificar a presença de fitoesteróis em amostras de 

pólen apícola proveniente de três espécies botânicas; Cistus, Castanheira e 

Nogueira. O PA de Cistus apresentou quantidades consideráveis de avenasterol 
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(1,08 mg/g) e 24-thilcolesterol (0,76 mg/g), o PA de Castanheira, foi confirmada 

a presença de sitosterol (1,11 mg/g) e brassicasterol (0,46 mg/g). Já no pólen 

apícola proveniente da Nogueira, foram encontrados sitosterol (0,74 mg/g) e 

avenasterol (0,39 mg/g). No presente trabalho foi possível identificar 

estigmasterol, campesterol e β-sitosterol, sendo as quantidades de fitoesteróis 

encontradas nas amostras de Eucalyptus sp. maiores.  

Neste sentido, apesar do pólen apícola ser considerado um alimento de 

origem animal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(BRASIL, 2001), ele não contém colesterol em sua composição e sim uma 

elevada quantidade de fitoesteróis. Os resultados sugerem que o PA pode ser 

usado como uma importante fonte dietética de β-sitosterol, acrescentando valor 

ao produto por aumentar os potenciais benefícios à saúde.  

Existem diversos fatores que podem interferir na composição química das 

plantas e alimentos de origem vegetal. Dentre os fatores abióticos estão a 

exposição a diferentes temperaturas, incidência de luz (UV), umidade relativa e 

exposição a contaminantes ambientais como o ozônio (IRITI et al., 2009; 

SINGER; ZOU; WESELAKE, 2016).  

A Figura 3, apresenta o percentual (%) de fitoesteróis por grama de 

amostra de pólen apícola agrupadas por dia de coleta. 
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Figura 3. Percentual (%) de campesterol nas amostras por semana de coleta (a) 

e percentual de estigmasterol (b); percentual de sitoesterol (c); miligramas de 

outros fitoesteróis por grama de amostra (d); miligramas de fitoesteróis totais  (e) 

por grama de amostra de pólen apícola agrupadas por dia de coleta.  

 

No estudo realizado por Iriti et al. (2009) foi avaliado a influência da 

exposição de feijões ao ozônio ambiental (O3) no conteúdo de lipídios totais e 

fitoesteróis. Os resultados mostraram que os feijões que foram expostos a O3  

tiveram o teor de lipídios totais aumentado em 28,6 %, assim como as 

quantidades dos fitoesteróis β-sitoesterol, campesterol e estigmasterol em 77, 

66, 52 %, respectivamente. Ao nível celular a membrana das plantas, composta 

principalmente por AGPIs é o primeiro alvo de ação pelo O3 que é capaz de 

induzir peroxidação lipídica. Assim as plantas aumentam um mecanismo 
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funcional de proteção as membranas aumentando a produção de fitoesteróis 

como um contra-ataque a exposição de espécies reativas geradas pela 

exposição ao O3.  

Um dos fatores abióticos de maior influência na composição de ácidos 

graxos de plantas é a deficiência hídrica. Segundo Zhong et al., (2011) o teor de 

lipídios totais de folhas de plantas pode diminuir em resposta deficiência hídrica. 

A deficiência hídrica quando foi avaliada em folhas de Cártamo (Carthamus 

tinctorius) diminuiu a proporção dos ácidos graxos linolênico e linoleico, da 

mesma forma, houve uma redução da produção de C18:3 e desaparecimento do 

ácido graxo palmitoleico (C16:1) em folhas de Sálvia (Salvia officinalis) (ZHONG 

et al., 2011). 

 
4.4 Estudo de correlação entre os parâmetros avaliados 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de correlação (Spearman) entre os 

parâmetros químicos avaliados e fatores climáticos seguidos pelo valor de 

significância (p<0,05).  

Os resultados mostram que a temperatura não esteve correlacionada à 

nenhum parâmetro químico avaliado, no entanto, a umidade relativa esteve 

positivamente correlacionada (p<0,05)  com a maior presença de ácidos graxos 

poli-insaturados. Cabe destacar que o fator insolação apresentou correlação 

positiva com a presença de ácidos graxos saturados, e correlação negativa com 

C18:2c n6 (ácido graxo linoleico), insaturados e poli-insaturados (p<0,05). 
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Tabela 5. Valores de correlação entre os parâmetros químicos e fatores climáticos. 
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Temperatura 1.000                      
p= ---                      

Insolação -.482 1.000                     
p=.00 p= ---                     

Umidade 

Relativa 
.096 -.726 1.000                    

p=.51 p=.00 p= ---                    
Fitoesteróis -.117 .373 -.163 1.000                   

p=.42 p=.00 p=.26 p= ---                   

Outros -.129 .474 -.188 .932 1.000                  
p=.37 p=.00 p=.19 p=0.0 p= ---                  

Campesterol -.069 .621 -.359 .679 .761 1.000                 
p=.63 p=.00 p=.01 p=.00 p=.00 p= ---                 

Estigmasterol -.043 -.304 .210 -.373 -.403 -.598 1.000                
p=.76 p=.03 p=.14 p=.00 p=.00 p=.00 p= ---                

Sitoesterol .060 -.482 .199 -.142 -.480 -.591 .296 1.000               
p=.67 p=.00 p=.16 p=.32 p=.00 p=.00 p=.03 p= ---               

C16:0 -.035 .653 -.347 .592 .754 .911 -.468 -.738 1.000              
p=.81 p=.00 p=.01 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.00 p=.00 p= ---              

C18:0 .197 .365 -.534 -.114 -.088 .178 -.268 -.118 .146 1.000             
p=.17 p=.01 p=.00 p=.43 p=.54 p=.21 p=.06 p=.41 p=.31 p= ---             

C18:1c n9 .123 -.264 -.068 -.370 -.478 -.594 .253 .488 -.689 .443 1.000            
p=.39 p=.06 p=.63 p=.00 p=.00 p=.00 p=.07 p=.00 p=.00 p=.00 p= ---            
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Continua... 
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C18:2t n6 -.151 .474 -.543 -.175 -.109 .367 -.227 -.281 .238 .302 -.139 1.000           
p=.29 p=.00 p=.00 p=.22 p=.45 p=.00 p=.11 p=.05 p=.09 p=.03 p=.33 p= ---           

C18:2c n6 -.035 -.725 .610 -.404 -.565 -.848 .4962 .704 -.864 -.475 .358 -.555 1.000          
p=.80 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.01 p=.00 p= ---          

C20:0 .121 .522 -.461 .083 .095 .511 -.292 -.223 .476 .448 -.173 .668 -.691 1.000         
p=.40 p=.00 p=.00 p=.56 p=.51 p=.00 p=.04 p=.12 p=.00 p=.00 p=.23 p=.00 p=.00 p= ---         

C18:3 n3 .097 .601 -.381 .509 .671 .900 -.490 -.730 .977 .190 -.661 .322 -.903 .562 1.000        
p=.50 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.19 p=.00 p=.02 p=.00 p=.00 p= ---        

C22:0 -.129 -.414 .358 -.309 -.444 -.485 .451 .502 -.648 -.364 .191 .046 .630 -.323 -.655 1.000       
p=.37 p=.00 p=.01 p=.03 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.01 p=.18 p=.75 p=.00 p=.02 p=.00 p= ---       

C20:4 n6 .008 .623 -.516 .183 .295 .734 -.395 -.538 .652 .433 -.415 .751 -.808 .695 .707 -.191 1.000      
p=.95 p=.00 p=.00 p=.20 p=.04 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.18 p= ---      

C24:0 -.147 -.160 -.045 -.254 -.272 -.330 .307 .174 -.430 -.296 .266 .294 .249 -.101 -.395 .492 -.191 1.000     
p=.31 p=.27 p=.75 p=.07 p=.05 p=.02 p=.03 p=.23 p=.00 p=.03 p=.06 p=.04 p=.08 p=.48 p=.00 p=.00 p=.18 p= ---     

Saturados -.021 .700 -.425 .531 .698 .913 -.475 -.747 .989 .242 -.634 .351 -.919 .573 .981 -.640 .730 -.395 1.000    
p=.88 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.09 p=.00 p=.01 p=0.0 p=.00 p=0.0 p=.00 p=.00 p=.00 p= ---    

Insaturados .118 -.764 .598 -.388 -.561 -.843 .483 .728 -.858 -.367 .481 -.638 .965 -.663 -.878 .544 -.841 .195 -.911 1.000   
p=.41 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.17 p=0.0 p= ---   

Monoinsaturados .128 -.243 -.077 -.309 -.414 -.563 .245 .464 -.654 .442 .996 -.170 .331 -.180 -.631 .165 -.414 .251 -.604 .461 1.000  
p=.38 p=.09 p=.59 p=.03 p=.00 p=.00 p=.08 p=.00 p=.00 p=.00 p=0.0 p=.24 p=.02 p=.21 p=.00 p=.25 p=.00 p=.08 p=.00 p=.00 p= ---  

Poli-insaturados .031 -.661 .715 -.198 -.314 -.516 .351 .465 -.469 -.729 -.194 -.577 .822 -.601 -.508 .482 -.624 .035 -.564 .764 -.218 1.000 

p=.83 p=.00 p=.00 p=.17 p=.02 p=.00 p=.01 p=.00 p=.00 p=.00 p=.18 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.81 p=.00 p=.00 p=.13 p= --- 
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4.5 Análise de componentes principais (PCA) 

 

Para uma análise exploratória, do conjunto de dados apresentados neste 

capítulo, foi utilizada a análise multivariada de componentes principais (PCA). 

Nesta análise foram incluídos todos os parâmetros químicos e climáticos 

(umidade relativa, insolação e temperatura) a fim de investigar associações entre 

dia de coleta, localização e influência do clima na composição química do pólen 

apícola de Eucalyptus sp. 

 

A Figura 4 apresenta o conjunto de dados investigado na análise de 

componentes principais. 
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Figura 4. Scatter plot, baseado na análise de componentes principais, das 

amostras de pólen apícola coletadas em diferentes apiários (A) e os factor 

loadings (B).  

 

A Figura 4-A apresenta a projeção dos dois componentes principais (PC1 

x PC2), composta por 1078 dados, na qual explicou 65% da variabilidade total 

dos dados experimentais, o que torna significativo esse estudo já que trata-se de 

avaliação de fatores climáticos. 

 Como pode-se observar no gráfico de PCA (Figura 4-B), o fator 

localização não foi um determinante na composição de ácidos graxos e 

fitoesteróis, visto que não houve similaridades ou conjuntos de dados de mesmo 

local de produção. O fator temperatura apresentou associação com a presença 

de sitoesterol, estigmasterol e com os ácidos graxos C22:00 e C24:00. Não 

foram observadas outras associações importantes relativas a temperatura.  

  O fator umidade relativa foi associado à presença de ácidos graxos poli-

insaturados, resultado este, que corrobora a análise de correlação apresentada 

anteriormente. Além disso a umidade relativa está associada a maior presença 

de ácidos graxos insaturados e C18:2c n6.  
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Conforme apresentado na Figura 4-A, formou-se um agrupamento no 

quadrante superior-direito caracterizado pelo dia de coleta E, este pode ser 

explicado tanto pela associação com a umidade relativa como pela presença de 

maiores quantidades de ácidos graxos poli-insaturados, ácidos graxos 

insaturados e C18:2c n6. De maneira oposta, o fator insolação está inversamente 

associado com os fatores acima mencionados, visto que, a insolação está 

localizada no quadrante inferior-esquerdo, resultado que também corrobora com 

o estudo de correlação. Assim, pode-se dizer que quanto maior a insolação, 

menor é a presença de AGPI, AGI e ácido graxo linoleico (C18:2c n6).  

 Assim este modelo exploratório e experimental apesar de envolver 

diversos fatores ambientais interferentes, pode servir de base para trabalho 

futuros, avaliando o impacto da mudança e variação climática na produção e 

qualidade de produtos apícolas. 

  

5 Conclusões 

 

O pólen apícola de Eucalyptus sp. é a principal fonte botânica de produção 

de pólen apícola no Brasil, onde a partir das análises propostas apresentou 

quantidades variáveis tanto de ácidos graxos como de fitoesteróis. Apesar do PA 

apresentar baixo teor de lipídios os componentes majoritários são os AGPIs (>50 

%) que possuem benefícios a saúde comprovados relacionados ao seu 

consumo. A partir dos dados de fitoesteróis levantados, se abre uma nova 

perspectiva em relação ao potencial do PA como alimento funcional, visto que 

foram encontradas quantidades consideráveis destes.  

Foram encontradas variações na composição relacionadas ao dia de 

coleta, porém a localização não foi um determinante na composição. Os 

resultados mostram que alguns fatores climáticos - umidade relativa e insolação 

- apresentaram influência na composição de ácidos graxos e fitoesteróis das 

amostras de pólen apícola de Eucalyptus sp.  
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CAPÍTULO IV 

 

Avaliação do potencial bioativo do pólen apícola de 

Eucalyptus sp. sobre parâmetros bioquímicos e 

inflamatórios em camundongos C57BL/6 submetidos à 

dieta hiperlipídica. 

 
Resumo 

 

Os compostos fenólicos vêm sendo extensivamente estudados quanto as suas 

propriedades em doenças metabólicas. Doenças com grande incidência na 

população como a obesidade, resistência à insulina, diabetes, 

hipertrigliceridemia e desordens hepáticas geram no organismo quadros 

crônicos de estresse oxidativo e de inflamação. Os estudos têm mostrado que o 

pólen apícola (PA) é uma fonte de bioativos, especialmente os compostos 

fenólicos, porém existe uma escassez de dados a respeito dos seus efeitos 

biológicos. Este estudo teve por objetivo a avaliação do potencial antioxidante e 

anti-inflamatório in vivo de PA de Eucalyptus sp. (PA-EU), utilizando 

camundongos submetidos à dieta hiperlipídica. Na amostra de PA-EU que foi 

incorporada a ração foram identificados, por cromatografia líquida, três 

compostos fenólicos majoritários (rutina, 3n-tris-p-feruloil-espermidina e 

miricetina). Foram utilizados 70 camundongos (C57BL/6), distribuídos em sete 

grupos (n=10): Controle normolipídico (NL); Controle hiperlipídico (HL); Dieta NL 

com 5 % de PA; Dieta HL com 2,5 % de PA; Dieta HL com 5% de PA; Dieta HL 

com extrato hidro-alcóolico de PA (EPA) a 2,5 %; e Dieta HL com EPA a 5 %. 

Após 10 semanas, os animais foram eutanasiados e coletados sangue e tecidos 

(fígado e adiposos). Os animais que receberam dieta HL consumiram menos 

ração, porém ganharam mais peso, além de aumentar a glicose, colesterol total, 

HDL- e LDL-colesterol no soro, quando comparados ao grupo com dieta NL 

(p<0,05). De uma forma geral, o consumo de PA não influenciou na melhora 
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destes parâmetros bioquímicos. Não foram observadas alterações na 

capacidade antioxidante, na produção de espécies reativas e nem na atividade 

das enzimas antioxidantes no fígado dos animais. Entretanto, foi observado um 

aumento significativo de glutationa reduzida (GSH) em todos os grupos que 

receberam PA. Quanto aos parâmetros inflamatórios os grupos HL+PA2,5 % e 

HL+PA5 % reduziram os níveis das citocinas IL1-β, IL-6 e MCP-1 (p<0,05) e 

TNF-α apenas o grupo HL+PA5 % apresentou uma redução significativa 

(p<0,05). Assim, estes resultados mostraram um efeito importante do pólen 

apícola de Eucalyptus sp. no perfil inflamatório, visto que ocorreu uma diminuição 

nos níveis presentes no tecido hepático dos animais. 

 

Palavras-chaves: Pólen Apícola de Eucalyptus sp., compostos fenólicos, 

capacidade antioxidante, potencial anti-inflamatório. 
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1 Introdução 

 

O pólen apícola (PA) é dos produtos da colmeia (incluindo também 

própolis, mel e geleia real) que vem despertando interesse na literatura científica 

devido a sua composição nutricional e à presença de compostos bioativos 

(LOPES et al., 2011; RZEPECKA-STOJKO et al., 2015).  Diversos trabalhos 

mostraram a presença de quantidades consideráveis de vitaminas antioxidantes 

(C, E e carotenoides) e do complexo B (B1, B2, B3, B6), ácidos graxos poli-

insaturados, fitoesteróis e compostos fenólicos, incluindo flavonoides; estando 

primariamente relacionados a origem botânica do PA (BASTOS et al., 2004; 

MELO et al., 2009; PERCIE DU SERT, 2009; ARRUDA et al., 2013ab; DE-

MELO, 2015; KOMOSINSKA-VASSEV et al., 2015; SATTLER et al., 2015). 

Os compostos fenólicos são substâncias derivadas do metabolismo 

secundários das plantas, sendo amplamente distribuídos na natureza e divididos 

em diversas classes: ácidos fenólicos (derivados dos ácidos hidroxibenzóico e 

hidroxicinâmico), flavonoides (flavonois, flavonas, flavanois, flavanonas, 

isoflavonas e proantocianidinas), estilbenos e ligninas (GHARRAS, 2009).  

Dentre as funções relacionadas a estes compostos estão as atividades 

antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antineoplásica, antimutagênica e 

imunomodulatória, sendo consenso na literatura que a inclusão destes na dieta 

pode trazer benefícios a saúde, prevenindo e/ou atenuando o quadro 

inflamatório e de estresse oxidativo crônico ocasionado pela obesidade, assim 

como o aparecimento subsequente de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs) (BASTOS; ROGERO; ARÊAS, 2009; SHAHIDI & AMBIGAIPALAN, 

2015).  

Diversos ácidos fenólicos e flavonoides foram identificados em pólen 

apícola, porém a avaliação deste em modelos in vivo foi pouco avaliada. O 

potencial antialérgico do PA de Eucalyptus sp. foi investigado por Medeiros et al. 

(2008), utilizando modelo de indução de edema de pata em camundongos 

sensibilizados com ovo-albumina (efeito alérgico). Após a avaliação de diversos 

parâmetros relacionados a um quadro alergênico, tais como IgE, IgG1, migração 

celular pulmonar e atividade da peroxidase eosinofílica (EPO), foi possível 

verificar que o PA de Eucalyptus sp. e o seu principal componente - miricetina 
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(flavonoide), foi capaz de atuar como um potente antialérgico diminuindo o 

tamanho do edema, a produção de IgE e IGg1 e a EPO.  

O efeito antioxidante do extrato aquoso de PA de Brassica napus L. foi 

avaliado por Eraslan et al. (2009) em modelo de estresse oxidativo induzido pela 

administração de Carbaril, um agrotóxico comumente utilizado na agricultura.  

Os resultados mostraram que a administração de extrato de PA na maior dose 

(100 mg/kg de peso) foi capaz de atenuar o estresse oxidativo pelo aumento das 

enzimas antioxidantes (SOD e catalase) e da glutationa (GSH) em diferentes 

órgãos (incluindo o fígado), além da redução da produção de MDA nos mesmos 

tecidos.  

O efeito anti-inflamatório do pólen apícola de Cistus sp. foi avaliado por 

Maruyama (2010) onde três formas de administração foram utilizadas: pólen 

bruto, extrato aquoso e extrato etanólico; em modelo de indução de edema de 

pata por carragenina (agente inflamatório). O pólen bruto suprimiu levemente os 

efeitos inflamatórios, enquanto o extrato etanólico mostrou importante redução 

da produção de óxido nítrico (NO) e cicloxigenase 2 (COX-2), os quais são 

sinalizadores de estresse oxidativo e de inflamação, respectivamente. Os 

flavonoides foram isolados e purificados a partir do extrato etanólico de PA, onde 

foram identificados pelo menos cinco flavonoides e seus glicosídeos: quercetina-

7-ramnosídio, campferol-3-glicosídio, isoramnetina, campferol e quercetina.  

Cheng et al. (2013) mostraram que a administração de extrato de PA 

proveniente da planta Schisandra chinensis foi eficaz na prevenção de dano 

hepático induzido por CCI4 em ratos (estresse oxidativo agudo). De acordo com 

os resultados deste estudo, os compostos mais abundantes nestas amostras de 

PA foram os flavonoides (quercetina, galangina, hesperetina, resveratrol e 

campferol); os quais foram relacionados à prevenção do aumento das 

aminotransferases sérica e do malonaldeído (MDA) hepático, bem como um 

aumento na atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e glutationa 

peroxidase (GPx). 

Nos estudos de Arruda (2013), Sattler (2013) e De-Melo (2015) ficou 

evidenciado a predominância da espécie botânica Eucalyptus sp. em amostras 

de PA das regiões sudeste e sul do Brasil, além disso, este tipo de PA apresentou 

maior quantidade de fenólicos e flavonoides totais, assim como maior atividade 

antioxidante in vitro.  
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Levando-se em conta a escassez de dados a respeito dos efeitos 

biológicos do pólen apícola de Eucalyptus sp. (PA-EU), este estudo teve por 

objetivo a avaliação do potencial antioxidante e anti-inflamatório in vivo deste 

alimento, utilizando modelo animal submetido à dieta hiperlipídica.  

 

2 Objetivos 

 

2.1 Caracterizar quimicamente o pólen apícola de Eucalyptus sp. (PA-EU) e 

avaliar in vitro a atividade antioxidante. 

2.2 Avaliar o potencial antioxidante e anti-inflamatório de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. (PA-EU) em camundongos submetidos a uma dieta hiperlipídica. 

 

3 Material e métodos 

 

3.1 Obtenção e caracterização química da amostra de PA e das dietas 

 

A amostra de pólen apícola (PA) produzida por abelhas Apis mellifera foi 

coletada em apiário localizado no município de São Mateus no Estado do Espirito 

Santo, sendo processada (desidratada) no próprio local e posteriormente 

enviada ao Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF) da Universidade de São Paulo (USP), sob-refrigeração. 

Primeiramente, foi realizada a avaliação da origem botânica da amostra (análise 

polínica), conforme método descrito por Barth et al. (2010) e já detalhado no 

capítulo II (item 2.3), sendo confirmada a predominância (>99 %) de Eucalyptus 

sp. A amostra de pólen apícola de Eucalyptus sp. (PA-EU) foi então triturada em 

moinho analítico (modelo IKA A11 basic, Wilmington, USA) e mantida em freezer 

(-20 ºC) até análises posteriores.  

As sete dietas (rações) foram fabricadas pela empresa Prag Soluções 

(Prag Soluções, Jaú, SP, Brasil; www.pragsolucoes.com.br), sendo a dieta 

normolipídica (NL) preparada de acordo com as recomendações do American 

Institute of Nutrition para animais adultos (AIN-93M) e a dieta hiperlipídica (HL) 

adaptada da formulação AIN-93M, contendo 58 % de lipídios e tendo a banha 

como a principal fonte de lipídios. Foram fabricadas também rações NL com 
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incorporação de PA e HL com incorporação de PA e de extrato de PA em duas 

concentrações. Os laudos das rações estão apresentados na Tabela 1.  

A etapa inicial envolveu a caracterização química da amostra de PA-EU e 

das rações produzidas, sendo realizadas as análises de quantificação dos 

compostos fenólicos totais (incluindo flavonoides) e avaliação da capacidade 

antioxidante por duas técnicas diferentes (ORAC e DPPH), conforme métodos 

apresentados no capítulo II (itens 3.6 a 3.10). Em seguida, foi também avaliado 

o perfil dos compostos fenólicos presentes no PA-EU e nas rações, utilizando 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) nas seguintes condições: 

coluna C18 de fase reversa (MERCK LICHROSPHER 100RP 18E, 250 mm/4,6 

mm;/5 µm) e pré-coluna Purospher RP-18E (4x4 mm; 5 µm), operadas a 

temperatura de 25 °C; fase móvel composta por  água acidificada com ácido 

fórmico a 5 % (A) e metanol (B), com gradiente crescente até 100 %B, no fluxo 

de 0,8 mL/min (RUBILAR et al., 2007; DE-MELO, 2015). Os compostos fenólicos 

foram detectados por varredura entre 240 e 400 nm e quantificados conforme o 

comprimento de onda mais adequado para cada composto utilizando uma curva 

padrão correspondente. Os polifenóis foram identificados através da 

comparação dos analitos com os respectivos tempos de retenção e espectros 

UV-Vis dos respectivos padrões (Sigma-Aldrich). Os resultados foram expressos 

em mg/g de amostra. Os principais fenólicos encontrados no PA-EU foram 

confirmados por Espectrometria de Massas (CLAE-EM), conforme metodologia 

descrita por (DALEPRANE et al., 2012). 

Além disso, foi realizada a determinação de lipídios totais (extrator 

intermitente de Soxhlet) nas amostras (PA-EU e rações), conforme metodologia 

padroniza por por Almeida-Muradian et al. (2015); e o perfil de ácidos graxos foi 

confirmado por cromatografia gasosa, de acordo com a metodologia 

apresentada no capítulo III (item 3.1). 
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Tabela 1. Laudo das rações produzidas pela empresa Prag Soluções. 

Ingredientes 
Quantidade (%) 

NL HL 
NL+ 

PA5% 

HL+ 

PA2,5% 

HL+ 

PA5% 

HL+ 

EPA2,5% 

HL+ 

EPA5% 

Amido de milho 46,57 14,95 41,57 12,45 9,95 12,45 9,95 

Caseína 14,0 20,0 14,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Amido dextrinizado 15,5 11,0 15,5 11,0 11,0 11,0 11,0 

Sacarose 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Óleo de soja 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Banha - 30,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0 

Celulose microcristalina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Mix mineral AIN 93G 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Mix Vitamina AIN 93 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

L-cistina 0,18 0,3 0,18 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bitartarato de colina 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

BHT 0,0008 0,0028 0,0008 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 

PA (g)* - - 5,0 2,5 5,0 - - 

Extrato de PA (mL)** - - - - - 2,5 5,0 

Legenda: BHT= hidroxitoluenobutilado; PA= pólen apícola. NL – dieta normolipídica; HL – dieta 
hiperlipídica; NL + PA 5% - dieta normolipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + PA2,5 % 
- dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de PA; HL + PA 5 % - dieta hiperlipídica com 
incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de 
extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA. 
*As doses escolhidas se basearam nos artigos de Kolesarova et al. (2013) e Yildizet al. (2013) 
onde foram utilizadas respectivamente doses de 6 e 12 mg/dia e de 12 e 20 mg/dia de PA para 
ratos, sendo extrapoladas para peso e consumo de camundongos da linhagem C57BL/6.  
**Os grupos HL + EPA2,5 % e HL + EPA5 % tiveram seus extratos calculados para incorporação 
na ração a partir da concentração de compostos fenólicos totais presentes em 2,5 g e 5,0 g de 
PA desidratado, assim foi administrado quantidades proporcionais de compostos fenólicos totais 
para todos os grupos que recebam PA sendo possível a comparação entre os diferentes 
tratamentos.  

 

3.2 Ensaio biológico 

 

O ensaio com animais foi realizado de acordo com o protocolo aprovado 

pela Comissão de Ética em Uso de Animais (Protocolo CEUA/FCF/499, Anexo 

1) da FCF/USP. Foram utilizados 70 camundongos machos da linhagem 

C57BL/6, apresentando em média 2,5 meses (75 dias) de idade, provenientes 

do Biotério de Produção e Experimentação da FCF e do Instituto de 

Química/USP. Os animais foram distribuídos, de acordo com o peso inicial (de 
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forma que as médias de peso entre os grupos fossem as mesmas), em sete 

grupos (n=10) conforme mostrado na Figura 1; sendo mantidos em gaiolas de 

plástico (5 animais em cada) em uma sala com temperatura e umidade 

controladas e fotoperíodo (claro/escuro) de 12 horas, recebendo dieta e água ad 

libitum durante todo o período experimental. O consumo alimentar e o ganho de 

peso corporal foram monitorados duas vezes por semana, durante todo o 

período experimental. 

 
Figura 1. Desenho experimental do ensaio biológico. 
(TOTG - Teste oral de tolerância a glicose; PA - Pólen apícola) 

 

Na 9º semana (após 60 dias de intervenção) foi realizado o teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG). Após serem submetidos a oito horas de jejum, os 

animais tiveram a glicemia medida (tempo 0). Em seguida, receberam uma 

solução de glicose (Sigma G5767), na concentração de dois gramas por quilo de 

peso corpóreo, via intragástrica. A glicose sanguínea foi então medida nos 

tempos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após a administração de glicose; através 

da coleta de uma gota de sangue pela veia caudal, com o auxílio de um 

glicosímetro (AccuCheck Performa, Roche Diagnostic, Manheim, Alemanha). A 
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concentração de glicose versus tempo foram plotados e a área sob a curva 

(AUC) calculada para cada animal.  

Ao final da 10ª semana (70 dias de intervenção), após jejum de 8 horas, 

os animais foram anestesiados (cetamina 90 mg/kg e xilazina 10 mg/kg) por via 

intraperitoneal e em seguida eutanasiados. Foram coletados o sangue, por 

punção submandibular, os coxins adiposos (retroperitonial e epididimal) e os 

tecidos hepático, renal, cerebral e cardíaco, que foram pesados e imediatamente 

congelados em nitrogênio líquido. O sangue foi centrifugado a 1200 g durante 15 

minutos (4 ºC) e, o soro obtido, assim como os tecidos, foram armazenados a –

80 ºC até o momento das análises.  

 

3.2.1 Parâmetros Bioquímicos no soro  

 

Foram avaliados os parâmetros glicose (G), triglicerídeos (TG), colesterol 

total (CT) e frações (HDLc - High Density Lipoprotein e LDLc – Low Density 

Lipoprotein), atividade das enzimas alanina (ALT) e aspartato (AST) 

aminotransferases, fosfatase alcalina (FAL) e as proteínas totais (PT). Todos 

esses parâmetros foram quantificados no soro utilizando kits comerciais 

validados (Labtest®, Lagoa Santa, Brasil) em um analisador bioquímico 

automático (Labmax 240). 

 

3.2.2 Marcadores de função hepática 

 

O tecido hepático dos animais foi pesado e homogeneizado, em 

homogeneizador tipo ultra-turrax (modelo T10 basic, marca IKA), com um volume 

de tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0 igual a três vezes o valor absoluto da 

massa da amostra pesada. A solução foi então centrifugada a 38.000 g por 30 

minutos à temperatura de 4 ºC, e sobrenadante gerado foi mantido em 

microtubos Eppendorf, imediatamente congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados a –80 ºC até o momento das análises.  

A determinação do conteúdo de proteínas dos homogeneizados foi 

realizada segundo o método de Bradford (1985), obtendo-se as leituras no 

comprimento de onda de 595 nm em espectrofotômetro (SPECTRONIC® 20 

GENESYSTM, Rochester, USA). A quantidade de proteína das amostras foi 
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calculada a partir da curva-padrão utilizando albumina de soro bovino (Sigma 

A4503) sendo utilizada para expressar os resultados obtidos nas análises 

descritas a seguir. 

A capacidade de absorção dos radicais oxigenados (ORAC) foi medida 

conforme método descrito por Prior et al. (2003). Em uma placa de 96 poços, 

uma alíquota de 25 μL do homogeneizado diluído foi misturado com de uma 

solução de fluoresceína (40 nM) e incubados a uma temperatura de 37 °C por 

30 minutos antes da adição de 25 μL da solução do radical peroxila 2,2’-azobis 

(2-amidinopropano) dihidrocloreto (153 mM), que deu início à reação. A 

intensidade de fluorescência foi verificada a cada um minuto durante uma hora, 

em leitor de placas (Synergy H1, Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA), 

excitação em 493nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm (filtro 528/20). A 

capacidade antioxidante foi determinada pela equação de regressão entre uma 

curva padrão de Trolox (6,25-100 μM) e a área sob a curva de decaimento de 

fluoresceína (AUC), e os resultados expressos em milimolar de equivalentes de 

Trolox por mg de proteína (mM ET/mg PT). 

A determinação da peroxidação lipídica no tecido hepático foi realizada 

por quantificação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), 

conforme o método descrito por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979), com adaptações. 

Em microtubos, foram adicionadas 200 µL dos homogeneizados e 950 µL da 

solução de ácido tiobarbitúrico (0,32 %) diluída em ácido acético (20 % pH 3,5), 

os quais foram incubados em banho termostatizado a 85 °C durante uma hora. 

Em seguida, foram resfriados, adicionados 50 µL de dodecil sulfato de sódio (8,1 

%) e centrifugado a 20300 g durante 15 minutos (4 °C). A absorbância do 

sobrenadante foi mensurada a 532 nm e os dados expressos em nmol de TEP 

por mg de proteína, após utilização de uma curva padrão de 1,1',3,3'-

Tetraetoxipropano - TEP (0,5–8,0 nmol).  

O conteúdo de glutationa (GSH) nos homogeneizados foi realizado 

segundo protocolo descrito por Tietze (1969), com adaptações. Os 

homogeneizados foram ressuspensos em solução de EDTA (10-3M) em ácido 

tricloroacético 5 %, centrifugado a 43000 g por 15 minutos (4 ºC) e o 

sobrenadante coletado. Posteriormente, foi colocado em placa de 96 poços, 270 

µL de tampão fosfato pH 7,0 e 20 µL do sobrenadante contendo GSH. Em 

seguida, adicionou-se 10 µL de DTNB (5 mM) dissolvido em etanol, agitou-se 
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por 15 segundos e a absorbância foi medida a 412 nm em leitor de placas 

(Synergy H1, Biotek Instruments Inc., Vermont, EUA). A concentração de GSH 

foi quantificada utilizando uma curva padrão de GSH (50-800 µM/Sigma G4251) 

e o resultado expresso em µM GSH/mg PT. 

A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) citoplasmática foi 

avaliada de acordo com a metodologia de McCord e Fridovich (1969), que 

quantifica o ânion superóxido produzido pela enzima xantina oxidase na 

presença da xantina. O ânion superóxido produzido oxida o citocromo C e esta 

oxidação é medida considerando o aumento da densidade ótica. Enquanto a 

determinação da atividade da catalase (CAT) foi realizada segundo a 

metodologia descrita por Beutler (1975), a qual se baseia na quantificação da 

velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio pela enzima mediante a 

diminuição da densidade ótica. Já a atividade das enzimas glutationa peroxidase 

(GPx) e glutationaredutase (GR), foram determinadas seguindo o método 

estabelecido por Sies (1979). Ambas, fundamentam-se na medição do 

decaimento da densidade ótica a 340 nm, promovido pela oxidação do NADPH 

durante a redução da glutationa oxidada (GSSG) catalisada pela GR. A diferença 

é que, no meio de reação da GPx, além do NADPH, contém também GSH e GR. 

Todos os resultados foram expressos em unidade de enzima por miligrama de 

proteína (U/mg PT). Entende-se por uma unidade (U): SOD - atividade da enzima 

que promove 50 % de inibição da reação da xantina a 25 ºC em pH 7,8; CAT - 

atividade da enzima que realiza a hidrólise de 1 µM de H2O2 por minuto a 37 ºC 

em pH 8,0; e, GPx e GR - atividade da enzima que oxida 1µM de NADPH por 

minuto a 30 ºC em pH 7,0. 

 

3.2.3 Quantificação de citocinas inflamatórias no tecido hepático  

 

Uma fração congelada do tecido hepático (100 mg)  foi homogeneizada 

separadamente, com 1 mL de tampão RIPA pH 7,4 (0,625 % de Nonidet P-40, 

0,625 % de desoxicolato de sódio, fosfato de sódio 6,25 mM e EDTA 1 mM), 

contendo 10 µg/mL de um cocktail inibidor de protease (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA). Em seguida, os homogenatos foram centrifugados a 12.000 g e 4 ºC 

por 10 minutos e o sobrenadante foi coletado. A determinação das citocinas 

interleucinas 1b (IL-1b), 6 (IL-6) e 10 (IL-10), da proteína quimiotática de 
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monócitos-1 (MCP-1) e do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) foi realizada 

através de imunoensaio enzimático (ELISA), utilizando-se painel de kit comercial 

miliplex® (Cat. #MCYTOMAG-70K, Millipore), conforme indicação do fabricante. 

Os resultados foram corrigidos pela concentração de proteína utilizando-se o 

método de Bradford (1985) conforme descrito na metodologia do item 3.2.2 da 

metodologia. 

 

3.3 Análise estatística 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizada a análise de variância 

(one-way ANOVA), seguida do pós-teste Tukey, utilizando o software GraphPad 

Prism 5.0. Todas as análises foram feitas em triplicata e os dados expressos 

como média ± desvio padrão, com nível de significância de p<0,05. 

 

4 Resultados  

 

4.1 Caracterização química da amostra de PA-EU e das rações 

 

Os resultados de capacidade antioxidante e do perfil de compostos 

fenólicos da amostra de pólen apícola de Eucalyptus sp. (PA-EU) e das rações 

com PA-EU são apresentados na Tabela 2.  

A avaliação da capacidade antioxidante da amostra de PA-EU mostrou o 

potencial antioxidante comparado aos dados apresentados no capítulo II para 

amostras da mesma espécie (Eucalyptus sp.), tanto para ORAC quanto para 

DPPH. A análise das rações mostrou uma proporcionalidade entre os grupos 

com inclusão de PA-EU nas duas concentrações (2,5 e 5 %), especialmente para 

o teor de fenólicos totais.  

A partir da avaliação do perfil de fenólicos da amostra PA-EU por CLAE-

UV foi possível a identificação de apenas dois compostos de maior 

concentração; miricetina e rutina, porém, quando posteriormente avaliado por 

CLAE-EM foram identificados oito compostos, sendo quatro de maior 

concentração, a quercetina-diglicosídio, miricetina, rutina e n-n-n-tris-p-feruloil-

espermidina. 
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A n-n-n-tris-p-feruloil-espermidina é um conjugado de poliamina com 

compostos fenólicos que faz parte de um grupo de substâncias bioativas com 

potencial antimicrobiano (BASSARD et al., 2010). A ocorrência de derivados de 

espermidina foi reportada em amostras de PA produzidas em Belgrado, Sérvia 

(MIHAJLOVIC et al., 2015) e em amostras de Mimosa scabrella produzidas em 

Mato Grosso, Brasil (DE-MELO, 2015).  

Nas plantas, além das poliaminas livres, existem as poliaminas 

conjugadas a ácidos hidroxinâmicos (aminas de ácido-hidroxicinâmico (AAHs)) 

que são amplamente distribuídas em diversas espécies de plantas superiores 

(LUO et al., 2009), que são amplamente distribuídas em diversas espécies de 

plantas superiores (LUO et al., 2009). Estas AAHs estão envolvidas em diversos 

processos de crescimento e desenvolvimento de plantas, incluindo divisão 

celular, floração, resposta a estresse ambiental e fatores bióticos. Não foram 

encontrados trabalhos que avaliaram o potencial antioxidante e anti-inflamatório 

da n-n-n-tris-p-feruloil-espermidina em ensaios in vitro ou in vivo.  

Outro componente identificado, a miricetina é um fenólico que apresenta 

estrutura relacionada com diversos outros como a quercetina, morina, campferol 

e fisetina. Este composto é algumas vezes referido como uma hidroxiquercetina 

devido a sua similaridade estrutural. As propriedades nutracêuticas e 

antioxidantes da miricetina são muito valorizadas, existindo evidências 

científicas sobre o seu potencial anti-inflamatório, analgésico, antitumoral, 

hepatoprotetor e antidiabético (SEMWAL et al., 2016). 

Como pode ser visto na Tabela 2, um dos componentes encontrados em 

maior concentração no PA-EU foi a rutina também conhecida como quercetina-

3-rutinosídio. É classificada como um flavonol glicosídeo formado pelo flavonol 

quercetina e o dissacarídeo rutinose. A rutina apresenta propriedades 

sequestradoras de espécies oxidantes como o radical OH, radical superóxido e 

radical peroxil. Além disso ela apresenta diversas atividades biológicas, como 

antialérgica, anti-inflamatória, vasoativa, antitumoral, antibacteriana e antiviral. 

Associado ao exposto, alguns estudos demonstram o efeito hipolipidêmico e 

antidiabético da rutina (SHARMA et al., 2013). 
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Tabela 2. Capacidade antioxidante e compostos fenólicos da amostra de pólen 

apícola de Eucalyptus sp. (PA-EU) e das rações as quais ela foi incorporada. 

Análise 
Amostra 

PA-EU 

Rações** 

NL 

 

HL 

 

NL + 

PA5% 

HL + 

PA2,5% 

HL + 

PA5% 

HL + 

EPA2,5% 

HL + 

EPA5% 

ORAC (µM ET/g) 518 ± 50 6,4 ± 1,5b 7,7 ± 0,1b 29 ± 0,2a 21 ± 5,1ab 31 ± 5,2a 21 ± 2,5ab 33 ± 7,3a 

DPPH• (EC50 mg/mL)* 0,42 ± 0,00 152 ± 63b 704 ± 292a 17 ± 0,62b 26 ± 1,0b 17 ± 0,33b 22 ± 0,84b 16 ± 0,10b 

FT (mg EAG/g) 32 ± 0,9 0,6 ± 0,0d 0,5 ± 0,0d 2,2 ± 0,0a 1,2 ± 0,1c 2,0 ± 0,0b 1,3 ± 0,1c 1,9 ± 0,0b 

FVT (mg EC/g) 3,9 ± 0,2 0,00 ± 0,00d 0,00 ± 0,00d 0,06 ± 0,01b 0,00 ± 0,00d 0,06 ± 0,01b 0,02 ± 0,00c 0,10 ± 0,01a 

Perfil de compostos fenólicos (mg/g) 

Quercetina diglicosídio 0,23 ± 0,02 - - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 

Quercetina 3-o-glicosil-6-

o-pentosídeo 
0,09 ± 0,007 - - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 

Isoramnetina 3-o-

ramnosil-glicosídeo 
0,06 ± 0,002 - - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 

Miricetina 1,33 ± 0,03 - - 0,03 0,02 0,04 0,01 0,04 

Rutina 5,71 ± 0,29 - - 0,18 0,09 0,18 0,08 0,18 

Quercetina 0,10 ± 0,008 - - 0,01 < LQ < LQ < LQ < LQ 

Campferol 0,41 ± 0,02 - - < LQ < LQ < LQ < LQ 0,01 

n-n-n-tris-p-feruloil-

espermidina 
3,99 ± 0,2 - - 0,17 0,06 0,18 0,08 0,16 

Totais (CLAE) 11,93 ± 0,59 - - 0,35 0,17 0,36 0,14 0,40 

ORAC= capacidade de absorção dos radicais oxigenados; ET= equivalente de Trolox; FT= 
fenólicos totais; EAG= equivalente de ácido gálico; FVT= flavonoides totais; EC= equivalente de 
catequina. NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA 5 % - dieta normolipídica 
com incorporação de 5 % de PA; HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % 
de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta hiperlipídica com 
incorporação de 5 % de extrato de PA. 
*Atividade sequestrante do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•), com resultados expressos 
em EC50 [concentração de amostra (mg/mL) necessária para reduzir em 50 % a concentração 
inicial do DPPH•]. Assim, quanto menor o valor de EC50, maior é a capacidade antioxidante dos 
compostos da amostra. 
**Letras diferentes na mesma linha representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
 

Na Figura 2 estão apresentados os cromatogramas representativos da 

amostra (a) e dos padrões (b) que foram quantificados por CLAE-UV, assim 

como o cromatograma da amostra (c) identificando os picos encontrados na 

espectrometria de massas (CLAE-EM). Nesta figura também pode ser 

visualizados os espectros de massas identificando os picos base (1 a 8) 

encontrados e fragmentos (d).  
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a. Cromatograma do PA-EU (CLAE-UV). 

 
b. Cromatograma dos padrões (CLAE-UV). 

 
c. Cromatograma do PA-EU (CLAE-EM). 

 

1  

2  

3  
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4  

5  

6  

7  

8  
d. Espectros de massas dos diferentes picos (1 a 8). 

 
Figura 2. Cromatogramas (CLAE-UV e -EM) e espectros de massas dos 

compostos fenólicos majoritários presentes na amostra de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. (PA-EU). 
CLAE-UV = cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta visível, -EM = 
acoplado a espectro de massas; [M+] = íon molecular, [MS2+] = fragmentos de íons. Picos: 1 
(Quercetina-diglicosídio), 2 (Quercetina-3-o-glicosil-6-o-pentosídeo), 3 (Isoramnetina-3-o-
ramnosil-glicosídeo), 4 (miricetina), 5 (rutina), 6 (quercetina), 7 (campferol) e 8 (n-n-n-tris-p-
feruloil-espermidina). 
 

Os resultados da composição de ácidos graxos das amostras de PA-EU 

e das rações estão apresentados na tabela 3. Pode-se verificar que a quantidade 

de AGS, AGMI e AGPI não apresentaram diferença significativa entre os grupos 

HL. 
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Tabela 3. Perfil de ácidos graxos da amostra de pólen apícola de Eucalyptus 

sp. (PA-EU) e das rações as quais ela foi incorporada. 

Análise 
Amostra 

PA-EU 

Rações** 

NL 

 

HL 

 

NL + 

PA5% 

HL + 

PA2,5% 

HL + 

PA5% 

HL + 

EPA2,5% 

HL + 

EPA5% 

LT (Soxhlet; %) 1,8 ± 0,1 4,1 ± 0,1d 33 ± 0,2b 4,3 ± 0,1d 34 ± 0,1ac 34 ± 0,5bc 34 ± 0,0a 33 ± 0,0b 

LT (Folch; %)* 1,4 ± 0,7 3,4 ± 0,4b 23 ± 3,0a 4,1 ± 0,1b 20 ± 1,6a 20 ± 2,0a 18 ± 0,9a 19 ± 2,3a 

Perfil de ácidos graxos (%) 

C14:0 - - 1,2 ± 0,0 - 1,3 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,0 

C14:1 1,0 ± 0,4 - - - - - - - 

C16:0 22 ± 1,7 16 ± 1,3 21 ± 0,0 14 ± 1,0 22 ± 0,2 22 ± 0,1 22 ± 0,2 21 ± 0,1 

C16:1 - - 1,4 ± 0,0 - 1,4 ± 0,0 1,4 ± 0,0 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,0 

C18:0 3,7 ± 0,3 5,4 ± 0,2 16 ± 0,1 4,5 ± 0,2 15 ± 0,2 15 ± 0,2 16 ± 0,3 16 ± 0,1 

C18:1c n-9 9,8 ± 1,2 21 ± 1,7 35 ± 0,4 22 ± 1,6 36 ± 1,6 35 ± 0,2 35 ± 0,2 35 ± 0,2 

C18:2t 1,1 ± 0,5 - - - - - - - 

C18:2c n-6 24 ± 3,7 48 ± 0,5 21 ± 0,3 50 ± 0,1 21 ± 0,3 21 ± 0,2 21 ± 0,2 21 ± 0,1 

C20:0 1,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 - 0,6 ± 0,1 - - - - 

C20:1 - - 0,6 ± 0,0 - 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 

C18:3c n-3 16 ± 3,1 5,8 ± 0,4 1,5 ± 0,1 6,0 ± 0,3 1,6 ± 0,0 1,6 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,0 

∑NI 9,5 ± 3,7 3,8 ± 0,4 2,3 ± 0,2 3,3 ± 0,6 2,0 ± 0,1 2,6 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,6 ± 0,2 

Saturados 38 ± 3,3 23 ± 1,6b 38 ± 0,1ª 19 ± 1,4c 38 ± 0,5 a 38 ± 0,3a 38 ± 0,6a 38 ± 0,3a 

AGMI 11 ± 0,8 21 ± 1,7b 37 ± 0,4ª 22 ± 1,6b 38 ± 1,7a 37 ± 0,3a 37 ± 0,3a 37 ± 0,3a 

AGPI 41 ± 6,2 54 ± 0,9b 22 ± 0,3c 56 ± 0,3a 22 ± 0,3c 22 ± 0,3c 22 ± 0,3c 22 ± 0,1c 

Razão n-6/n-3 1,5 8,2 14 8,4 13 13 12 13 

ORAC= capacidade de absorção dos radicais oxigenados; ET= equivalente de Trolox; FT= 
fenólicos totais; EAG= equivalente de ácido gálico; FVT= flavonoides totais; EC= equivalente de 
catequina. NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica 
com incorporação de 5 % de PA; HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % 
de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta hiperlipídica com 
incorporação de 5 % de extrato de PA. 
*Lipídeos totais extraídos segundo o método de Folch, Lee e Stanley (1957) e utilizado para a 
análise do perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa. 
**Letras diferentes na mesma linha representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
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4.2 Ensaio biológico 

 

A influência do PA-EU e EPA-EU sobre o ganho de peso foi avaliada em 

camundongos C57BL/6 alimentados com uma dieta hiperlipídica (HL) 

suplementada com 2,5 % e 5 % de PA-EU ou 2,5 % e 5 % de EPA-EU. A Tabela 

4 mostra que os camundongos alimentados com PA e EPA apresentaram peso 

corporal igual ao controle HL após 10 semanas. Já os animais que receberam a 

dieta normolipídica (NL) e normolipídica com pólen apícola (NL+PA5 %), 

apresentaram maior ingestão alimentar quando comparados aos grupos HL, 

porém, devido a densidade calórica dos grupos NLs ser menor, o consumo 

calórico de todos os grupos foi igual. Importante ressaltar que os grupos HL+PA 

e HL+EPA, independente da concentração, não exerceram influência sobre o 

padrão de consumo de ração, quando comparado ao grupo HL. 

 

Tabela 4. Peso corpóreo e consumo alimentar dos camundongos alimentados 

durante 70 dias com dietas incorporadas com PA-EU e EPA-EU. 

Grupos Peso inicial (g) Peso final (g) 
Ganho de 

peso (g)* 

Consumo médio 

de ração (g/dia)* 

Consumo 

médio calórico 

(cal/dia) 

NL 27 ± 2,3 30 ± 2,8 2,5 ± 1,5b 3,4 ± 0,15a 13 

HL 27 ± 2,3 42 ± 4,5 15 ± 3,1a 2,7 ± 0,16b 14 

NL + PA5% 29 ± 1,1 34 ± 2,7 5,5 ± 2,5b 3,7 ± 0,06a 14 

HL + PA2,5% 26 ± 1,6 42 ± 4,7 16 ± 4,0a 2,5 ± 0,04b 13 

HL + PA5% 27 ± 2,5 40 ± 4,3 13 ± 3,1a 2,5 ± 0,14b 13 

HL + EPA2,5% 27 ± 1,7 44 ± 3,3 17 ± 3,2a 2,8 ± 0,11b 15 

HL + EPA5% 26 ± 2,3 42 ± 3,9 16 ± 2,3a 2,7 ± 0,04b 14 

NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com 
incorporação de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de 
PA; HL + EPA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; 
HL+EPA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA. 
*Letras diferentes na mesma coluna representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
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Como apresentado na Tabela 4, o consumo da dieta hiperlipídica permitiu 

maior ganho de peso corporal aos animais dos grupos HL e, consequente, 

acúmulo de gordura nos coxins adiposos epididimal e retroperitonial (Figura 3). 

Na Tabela 5 estão apresentados os pesos dos tecidos coletados (adiposos, 

hepático, renal, cardíaco e cerebral). Houve diferença significativa entre os 

grupos NL e HL apenas para os coxins adiposos (epididimal e retroperitonial). 

Contudo, não houve alterações no peso desses tecidos com a incorporação de 

PA-EU e EPA-EU, quando comparados ao grupo HL. 

 

  
a. Camundongos C57BL/6,                  
NL (esquerda) e HL (direita). 

 

b. Camundongos C57BL/6,                        
NL (esquerda) e HL (direita). 

 

  
c. Tecido hepático dos camundongos, 
NL (esquerda) e HL (direita). 
 
 

d. Tecido adiposo dos camundongos, 
NL (esquerda) e HL (direita), 
Retroperitonial (acima) e Epididimal (abaixo). 
 

Figura 3. Imagens mostrando as diferenças clínicas e teciduais dos 

camundongos (C57BL/6) pertecentes aos grupos normo- e hiperlipídico. 
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Tabela 5. Peso dos tecidos dos camundongos alimentados durante 70 dias 

com dietas incorporadas com PA-EU e EPA-EU. 

Grupos 
Peso dos tecidos (g)* 

Retroperitonial* Epididimal* Fígado Rins Coração Cérebro 

NL 0,51 ± 0,09b 1,0 ± 0,19b 1,4 ± 0,10 0,64 ± 0,06 0,47 ± 0,05 0,73 ± 0,03 

HL 0,99 ± 0,13a 2,6 ± 0,36a 1,6 ± 0,29 0,67 ± 0,06 0,45 ± 0,06 0,72 ± 0,03 

NL+PA 5 % 0,66 ± 0,18b 1,4 ± 0,41b 1,6 ± 0,12 0,65 ± 0,03 0,46 ± 0,05 0,74 ± 0,05 

HL+PA 2,5 % 0,95 ± 0,11a 2,6 ± 0,22a 1,6 ± 0,32 0,67 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,74 ± 0,06 

HL+PA 5 % 0,90 ± 0,12a 2,5 ± 0,41a 1,5 ± 0,19 0,69 ± 0,07 0,46 ± 0,04 0,77 ± 0,08 
HL+EHPA 2,5 % 0,93 ± 0,09a 2,3 ± 0,46a 1,8 ± 0,22 0,73 ± 0,05 0,47 ± 0,05 0,74 ± 0,03 

HL+EHPA 5 % 0,93 ± 0,16a 2,5 ± 0,43a 1,5 ± 0,27 0,68 ± 0,05 0,45 ± 0,04 0,74 ± 0,06 

NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com 
incorporação de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de 
PA; HL + EPA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; 
HL+EPA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA. 
*Letras diferentes na mesma coluna representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
 

4.2.1 Parâmetros bioquímicos do soro 

 

A influência da dieta hiperlipídica sobre a tolerância à glicose foi avaliada 

pelo teste oral de tolerância a glicose (TOTG), realizado uma semana antes da 

eutanásia (10 semanas), assim como a glicemia de jejum após a eutanásia, e os 

resultados estão apresentados na Figura 4. Não foi observada diferença 

significativa na resposta glicêmica entre os grupos estudados. 
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a. TOTG sob jejum (9º semana). 

 
b. Glicemia sob jejum (10º semana). 

Figura 4. Teste oral de tolerância a glicose (TOTG), realizado uma semana antes 

da eutanásia, e glicemia de jejum após a eutanásia, dos camundongos 

alimentados durante 70 dias com dietas incorporadas com PA-EU e EPA-EU.  
NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação 
de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 
% - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA.  
*Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes representam significância 
(p<0,05; ANOVA one-way). 
 
 

Após 10 semanas de intervenção, também foram determinadas as 

concentrações de triglicerídeos, colesterol total e suas frações HDLc e LDLc 

(Figura 5), assim como as enzimas indicadoras da função hepática - ALT, AST 

e FAL, e as proteínas totais (Figura 6); todas medidas no soro dos animais após 

jejum de 8 horas.  Não foram observadas alterações nas concentrações desses 

metabólitos com a dieta hiperlipídica quando comparada ao grupo NL e também 

quando comparados aos grupos HL com incorporação de pólen apícola de 

Eucalyptus sp. (PA-EU) e Extrato hidro-alcóolico de pólen apícola de Eucalyptus 

sp. (EPA-EU), independente da concentração. 

Resultados descritos por Rzepecka-Stojko et al. (2017), demonstraram 

que camundongos (fêmeas) C57BL/6 alimentados com dieta hiperlipídica e 

extrato de pólen apícola polifloral proveniente da Polônia (incorporado na ração), 

não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quanto aos níveis 

de TG e HDL, quando comparados ao grupo hiperlipídico. No entanto, os autores 

observaram diferenças estatisticamente significativas nos níveis de LDL e CT, 



115 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
SATTLER, J. A. G. (2018) 

entre os grupos suplementados com extrato de pólen e o grupo que recebeu 

somente dieta hiperlipídica.  

 
 

  
a. Triglicerídeos. 

 
b. Colesterol total. 

 

  
c. Lipoproteína de alta densidade. 

 
d. Lipoproteína de baixa densidade. 

 
Figura 5. Lipidograma sérico dos camundongos alimentados durante 70 dias 

com dietas incorporadas com PA-EU e EPA-EU.  
NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação 
de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 
% - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA.  
*Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes representam significância 
(p<0,05; ANOVA one-way). 
 

  
a. Alanina aminotransferase. 

 
b. Aspartato aminotransferase. 
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c. Fosfatase alcalina. 

 
d. Proteínas totais. 

 
Figura 6. Enzimas indicadoras da função hepática (ALT, AST e FAL) e proteínas 

totais séricas dos camundongos alimentados durante 70 dias com dietas 

incorporadas com PA-EU e EPA-EU.  
NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação 
de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 
% - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA.  
*Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes representam significância 
(p<0,05; ANOVA one-way). 
 

 

4.2.2 Marcadores de estresse oxidativo no tecido hepático 

 

Os resultados da capacidade de absorção dos radicais oxigenados 

(ORAC), das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e da 

quantidade de glutationa reduzida (GSH) no tecido hepático dos animais estão 

apresentados na Figura 7. Não foram observadas diferenças estatísticas 

(p>0,05) entre os grupos controles NL e HL para os três parâmetros avaliados. 

Consequentemente, não houve alteração nos resultados dos grupos intervenção 

quanto a análise de ORAC e TBARS. Porém, de forma interessante, pode-se 

observar um aumento significativo (p<0,05) na GSH em todos os grupos que 

receberam PA, tanto na forma integral como de extrato. Os grupos NL + PA5 % 

e HL + EPA2,5 % apresentaram mais GSH (p>0,05) em relação aos dois grupos 

controles (NL e HL), indicando um aumento da produção deste componente no 

sistema antioxidante dos animais.   
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a. ORAC. 

 
b. TBARS. 

 

 
c. Glutationa reduzida. 

 
Figura 7. Capacidade de absorção dos radicais de oxigênio (ORAC), 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e glutationa (GSH) no 

tecido hepático dos camundongos alimentados durante 70 dias com dietas 

incorporadas com PA-EU e EPA-EU.  
NL – dieta normolipídica; HL – dieta hiperlipídica; NL + PA5 % - dieta normolipídica com 
incorporação de 5 % de pólen apícola (PA); HL + PA2,5 % - dieta hiperlipídica com incorporação 
de 2,5 % de PA; HL + PA5 % - dieta hiperlipídica com incorporação de 5 % de PA; HL + EPA2,5 
% - dieta hiperlipídica com incorporação de 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 % - dieta 
hiperlipídica com incorporação de 5 % de extrato de PA.  
*Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes representam significância 
(p<0,05; ANOVA one-way). 

 

Diversos estudos vêm demonstrando a capacidade de polifenóis 

provenientes de vinho e chá preto assim como flavonoides, por exemplo, 

quercetina, campferol, luteonina, e outros, em modular genes relacionados a 

glutationa (GSH). Entre os mecanismos envolvidos, está à ativação de 

elementos responsivos antioxidantes (AREs) que são encontrados ligados a 

genes promotores, os quais produzem elemento com ação antioxidante, entre 
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eles a γ-GCS (γ-glutamil cisteína sintetase). Esta enzima é um elemento chave 

para a formação da GSH  e assim do seu potencial como agente antioxidante 

(RODRIGUEZ-RAMIRO et al., 2015; MASELLA et al., 2005). 

A atividade das enzimas antioxidantes: superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR); foi 

medida no homogeneizados de fígado conforme mostra a Figura 8. A dieta 

hiperlipídica não influenciou a atividade das enzimas antioxidantes. Assim, não 

foi possível avaliar o efeito da incorporação de PA e EPA nas dietas com relação 

aos seus efeitos na atividade destas enzimas.  

 

  

  
Figura 8. Atividade das enzimas antioxidantes: superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR); no  

tecido hepático dos camundongos alimentados durante 70 dias com dietas 

incorporadas com PA-EU e EPA-EU.  
NL- normolipídica; HL- hiperlipídica; NL+PA5 %- normolipídica com incorporação de pólen 
apícola (PA) 5 %; HL+PA2,5 %- hiperlipídica com 2,5 % de PA; HL+PA5 %- hiperlipídica com 5 
% de PA; HL+EPA2,5 %- hiperlipídica com 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 %- hiperlipídica 
com 5 % de extrato de PA. *Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes 
representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
 

 

 



119 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
SATTLER, J. A. G. (2018) 

4.2.3 Marcadores de inflamação no fígado 

 

A influência do PA-EU e EPA-EU sobre o perfil inflamatório foi avaliada 

em camundongos C57BL/6 alimentados com uma dieta hiperlipídica (HL) 

suplementada com 2,5 % e 5 % de PA-EU ou 2,5 % e 5 % de EPA-EU. Os 

resultados da Figura 9 mostram que os camundongos alimentados com PA nas 

concentrações 2,5 e 5 % apresentaram redução na produção das citocinas 

inflamatórias IL-1b, IL-6 e MCP-1. O grupo HL+PA5 % ainda reduziu a produção 

da (TNF-α).  

  

  

 

 

Figura 9. Perfil das citocínas inflamatórias (IL-1b, IL-6, MCP-1, IL-10 e TNF-α) 
do homogenato do fígado dos camundongos. 
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NL- normolipídica; HL- hiperlipídica; NL+PA5 %- normolipídica com incorporação de pólen 

apícola (PA) 5 %; HL+PA2,5 %- hiperlipídica com 2,5 % de PA; HL+PA5 %- hiperlipídica com 5 
% de PA; HL+EPA2,5 %- hiperlipídica com 2,5 % de extrato de PA; HL+EPA5 %- hiperlipídica 

com 5 % de extrato de PA. *Resultados expressos em média ± desvio (n=10); Letras diferentes 

representam significância (p<0,05; ANOVA one-way). 
 Os resultados mostram a influência do consumo de PA-EU apícola no 

perfil inflamatório dos grupos estudados. A incorporação e consumo de PA-EU 

na forma integral promoveu redução (p<0,05) em todos os parâmetros 

inflamatórios no fígado dos animais, no entanto o extrato hidro-alcóolico de PA-

EU, apesar da redução visível não apresentou diferenças (p>0,05) em relação 

aos grupos controle. Desta forma pode-se considerar que o isolamento dos 

bioativos (compostos fenólicos) não foi efetivo da mesma forma que a 

incorporação integral na prevenção do quadro inflamatório crônico de baixo grau 

promovido pela dieta hiperlipídica.  

Alguns autores investigaram a absorção de compostos fenólicos isolados 

ou na matriz alimentar em animais e humanos. No estudo de Hollman et al. 

(1999) realizado em humanos com ileostomia, foi possível identificar que a 

administração oral de quercetina aglicona (isolada) teve menor 

absorção/disponibilização no plasma (24 %) quando comparada a quercetina 

glicosilada presente em cebolas (52 %). Lesser et al. (2004) mostraram que a 

biodisponibilidade de quercetina é influenciada com a presença de gordura na 

matriz. Neste estudo realizado em porcos a administração conjunta de 

quercetina a uma dieta com 17 % de gordura aumentou em 50 % a absorção do 

flavonoide quando comparada a dieta com 3 % de gordura.  

 A biodisponibilidade de compostos fenólicos pode ser afetada por 

diversos fatores, entre eles a matriz alimentar, processamento, fatores ligados 

ao hospedeiro (sexo, idade, composição da microflora intestinal), assim como a 

interação dos polifenóis com outras moléculas (proteínas salivares e enzimas 

digestivas) (LEWANDOWSKA et al., 2013). 

Poucos estudos avaliaram a consumo integral ou in natura de pólen 

apícola, geralmente é considerada a avaliação de extratos deste alimento 

utilizando solventes orgânicos. Conforme mostrado por (MARUYAMA et al., 

2010) a utilização de extrato etanólico de PA foi mais eficiente quando 

comparada com a administração de PA bruto em modelo de inflamação aguda. 



121 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
SATTLER, J. A. G. (2018) 

Dentre os efeitos encontrados pelo extrato estão a redução da produção de óxido 

nítrico (NO) e cicloxigenase 2 (COX-2), os quais são sinalizadores de estresse 

oxidativo e de inflamação, respectivamente. 

Os principais mecanismos de ação dos polifenóis na inflamação incluem 

a inibição de vias inflamatórias como da NF-кB, MCP-1 e IL-1b, IL-6 e TNF-α. 

(HUSSAIN et al, 2016). Além disso, os polifenóis podem modular a atividade de 

enzimas do metabolismo do ácido araquidônico como as cicloxigenases (COX), 

lipoxigenases (LOX) e óxido nítrico sintase (iNOS) (GUPTA et al., 2014). 

Os principais fenólicos encontrados no PA-EU administrado aos animais 

foram a rutina, miricetina, campferol e quercetina, podem ser encontrados em 

diversas fontes do reino vegetal apresentando propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias (SANTHAKUMAR et al., 2018). A rutina, principal flavonoide 

encontrado no PA-EU é um importante constituinte da dieta presente em 

alimentos como maçã, chás, trigo-sarraceno, tomate, laranja, limão e espinafre. 

Em modelo animal de indução aguda de inflamação por CCl4 a rutina reduziu a 

produção de marcadores inflamatórios como NF-кB, TNF-α, COX-2 e suprimiu a 

expressão da iNOS e aumentou a da Nrf2 (HOSSEINZADEH et al., 2014).  

 Lee et al. (2013) avaliaram o efeito hepatoprotetor de extratos etanólicos 

de Trigo-sarraceno rico em rutina e quercetina, em modelo animal de indução de 

dano hepático por CCl4 e etanol. A administração do extrato reduziu a produção 

das citocinas IL-1b, IL-6 e TNF-α, gerando um efeito protetor no fígado dos 

animais.  

 

5 Conclusões 

 

Os resultados apresentados neste capítulo mostraram que, embora a 

dieta hiperlipídica tenha ocasionado um ganho de peso excessivo e alterado os 

parâmetros bioquímicos no soro dos animais, a presença de PA nesta dieta não 

foi capaz de atenuar estas alterações bioquímicas. Entretanto foi possível 

observar um aumento do conteúdo de GSH em todos os grupos que receberam 

o PA da forma integral tanto na forma de extrato. Este resultado sinaliza para a 

possível influência dos polifenóis encontrados no PA em modular uma resposta 

antioxidante por aumento da GSH.  
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A avaliação de potencial anti-inflamatório de PA na incorporada a dieta 

dos animais, mostrou que este alimento pode modular a produção de citocínas 

inflamatórias causadas por um quadro crônico inflamatório de baixo grau. Esta 

parece ser uma informação útil para continuar investigando quais vias estão 

envolvidas neste potencial anti-inflamatório além de possíveis efeito do PA in 

vivo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Os componentes bioativos da dieta, incluindo os compostos fenólicos, 

ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) e fitoesteróis, vêm sendo 

exaustivamente investigados com relação aos seus efeitos benéficos ao 

organismo. Estes estudos estão focados principalmente nas suas atividades 

antioxidante e anti-inflamatória. Neste sentido, alimentos ricos nesses 

componentes tem sido alvo de estudos que avaliam seus efeitos fisiológicos. O 

pólen apícola é um desses alimentos, que vêm sendo reconhecido pela sua 

composição de bioativos, entre eles, vitaminas, fitoesteróis, AGPIs e compostos 

fenólicos, porém poucos estudos avaliaram seu efeito in vivo. O Brasil possui um 

potencial de produção apícola devido a grande disponibilidade de fontes 

poliníferas, dentre elas a espécie Eucalyptus sp., que é encontrada em diversas 

regiões do país. 

Nesta linha, foi investigado o pólen apícola de Eucalyptus quanto a sua 

composição de bioativos e atividade antioxidante in vitro e in vivo. No primeiro 

capítulo, foram apresentados os dados da literatura que apontam para a 

necessidade de investigação do potencial do pólen apícola em modelos 

envolvendo animais (fisiológicos). O segundo capítulo confirmou que as 

amostras de pólen apícola de Eucalyptus sp.  produzidas em uma micro região 

do Rio Grande do Sul apresentam quantidades consideráveis de compostos 

fenólicos e atividade antioxidante, recebendo influência do período de coleta e 

fatores climáticos. Neste mesmo contexto, foi ainda observado no capítulo três 

que, apesar do PA apresentar baixa quantidade de lipídeos, a maior parte dos 

seus ácidos graxos são poli-insaturados. Além disso, foi identificada uma 

quantidade considerável de fitoesteróis, sendo também influenciada por fatores 

climáticos. 

Com relação aos efeitos do pólen apícola de Eucalyptus sp. in vivo, que 

foram apresentados no capítulo quatro, os resultados do presente estudo 

mostraram que o PA não provocou alterações no peso e no metabolismo lipídico 

dos animais alimentados com dieta hiperlipídica, mas apresentou a ação positiva 

em aumentar os níveis de GSH no fígado em todos os animais que receberam 

PA-EU integral ou na forma de extrato; porém este efeito não parece ser 
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dependente da quantidade oferecida.  

Quanto aos parâmetros inflamatórios os grupos onde receberam PA-EU 

reduziram significativamente os níveis de citocínas inflamatórias, porém quando 

esta mesma amostra foi incorporada na forma de extrato na ração o consumo da 

mesma em duas concentrações não promoveu alterações. Assim, estes 

resultados mostraram um efeito importante do pólen apícola de Eucalyptus sp. 

no perfil inflamatório, visto que ocorreu uma diminuição nos níveis de citocinas 

presentes no tecido hepático dos animais. 

De uma forma geral o presente trabalho mostrou a presença de bioativos 

em pólen apícola de Eucalyptus sp., onde pôde-se observar a influência do clima 

na composição deste alimento e ainda o potencial anti-inflamatório in vivo. A 

partir deste trabalho novas perspectivas se abrem quanto ao potencial bioativo 

deste alimento, sendo necessários novos estudos que avaliem mecanismo de 

ação dos compostos bioativos identificados neste alimento e também em novos 

modelos de investigações in vivo. 
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Anexo 1 – Certificado CEUA/FCF
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Anexo 2 – Ficha do aluno 
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Anexo 3 – Informações para os membros de bancas 
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Anexo 4 – Currículo Lattes 
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