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O pólen apícola é o resultado da aglutinação do pólen das flores efetuada pelas 
abelhas, mediante acréscimo de substâncias salivares e pequenas quantidades de 
néctar ou mel. Esse produto apícola vem sendo usado na medicina popular para 
tratar alergias e processos inflamatórios, além do uso alimentício por apresentar 
carboidratos, proteínas, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, entretanto 
estudos relacionam suas propriedades biológicas com a presença de compostos 
fenólicos, principalmente flavonoides. Este trabalho teve como objetivo determinar 
a concentração de compostos fenólicos totais, flavonoides, atividade antioxidante e 
origem botânica. Foram utilizadas duas amostras de pólen apícola, sendo uma de 
origem comercial produzida por Apis mellifera, no município de canavieiras-BA e 
outra produzida pela abelha sem ferrão Scaptotrigona aff. postica (Tubi) coletada 
no município de Imperatriz-MA. Os extratos foram obtidos por maceração utilizando 
etanol a 70% por 30 min a 70 ºC. As concentrações de fenóis totais, flavonoide e 
atividade antioxidante, utilizando o radical 2,2- difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), foram 
obtidos por métodos espectrofotométricos. A identificação polínica foi realizada 
segundo método de Erdtman, acetólise. O extrato de Tubi apresentou rendimento 
de 23,9%, concentrações de fenóis e flavonoides de 148,46 mg EAG/g, 11,17 mg 
EQ/g, respectivamente. O extrato de A. mellifera apresentou rendimento de 
19,83%, 46,36 mg EAG/g de fenóis e 4,67 mg EQ/g de flavonoides. Para a 
atividade antioxidante foi obtido um CE50 de 120,25 µg/mL para Tubi e 843,83 
µg/mL para A. mellifera. A identificação botânica do pólen de Tubi apresentou 
características heteroflorais, com tipos polínicos pertencentes as famílias 
Fabaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Pontederiaceae, enquanto as amostras de 
pólen de A. mellifera foi classificado como monofloral, e identificação de tipos 
polínicos das famílias Fabaceae, Myrtaceae e Asteraceae, Mimosoideae. Os 
resultados desse estudo sugerem que o pólen apícola apresenta importante ação 
antioxidante devido à presença de compostos fenólicos. A identificação polínica 
permitiu identificar as principais famílias botânicas utilizadas pelas abelhas, que 
variam em função da época de coleta, região geográfica e espécie de abelha. 
Tendo em vista sua atividade e sua ação antioxidante, é possível fortalecer a ideia 
do uso do pólen como alimento funcional. 
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