
1  

MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE 
PRÓPOLIS NO APIÁRIO DA UNIVERSIDADE ANHANGUERA  UNIDERP.  

Paola Estevam Vasconcelos ¹; Rosemary Matias2; Eloty Justina Dias Schleder3 

¹Bolsista do PIBIC/CPP - Curso de Agronomia da Universidade Anhanguera-Uniderp; ²Docente 
do Programa de Pós-Graduação da Universidade Anhanguera-Uniderp; 3Docente da 

Universidade Anhanguera-Uniderp: rua Alexandre Herculano nº1400, Jardim Veraneio 

 

pepfehr@gmail.com; schdias@terra.com.br

  

RESUMO  

O presente trabalho teve como objetivo teve como objetivo monitorar a qualidade e o potencial da 
produção de própolis de colméias do mês de março de 2011 do apiário da Fazenda Escola Três Barras 
em Campo Grande-MS.Após a determinação das características organolépticas,quanto a 
coloração,cor,sabor,as amostras de própolis foram pesadas e armazenadas na geladeira para a 
determinação dos testes de pH,Condutividade Elétrica, Índice de Oxidação,Compostos Fenólicos e 
Impurezas Mecânicas.Quanto a determinação do Índice de oxidação as amostras obtiveram uma 
variação de 3 a 6 segundos.Os valores dos compostos fenólicos variaram entre 00.7 a 00.9.Quanto a 
Impurezas mecânicas apresentou média de 51.96%.Quanto ao pH estabilizou-se entre 7.0 e 7.2. A 
condutividade elétrica foi de 41,4 a 69, 5 µS.cm-1.  As amostras de própolis caracterizadas como C2; C4; 
C6; C11 e C12  apresentaram valores de índice de oxidação e compostos fenólicos dentro dos padrões 
estabelecidos na legislação exceto para massas mecânicas.   

Palavras-chave:Appis mellifera;  Produtos apícolas; Índice de oxidação; Compostos fenólicos.   

INTRODUÇÃO 
Própolis é uma resina produzida pelas abelhas, misturando-se substâncias coletadas de 

diferentes partes das plantas, como brotos, botões florais e exudados resinosos, com as 
secreções produzidas em seu organismo, dando origem a um material de coloração e 
consistência variada, utilizada para fechar pequenas frestas, embalsamar insetos mortos no 
interior da colméia e proteger contra a invasão de insetos e microrganismos (GHISALBERTI, 
1979).     

A colméia Apis mellifera pode oferecer diversos produtos apícolas que podem ser 
utilizados comercialmente. Esses produtos devem ser extraídos e manipulados corretamente; 
dentre eles pode ser destacados o mel, a geléia real, a cera, a própolis, o pólen, veneno, cria e 
enxame (COUTO; COUTO, 2002).     

A própolis apresenta uma grande variabilidade nas suas características devido à grande 
diversidade de vegetação nas regiões tropicais. Com a ajuda das mandíbulas, as abelhas 
raspam a substância e a transportam para a colméia da mesma forma que fazem com o pólen. 
A própolis tem diversas finalidades como sua atividade antimicrobiana (antifúngica, antiviral e 
antibacteriana) é usada também como anestésico, antioxidante, entre outros 
(KALOGEROPOULOS et al., 2009). 

Com o intuito de fornecer maiores dados sobre os produtos apícolas e auxiliar novas 
pesquisas, o presente trabalho teve como objetivos, monitorar a qualidade e o potencial de 
produção de própolis no apiário da Fazenda Escola Três Barras da Universidade Anhanguera 

 

Uniderp.   

MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras de própolis foram coletadas no Apiário da Fazenda Escola Três Barras, da 

Universidade Anhanguera Uniderp, localizado na região de Campo Grande 

 

MS, nas 
coordenadas S20º 34' 04" W54º 32' 16", e encaminhadas para o laboratório para a realização 
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de posteriores testes, em  sequência foram submetidas a classificação quanto a cor (verde, 
verde-resinosa, resinosa) e em seguidas foram pesadas e depositadas na geladeira para a 
determinação do pH, Condutividade Elétrica, Índice de Oxidação, Compostos Fenólicos e 
Impurezas Mecânicas.  

EXTRATO ETANÓLICO: Para a obtenção deste extrato, primeiramente foi pesado 2,0 gramas 
de cada amostra de própolis, após a homogeneização foi extraída com 15 mL de etanol (96%) a 
70ºC por 30 minutos, sob agitação constante. Os extratos foram centrifugados por 10 minutos, 
em seguida foi retirado o sobrenadante e armazenado em frasco âmbar. Repetiu-se a extração, 
foi adicionado novamente 15mL de etanol (96%) ao resíduo presente no tubo de centrífuga e 
retirado novamente o sobrenadante e armazenado no frasco. Para a obtenção do extrato a 
metodologia aplicada foi de Park et al., (2002).  

DETERMINAÇÃO DE pH: Para a determinação de pH, foi usado o extrato de própolis e a 
leitura foi feita através eletrôdo.  

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA: Para a obtenção deste teste foi usado o extrato da própolis e a 
leitura foi feita através do potenciômetro.  

ÍNDICE DE OXIDAÇÃO: Para a realização deste teste, uma quantidade dos extratos etanólicos 
da Própolis foi acidificada com ácido sulfúrico a 20% em vidro relógio e adicionou-se uma gota 
de permanganato de potássio 0.1 n. O tempo de descoloração foi marcado por um cronômetro 
e os resultados foram comparados pelo teste Student. Para a realização deste teste a 
metodologia usada foi de Chaillou et al.  

COMPOSTOS FENÓLICOS: Foram colocados em um béquer de 50mL, 5mL do extrato 
etanólico adicionando 2,5mL de solução Folin-Ciocateau e 2,5mL de Carbonato de Sódio 15%, 
completando o volume com água destilada, aqueceu em banho-maria por 5 minutos, esfriou-se 
e fez a leitura no Espectrofotômetro a 765nm.  

IMPUREZAS MECÂNICAS: Para a obtenção deste teste as amostras de própolis foram 
tratadas com n-heptanoa 50C, acetona-clorifórmio e álcool etílico absoluto, a seguir as 
extrações dos solventes foram filtradas em papel filtro. O resíduo que ficou retido no papel filtro 
foi levado à estufa a 100-105ºC, e retirado em 1 hora e em seguida pesado. A diferença do 
peso inicial do peso constante foi obtido o conteúdo de impurezas.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As amostras analisadas do mês de março de 2011 todas apresentaram índice de 
oxidação de acordo com a legislação (BRASIL, 2001), os valores variaram de 3 a 6 segundos. A 
variação da atividade oxidante pode ser devido as diferenças amostras de própolis analisadas. 

Com relação à atividade de oxidação das amostras de própolis analisadas todas estão de 
acordo com a legislação (BRASIL, 2001) que é até 22 segundos indicando atividade 
antioxidante. A atividade antioxidante das amostras de própolis C2; C4; C6; C11; C12 
apresentaram atividade dentro da Legislação (BRASIL, 2001). 

O teor máximo de massa mecânica estabelecido pela legislação é de 40% (BRASIL, 
2001). Nesse trabalho, o teor encontrado foi entre 37,65% à 55,47%. As médias referentes a 
massa mecânica das amostras de própolis C2 e C4 são estatisticamente iguais (P<0,05), 
enquanto que  para  as amostras C6; C11 e C12 são estatisticamente diferentes (P<0,05).   
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Rivaben et al. (2006) em seu trabalho com própolis verde e resinosa na região de cerrado 
do Mato Grosso do Sul, o teor encontrado de massa mecânica foi em torno de 31,7%.   

Tabela1. Resultados das análises de Índice de Oxidação, Compostos Fenólicos e Impurezas 
Mecânicas (M. M.)  

Análises AO     Seg. C.F.                         M. M. 

C2 6s 7,20%  ± 0,19 56,67% 

C4 4s 9,14%  ± 0,15 55,47% 
C6 5s 7,20%  ± 0,19 37,65% 

C11 6s 9,14% ± 0,15 59,12% 

C12 3s 9,67%  ± 0,03 50,90%    
*BRASIL (2001) Até  22 seg. Mínimo de 5% (m/m) até 40% (m/m)  

A.O.= atividade de oxidação; C.F. = compostos fenólicos;  *legislação não estabelece padrões de qualidade para este parâmetro.  

Tabela 2. Resultados das análises de pH e Condutividade Elétrica.  

Análises pH. Condutividade (µS.cm-1) 
C2 7,1 66,3 
C4 7,2 69,5 
C6 7,1 41,4 

C11 7,0 55,4 
C12 7,2 41,4  

 

O pH das amostras de própolis C2; C4; C6; C11 e C12 analisadas neste trabalho foi de 
7,0 a 7,2, são estatisticamente iguais  entre si (P<0,05). Sato (2003), encontrou valores de pH 
para amostras de EAP variando de 3,0 a 5,7, demonstrando que o pH do extrato de própolis 
tende a ser ligeiramente ácido. Gonsales et al. (2005) encontraram valores de pH para EAP 
variando de 4,0 a 6,0. Souza et al. (2010) analisou a própolis de própolis inteligente, tela 
plástica e raspagem em quinze colméias de abelhas Apis mellifera africanizadas e o pH das 
amostras foi de 4,5 a 5,2.          

Para a condutividade elétrica não foram encontrados dados na literatura e na legislação 
vigente (BRASIL, 2001), porém quanto maior a condutividade elétrica na soluções maior a 
concentração de íons presentes (MENDHAM, 2002). No caso da própolis esta possui em sua 
composição microelementos como alumínio, cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e 
pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C e E, que podem interferir nesta analise (PARK 
et al., 2002),  neste trabalho a condutividade elétrica foi de 41,4 a 69, 5 µS.cm-1, valores estes 
que demonstram que própolis procedentes de colméias diferentes apresentam composição de 
sais e vitaminas diversificadas.   

CONCLUSÃO 
As amostras de própolis caracterizadas como C2; C4; C6; C11 e C12  apresentaram 

valores de índice de oxidação e compostos fenólicos dentro dos padrões estabelecidos na 
legislação exceto para massas mecânicas.   
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