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RESUMO 
 
 

A própolis é uma mistura complexa, formada por material resinoso e balsâmico coletado pelas 
abelhas de ramos, flores, pólen, brotos e exsudados de árvores, processado pelas abelhas 
com a adição de secreções salivares. Sua composição química varia de acordo com a florada 
utilizada para obtenção dos componentes vegetais e o tipo da abelha que o produz. Sendo o 
produto utilizado para diversas atividades, como medicinal por suas propriedades cicatrizantes, 
antimicrobiana, antifúngica, antiprotozoárica, antioxidante e antiviral. O estudo do extrato de 
própolis faz-se necessário justamente em virtude destas propriedades medicinais e tendo em 
vista que este é um produto apícola consumido no mundo inteiro. Um dos principais diferenciais 
da própolis é por ser uma substância antioxidante, que é importante para a preservação celular, 
retardando o envelhecimento, pois são um conjunto heterogêneo de substâncias formadas por 
vitaminas, minerais, pigmentos naturais e outros compostos vegetais, e ainda enzimas que 
bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres. O termo antioxidante significa “que impede a 
oxidação de outras substancias químicas” que ocorrem no metabolismo ou por fatores 
exógenos. As amostras de extrato alcoólico de própolis utilizadas para a realização do presente 
trabalho foram direcionadas ao Centro de Estudos Apícola, da Universidade de Taubaté, por 
produtores de todo o país. A análise físico-química de suas atividades oxidantes será realizada 
com base na metodologia aplicada pelo Instituto Adolfo Lutz e utilizada atualmente pelo CEA – 
UNITAU. O estudo tem como objetivo avaliar a qualidade da própolis de acordo com a análise 
da atividade de oxidação das amostras no período de 2014. No estudo realizado foram 
analisadas 10 amostras, sendo diluídas 2ml de cada extrato com 48ml de água destilada em 
um becker de 100 ml, depois em um tubo de ensaio de 15ml foi transferido 0,5 ml da solução e 
foram adicionados 0,5ml de água destilada e 1ml de ácido sulfúrico a 20%. Foi misturado bem 
e resfriado a 20ºC em banho de gelo. Quando as amostras atingiram a temperatura de 20ºC, 
foram acrescentados 0,5ml de Permanganato de Potássio 0,1 N, mudando sua coloração para 
rosa, o cronômetro foi ligado até sua cor voltar ao tom original. Sendo que o tempo limite de 
mudança de cor é de 22 segundos. O resultado foi que 5 das amostras foram aprovadas pois 
ficaram abaixo do tempo limite e as outras 5 foram reprovadas, pois ultrapassaram esse tempo. 
Concluímos que a atividade de oxidação é importante para avaliarmos a qualidade da própolis 
e que metade das amostras não estavam de acordo com a Instrução Normativa No 03 de 
Janeiro de 2001, do Ministério da Agricultura e Abastecimento.  


