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RESUMO 
 
 

QUALIDADE DA PRÓPOLIS APÍCOLA NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 3 
ANOS O termo Própolis, de origem inteiramente grega é resultante da junção da palavra “pró”, 
que significa “em favor de” ou “em defesa de” e a palavra “polis”, que significa “cidade”. 
Portanto, segundo essa versão, Própolis significa “a defesa da cidade”, compreendendo que a 
colmeia é uma cidade das abelhas. A Própolis é uma mistura de substancias resinosas 
coletada pelas abelhas (Apis mellifera) a partir de resinas vegetais, botões florais e brotos de 
determinadas árvores e arbustos e elaborada com o acréscimo de suas secreções orais, pólen 
e cera. Ela possui diversas propriedades como: bactericida, antifúngica, antiviral, função 
imunoestimulante, alívio de dores, cicatrizante e regeneradora de tecidos. Essa mistura reforça 
o nosso bem-estar, é indispensável para a saúde dos vegetais e utilizada abundamente pelas 
abelhas eliminando os agentes infecciosos da colmeia. Medicamentos a base de própolis são 
produzidos com o objetivo de combater certas patologias ou certos tipos de infecções. As 
abelhas usam a Própolis na região próxima da entrada da colmeia, para fechar frestas e 
cavidades, não apenas para se proteger das intempéries como também dos insetos e 
microorganismos invasores. No Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Apícolas 
pertencente ao Centro de Estudos Apícolas da Universidade de Taubaté, SP. Foi feito um 
levantamento de arquivo dos laudos emitidos das análises de extrato de própolis. Foram 
levantados dados no período de 2010 a 2012 provenientes de amostras do estado de São 
Paulo. Os parâmetros analisados foram: extrato seco, compostos flavonoides, atividade de 
oxidação, aspecto, cera, compostos fenólicos, acetato de chumbo e grau brix. O total de 
aprovação do extrato seco em 2010 foi a mais alta, tendo um percentual de 97,3%, em 2011 a 
aprovação das amostras diminuíram para 93,19% e por fim em 2012, 97,62%. Os compostos 
flavonoides, no ano de 2010 tiveram uma porcentagem de aprovação de 97,3%, em 2011 teve 
o índice mais alto com 97,73% de aprovação e 2012 com 88,1%. A atividade de oxidação nos 
anos de 2010 e 2011 mantiveram um índice de aprovação aceitável, tendo uma media de 13,8 
segundos e 14,4 segundos, respectivamente em 2012 esse índice subiu consideravelmente, 
passando para 26,3 segundos sendo que o máximo permitido é de 22 segundos. A cera foi o 
parâmetro mais reprovado dentre os itens analisados, em 2010 com 92,60%, 2011, 84% e 
2012, 78,60%de reprovação. Compostos fenólicos em 2010 teve um índice de 100% de 
aprovação, 2011, 97,7% e 2012, 100% de aprovação. Por fim o grau brix em 2010 teve 81,5%, 
2011, 88,60% e 2012 com 45,2% de reprovação. Os índices de reprovação possivelmente se 
deva a más práticas de produção e processamento do produto. Palavras-chave: própolis, 
analise, qualidade.  


