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Resumo 
 
As abelhas elaboram a própolis a partir de secreções de árvores, flores, folhas e 

pólen, recebendo ainda a adição de substâncias secretadas pelo metabolismo 

glandular das abelhas. A própolis apresenta uma grande variabilidade nas suas 

características devido à grande diversidade de vegetação nas regiões tropicais. 

Sua produção é bastante variável, sofrendo grande influência do clima, da 

vegetação e da genética das abelhas. O presente trabalho tem como objetivo 

monitorar o potencial de produção de própolis no apiário da Fazenda Escola da 

Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. 

Foram selecionadas previamente pela produção de própolis 06 colmeias, as quais 

foram monitoradas quanto à produção através de Coletores de Própolis 

Inteligentes (CPI). A própolis foi coletada mensalmente e após passou pelos 

processos de limpeza das impurezas, avaliação quantitativa em balança de 

precisão, acondicionamento em frascos de polietileno atóxico e armazenamento 

em Freezer, para posteriormente ser encaminhada às análises físico-química e 

microbiológicas. As colmeias 1 e 2 não produziram própolis até o momento, sendo 

a Colmeia 5 a maior produtora, com um total de 121,10 g, seguida da Colmeia 3 

com 97,32 g e a Colmeia 6 com 54,26 g. A Colmeia 4 apresentou boa produção 

no mês de abril, porém não propolizou em maio e  em junho sua produção foi 

baixa . Tal fato pode ser devido às variações climáticas ou mesmo a diversidade 

da vegetação, visto ser a época de entressafras das culturas. 
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Introdução 
 
A colmeia de Apis mellifera pode oferecer diversos produtos apícolas que podem 

ser utilizados comercialmente. Esses produtos devem ser extraídos e 

manipulados corretamente; dentre eles podem ser destacados o mel, geleia real, 

cera, própolis, pólen, veneno, cria e enxame (COUTO; COUTO, 2002). 



         As abelhas elaboram a própolis a partir de secreções de árvores, flores, 

folhas e pólen, recebendo ainda a adição de substâncias secretadas pelo 

metabolismo glandular das abelhas (BASTOS, 2001).    

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) “A própolis é 

um produto natural, de características físicas resinosas e composição variável, 

coletada de várias espécies vegetais e que sofre adição de secreções da abelha, 

sendo classificada como opoterápico” (BRASIL, 2005). 

Sua cor, sabor, odor, consistência, composição química e atividade biológica 

dependem das espécies vegetais que lhes deram origem e da época do ano 

(PAULINO, 2004). 

  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 colmeia da 

mesma forma que fazem com o pólen. Para a colônia, a própolis têm diversas 

finalidades, é utilizada para construir, limpar e desinfetar a habitação, 

impermeabilizar as paredes dos favos e quadros, fechar frestas impedindo ventos 

frios e na proteção contra inimigos naturais que não podem ser retirados da 

colmeia. Neste último caso, as abelhas cobrem o predador com a própolis, 

embalsamando-o, além de controlar microrganismos por ser um agente 

desinfectante e como antibiótico. Para humanos é utilizada como complemento 

alimentar e como medicamento (WIESE, 1995; MALASPINA, 1996). 

A produção de própolis é bastante variável, sofrendo grande influência do 

clima, da vegetação e da genética das abelhas (EMBRAPA, 2010). 

A atividade apícola tem estreita relação com a biodiversidade e o ambiente, 

preservando e melhorando a flora, aumentando seu potencial, identificando a 

potencialidade das diversas espécies componentes dos ambientes de 

preservação permanente, de reserva legal, pastagem, cultivo e invasoras. 

A própolis por apresentar alto valor agregado, pode ser uma alternativa de 

renda importante para o apicultor.  

         Diante dessas informações torna-se importante o estudo da produção de 

própolis, para que se obtenha uma melhor qualidade e uma maior produção por 

colmeia. 

 

 



Objetivos 
 
- Monitorar o potencial de produção de própolis no apiário da Fazenda Escola da 

Universidade Anhanguera Uniderp. 

 
Metodologia  
 
 O experimento está sendo realizado no apiário da Fazenda Escola Três Barras 

da Universidade Anhanguera Uniderp, localizada na região de Campo Grande –

MS. 

Foram selecionadas previamente pela produção de própolis 06 colmeias, as 

quais estão sendo monitoradas quanto à produção de própolis através de 

Coletores de Própolis Inteligentes (CPI). As coletas da própolis depositada serão 

realizadas mensalmente, de abril a dezembro de 2014. Após coletada a própolis 

passará pelos processos de limpeza das impurezas, avaliação quantitativa em 

balança de precisão, acondicionamento em frascos de polietileno atóxico e 

armazenamento em Freezer, para posteriormente ser encaminhada às análises 

físico-químicas e microbiológicas.  

 
Desenvolvimento 
 
O experimento está sendo realizado no apiário da Fazenda Escola Três Barras da 

Universidade Anhanguera Uniderp, localizada nas coordenadas S20º 34' 04" 

W54º 32' 16"  na região de Campo Grande–MS. O apiário está instalado numa 

área de Eucalipto, tendo no seu entorno lavouras anuais, pastagens, áreas 

antropisada e áreas de preservação permanente. 

 Foram seleciondas 06 colmeias, sendo aqui identificadas como: Colmeia 1, 

Colmeia 2, Colmeia 3, Colmeia 4, Colmeia 5 e Colmeia 6. Mensalmente estão 

sendo realizada a coleta e quantificação da própolis. 

Este projeto possibilitará estabelecer um perfil de qualidade da Própolis 

produzido em Mato Grosso do Sul, agregando assim valores ao produto aqui 

produzido e consequentemente contribuindo para a produção apícola do Estado. 

Espera-se com esse projeto subsidiar estudos futuros sobre o potencial de 

produção, de qualidade e de uso da Própolis de Mato Grosso do Sul. 

     

 



Resultados 

 

Foram realizadas, até o momento, três coletas de própolis, em abril, maio e 

junho. O resultado da produção está representado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Produção de própolis no Apiário da Fazenda Escola de Abril a Junho de       
2014. 
 

      
Colmeias  

Produção em grama 

 Abril Maio Junho 

1 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 

3 45,13 50,46 1,73 

4 16,81 0,0 2,46 

5 59,92 61,02 0,16 

6 11,13 42,54 0,59    
 

As Colmeias 1 e 2 não produziram própolis até o momento, sendo a Colmeia 

5 a maior produtora, com um total de 121,10 g, seguida da Colmeia 3 com 97,32 g 

e a Colmeia 6 com 54,26 g. A Colmeia 4 apresentou boa produção no mês de 

abril, porém não propolizou no mês de maio e em junho sua produção foi baixa. 

Tal fato pode ser devido às variações climáticas ou mesmo a diversidade da 

vegetação, visto ser a época de entressafras das culturas. Segundo Loureiro et al. 

(2013), a diversidade vegetal apresentada pelas classes de uso e cobertura do 

solo nos apiários possuem recurso para produção de própolis devido à presença 

de vegetação natural associada com antrópicas agrícolas e pastagem cultivada.  

 

   

                
   Figura 1: Produção de própolis no Apiario da Fazenda Escola em Abril, Maio e  
   Junho de 2014.  
 



 
  
 
                

 
Figura 2: Comparação da produção de própolis, por colmeia, nos meses de Abril,  
Maio e Junho de 2014.  

 
          

A própolis de todas as colmeias e em todas as coletas, apresentou cor 

esverdeada, consistência rígida à temperatura ambiente e pedaços heterogêneos. 

Segundo Funari e Ferro (2006), a consistência rígida da própolis pode indicar um 

elevado teor de resinas, o que é desejável, pois as atividades biológicas 

constatadas para a própolis vêm sendo atribuídas a substâncias contidas nesta 

fração. Ao contrário, apresentando-se maleável, pode indicar um elevado teor de 

cera. 

 
Considerações Finais 
 
Os resultados obtidos, até o presente momento estão dentro dos esperados e são 

bastante significativos, uma vez que será possível avaliar a influência da 

sazonalidade na produção de própolis, tendo em vista que o período de avaliação 

abrangerá três estações: outono, inverno e primavera.  

Outro ponto relevante é a possibilidade de identificar o tipo de própolis que 

será produzida no período, se verde ou resinosa, e avaliar uma possível influência 

da sazonalidade no tipo de própolis. 



O desenvolvimento desse Projeto torna-se viável uma vez que esta proposta 

está inserida num projeto maior intitulado: “Produtos Apícolas: produção, manejo, 

qualidade, atividade antifúngica e capacitação”, projeto este aprovado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Anhanguera Uniderp, 

logo possui verba para as atividades propostas. A Universidade Anhanguera 

Uniderp dispõe de um Apiário e Laboratórios de Pesquisa com excelente 

estrutura, que permitirão a execução do presente trabalho.   
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