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1. Resumo  

Considerando que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de doces e dentre 

estes produtos estão as balas, e por outro lado, os consumidores procuram por 

produtos apícolas que possam combater os radicais livres, o objetivo deste trabalho 

é produzir balas duras a base de mel e própolis e determinar o índice de oxidação e 

os teores de compostos fenólicos e flavonoides. As amostras de mel e própolis 

foram coletadas no apiário da Fazenda Escola Três Barras, Campo Grande – MS 

(20°33’33,77” S 54°32’ 25,04” W), em janeiro á março de 2014, acondicionadas em 

frascos estéreis, lacrados, rotulados e transportados para o laboratório de 

Bromatologia e Nutrição e Dietética para a formulação das balas a base de mel e de 

própolis e para as analises de índice de oxidação e de compostos fenólicos e 

flavonoides e sensoriais. Todas as analises foram executadas em triplicatas e dos 

parâmetros avaliados o Índice de oxidação foi 6 segundos para ambas as amostras; 

os compostos fenólicos foi de 9,20%  ± 0,08 e 5,5 ± 0,04 e para os flavonoides de  

2,34% ± 0,17  e 2,24 ± 0,04, respectivamente para a própolis e para a bala. Estes 

valores encontram-se dentro dos padrões descritos na Legislação.  As analises 

sensoriais demonstraram 97% de aprovação, porém com o sabor característico de 

própolis. Conclui-se a própolis e a bala a base de própolis e mel possuem elevada 

atividade antioxidante e aos compostos fenólicos e especificamente aos flavonóides 

são relatados como os mais abundantes e efetivos antioxidantes na própolis e a bala 

a base de própolis e do mel pode ser uma opção para agregar palatabilidade e ação 

terapêutica.  

Palavras-chave: Produto apícola; doces a base mel e própolis; analise química; radicais 

livres. 

2.Introdução  
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de balas, confeitos e gomas de 

mascar, perdendo apenas para os Estados Unidos e Alemanha. Hoje, são 

produzidas 509 mil toneladas de doces por ano com exportação 144 países 

(FERREIRA, 2008).   

As balas são produtos obtidos a partir do cozimento de açúcares, adicionados de 

corantes, aromatizantes e acidificantes, podendo conter ainda outras substâncias 

permitidas, características para cada tipo de bala. Podem ser classificadas em balas 

duras que são as produzidas a partir de sacarose e xarope de glicose devendo estar 

em estado vítreo, tendo características de translucidez, com textura dura e 

quebradiça e com teor de sólidos solúveis de 97-98% (CALGAROTO et al., 2006). 
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Denominam-se balas e caramelos as preparações à base de pasta de açúcar 

fundido, de formatos variados e de consistência dura ou semidura, com ou sem 

adição de outras substâncias permitidas (ANVISA, 2005).  

Por outro lado, o mercado de produtos apícolas como o mel e seus subprodutos 

vem crescendo em todo o mundo. Isso, porque aumentou a procura por produtos 

naturais, de alta qualidade, e que, principalmente, atendam os anseios dos 

consumidores, sem deixar suas formulações naturais (Centro de Produções 

Técnicas – CPT 2013).  

O mel é um produto alimentício, nutritivo além de ser terapêutico. Na constituição 

do mel encontra-se a glicose, a frutose, minerais, ácidos orgânicas, enzimas, água e 

partículas sólidas provenientes da colheita (VENTURINI et al., 2007). È produzido 

por abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções precedentes de 

partes vivas de plantas, ou ainda de excreções de insetos sugadores de plantas que 

ficam sobre partes vivas de plantas. As abelhas recolhem esses materiais, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e 

deixam maturar nos favos da colméia (BRASIL, 2009).  

È considerado um fluido viscoso, aromático e doce e as suas características 

podem ser alteradas de acordo com o tipo de flor utilizada, clima, solo, umidade, 

altitude, entre outros, afetando o sabor, a cor e o aroma do mesmo.  Sua qualidade 

nutricional se deve à presença de vitaminas e minerais, e ao seu elevado valor 

energético. Somado a isso, o mel apresenta propriedades medicinais, como ação 

antioxidante e atividade antisséptica, relacionadas à presença de compostos 

fenólicos (KUROISHIA et al., 2012).  

Em relação a própolis esta tem sido utilizada na elaboração de produtos para 

prevenção de várias doenças como: diabetes, doenças coronarianas, câncer, entre 

outras, o que pode ser atribuído pela presença de várias substâncias antioxidantes, 

dentre eles os flavonóides (SILVA et al., 2006). 

A própolis é uma mistura complexa de substâncias resinosas, gomosas e 

balsâmicas colhidas por abelhas da espécie Apis mellífera nos ramos, flores, 

pólen, brotos, e exsudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam 

secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final (FUNARI e 

FERRO, 2006). As propriedades biológicas da própolis, obviamente, estão 

diretamente ligadas a sua composição química, e este possivelmente é o maior 
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problema para o uso da própolis em “fitoterapia”, tendo em vista que sua 

composição química varia com a flora da região e época de colheita, com a 

técnica empregada, assim como com a espécie da abelha (PEREIRA et al., 2002).  

Os efeitos terapêuticos da própolis são atribuídos aos compostos fenólicos, 

dentre eles os flavonóides são considerados os principais. Fatores como a 

variabilidade genética das abelhas rainhas, fatores ambientais influenciam na 

composição química da própolis (PARK et al., 2002). A ação principal da própolis é 

sua atividade antimicrobiana (antifúngica, antiviral e antibacteriana), além de 

apresentar muitos outros benefícios, tais como, antitumoral, antioxidante, 

antiinflamatória, hepatoprotetor, anestésico local, imunomodulador, antimutagênico, 

entre outros (KALOGEROPOULOS et al., 2009). 

Cada vez mais os consumidores procuram por alimentos funcionais, que agem 

de forma benéfica, aumentando a resistência contra patógenos e possam atuar 

como antioxidante e anti-inflamatório. Dentre estes produtos estão os apícolas como 

o própolis, porém com pouca aceitação, principalmente por crianças e jovens por 

seu sabor amargo picante, fatos estes que justificam a elaboração de uma bale de 

mel e própolis que possa ter boa aceitação sem afetar os seus fito-constituintes.  

3. OBJETIVOS 

Com isto, este trabalho tem por objetivo é produzir balas duras a base de mel e 

própolis e determinar o índice de oxidação e os teores de compostos fenólicos e 

flavonoides. 

2. Materiais e Métodos 
 

Coleta das amostras de mel e própolis: as coletas ocorreram nos meses de 

janeiro á março de 2014, no apiário da Fazenda Escola Três Barras, localizada no 

Município de Campo Grande – MS (20°33’33,77” S 54°32’ 25,04” W). Após 

processamento do material, as amostras foram acondicionadas em frascos estéreis, 

lacrados, rotulados e transportados para o laboratório de Bromatologia e Nutrição e 

Dietética para a formulação das balas a base de mel e de própolis e para as analises 

de índice de oxidação e de compostos fenólicos e flavonoides e sensoriais. 

Produção da Bala: Para a elaboração das balas foram necessários 40 mL de 

extrato de própolis a 20 %, 120 mL de mel (57,62%), 80 g de xarope de glicose, 70 
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mL de água, 0,25g de ácido cítrico. Foram produzidas balas de coloração verde 

(corante verde) e amarelo (corante amarelo).  

 

Figura 1: Etapas da produção da bala de mel e própolis.  

Preparo:  em um tacho foi adicionado todos os ingredientes deixando em fervura por 

15 minutos, após mexendo constantemente até a consistência de goma de bala. Foi 

retirado e colocado em formas próprias para bala, até endurecê-las. Retirados, 

embaladas e adicionadas em botes (Figura 1).  

Analise da própolis e bala produzida a base de mel e própolis 

Extrato Etanólico:  para esta extração a metodologia empregada foi adaptada de 

PARK et al. (2002) e utilizou-se de 2,0 g da amostra de própolis, trituradas e 

homogeneizadas e em sequencia extraídas com 15 mL de etanol (96%) a 70ºC por 

30 minutos, sob agitação constante. Este processo foi repetido por 2 vezes e o 

extrato foi centrifugado a 7500 x g, por 10 minutos, retirando-se o sobrenadante e 

armazenado em frasco âmbar a 5ºC. Este procedimento foi empregado para as 

amostras de bala. 

Índice de Oxidação:  para avaliar o índice de oxidação foi empregado 

metodologia adaptada de Chaillou et al. (2004). Os resultados foram comparados 

com a Legislação (BRASIL, 2001), utilizou-se da própolis e da bala de própolis e 

mel. 

Compostos fenólicos: a concentração foi determinada através do método de 

Folin-Ciocalteu. Adicionado 0,5 mL de extrato etanóicos de própolis com 2,5 mL do 

reagente de Folin-Ciocalteu e 2mL de carbonato de cálcio a 14%. A absorbância da 

reação foi lida a 760nm após duas horas de incubação a temperatura ambiente no 
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escuro. O branco do sistema foi preparado da mesma forma, utilizando-se água no 

lucar da amostra de própolis. Como padrão foi utilizado o acido galico para construir 

uma curva de calibração (Figura 2). Este procedimento foi empregado para as 

amostras de bala. 

 

Figura 2. Curva padrão do ácido gálico para determinação de compostos fenólicos. 

Flavonoides: 1 mL do extrato etanólico de própolis foi adicionado a 0,5 mL de 

solução de hidróxido de sódio a 20%, agitado. O desenvolvimento de cor 

amarelo\alaranjado indica flavonóides. No segundo tubo foi adicionado 0,5 mL de 

acetado de chumbo a 10% e agitado. A solução colore-se de amarelo esverdiado e 

forma-se um precipitado no caso de presença de flavonóides.   

Quantificação Flavonóides:  4 mL do extrato etanólico da bala previamente 

preparado, em um béquer de 50 mL, completando o volume com água destilada. 

Uma Alíquota de 2 mL foi transferida para um tubo de ensaio, adicionou-se 6 mL de 

metanol e 2 mL de cloreto de alumínio. Após 10 minutos fez-se a leitura em 

espectrofotômetro a 420 nm. A concentração de flavonóides foi obtida mediante a 

construção da curva padrão de quercetina (Figura 3). Este procedimento foi 

empregado para as amostras de bala. 
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Figura 3. Curva padrão da quercetina para determinação de flavonoides. 

 Todas as analises foram realizadas em triplicatas e feito o calculo da média, 

os resultados foram comparados com a legislação vigente (BRASIL, 2001).  

 

Avaliação sensorial da bala com e sem adição do pre biótico : Foram 

avaliados a aparência, o sabor, a mastigabilidade e o aroma. Empregou-se o teste 

de preferência por escala Hedônica de 3 pontos, adaptado de Dutcosky (1996), com 

as seguintes notas: (3) gostei muito, (2) gostei regularmente, (1) desgostei. A 

avaliação sensorial foi realizada com estudantes universitários e funcionários de 

uma instituição privada de ambos os sexos, com idades entre 17 e 40 anos, 

totalizando 30 julgadores não-treinados.  

De acordo com Teixeira; Meinert; Barbetta (1987) a partir dos resultados da 

análise sensorial foi aplicado o índice de aceitabilidade para cada atributo avaliado, 

utilizando a seguinte equação:  

I.A.%= (NMA x 100) / NA                      Onde: I.A = índice de aceitação  

NMA = Nota média do atributo      NA = Nota mais alta observada no atributo 

avaliado. 

 

 

 

3. Desenvolvimento e Resultados  
 

Os resultados das analises de índice de oxidação, compostos fenólicos e 

flavonoides estão apresentados na tabela 1 e todos os valores encontram-se dentro 

da legislação vigente (BRASIL, 2001). O Índice de Oxidação do extrato etanólico de 
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própolis verde e da bala a base apresentaram a mesma media de 6 segundos, 

compatível com a Legislação (BRASIL, 2001), que tolera até 22 segundos, ou seja, a 

própolis analisada possui elevado Índice de Oxidação.   

 

Tabela 1: Resultados das análises de compostos fenólicos, flavonóides e atividade 

de oxidação e dados da legislação vigente (BRASIL, 2001). 

Análises Verde Bala dura de 

mel/própolis 

BRASIL (2001) 

A.O. 6 seg. ± 0,01 6 seg. ± 0,02 Até 22 seg. 

C.F. 9,20%  ± 0,08 5,5 ± 0,04 Mínimo de 5% (m/m) 

F. 2,34% ± 0,17 2,24 ± 0,04 Mínimo de 0.5% (m/m) 

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

parâmetro. 

De acordo com Park et al. (1998) a atividade antioxidante pode estar 

relacionada com a presença de compostos fenólicos que tem como maior 

representante na própolis os flavonóides. Ao analisar a presença de compostos 

fenólicos foi possível ser os tubos de ensaios com as amostras precipitada indicando 

o resultado positivo. 

O índice de oxidação para a própolis verde tem relação direta com a 

quantificação de compostos fenólicos e flavonóides. DA SILVA et al. (2006) sugerem 

que os flavonóides desempenham importante papel na atividade antioxidante de 

extratos de própolis brasileira. No analise de flavonóides foi possível identificar a cor 

amarelo\ laranjado sendo este o resultado positivo.   

Estes achados são importantes para justificar o uso da própolis em 

formulações, principalmente para uso terapêutico. A atividade antioxidante merece 

especial interesse, pois a própolis é citada como anti-inflamatório para um numero 

significativo de doenças, especificamente contra os radicais livres (AHN et al., 2007; 

DA SILVA et al., 2006). 

Os resultados das analises sensoriais da bala de mel e própolis, indicou uma 

aceitabilidade 97 % de aprovação dos provadores não treinados (Quadro 1). Os 

provadores identificaram que a concentração de própolis (20%) e do mel (57,62%) 

constitui um sabor bem critério com o gosto característico da própolis levando em 



8 
 

conta que este produto é para consumo de prevenção de doenças e não para a 

degustação apenas. Com isto, para uma melhor degustação deve-se diminuir a 

concentração do extrato de própolis. Para uma nova formulação deve-se seguir 

todos os procedimentos desenvolvidos nestes trabalhos com o intuito de garantir a 

atividade antioxidante que esta intimamente ligada aos teores de compostos 

fenólicos e flavonoides. 

Quadro 1: Analise Organolépticas das amostras de bala de mel com própolis.    

ASPECTO COR AROMA CONSCISTENCIA SABOR 

Solido sem 

resíduos 

Verde e 

amarelo 

Característico de 

própolis e mel 

Rígida Cítrico 

 

Segundo Teixeira (1987) para um produto ser considerado de boa 

aceitabilidade deve ser no mínimo de 70 % de aprovação em suas características 

sensoriais.  

5. Considerações Finais 
 

Os resultados mostraram que a Própolis analisada possui elevada atividade 

antioxidante e que esta atividade deve estar ligada aos compostos fenólicos e 

flavonoides totais. O uso da própolis e do mel associado ao preparo de balas pode 

ser uma opção para agregar palatabilidade e ação terapêutica.  
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