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Objetivos
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Agradecimentos

Os glicosídeos de esteviol são componentes da planta Stevia

rebaudiana estando presentes principalmente em suas folhas

e obtendo um sabor adocicado. Porém, além dos compostos

adoçantes há compostos amargos , podendo assim, dificultar

o processo de obtenção e purificação dos adoçantes. Esse

subproduto pode ser fracionado, já que essas frações são

ricas em compostos fenólicos e flavonóides, possuindo

propriedades antioxidantes e antidiabéticas já comprovadas.

Conclusões

Resultados

O objetivo deste trabalho foi a obtenção de uma fração com

alta concentração de compostos fenólicos a partir do

fracionamento do extrato etanólico utilizando folhas secas

moídas que foram submetidas a um pré-tratamento

utilizando uma coluna de percolação com a retirada de 14

frações de extrato etanólico.

A fração em acetato de etíla foi obtida a partir do

fracionamento do extrato etanólico utilizando folhas secas e

moídas que foram submetidas à extração que foram

submetidas a um pré-tratamento utilizando uma coluna de

percolação com a retirada de 14 frações de extrato

etanólico. Após, foi fracionada com solventes em ordem

crescente de polaridade, sendo eles: hexano, clorofórmio e

acetato de etila.

Os resultados apontam que a fração em acetato de etila

apresentou cerca a 76% de compostos fenólicos (0,5mg/mL)

, consequentemente 82% capacidade antioxidante

(0,5mg/mL) para o DPPH . Analisando os dados, obtivemos

a alta quantidade de fenólicos e capacidade antioxidante.

O uso da fração de acetato de etíla a partir do fracionamento

do extrato etanólico pode ser usado na aplicação de

desenvolvimento de produtos alimentícios.
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