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A Stevia rebaudiana é uma planta conhecida por seus 
componentes denominados glicosídeos de esteviol, presentes 
principalmente em suas folhas, dispõem de um sabor 
adocicado. Além dos glicosídeos de esteviol, estão presentes 
na folha de estévia compostos amargos que podem 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.
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O objetivo deste trabalho foi a obtenção de uma fração com 
alta concentração de compostos fenólicos a partir do 
fracionamento do extrato metanólico utilizando folhas secas 
e moídas e determinar a quantidade compostos fenólicos e 
flavonóides, avaliando ainda a atividade antioxidante in vitro, 
a partir do método DPPH e do método ABTS.

A fração em acetato de etíla foi obtida a partir do 
fracionamento do extrato metanólico utilizando folhas secas 
e moídas que foram submetidas à extração no aparato 
Sohxlet com temperatura de 60°C foi fracionada com 
solventes em ordem crescente de polaridade, sendo eles: 
hexano, clorofórmio e acetato de etila. Após a  fração de 
acetato de etila foi seca em um evaporador rotativo a 50 °C 
para concentrar esta mistura.

O uso da fração de acetato de etíla a partir do fracionamento 
do extrato metanólico possui capacidade antioxidante, pode 
ser usada na aplicação em alimentos.
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A fração em acetato de etila apresentou cerca a 40% de 
compostos fenólicos (g/100g) e flavonoides 12,18% (g/100g), 
consequentemente 82,7% capacidade antioxidante (% 
Inibição/mgFAE) para o DPPH e 81,59% de capacidade 
antioxidante (% Inibição/mgFAE) para o ABTS. Analisando 
os dados, obtivemos a quantidade de fenólicos e flavonóides 
esperados e capacidade antioxidante.
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A fração de acetato de 
etila (ASF) foi seca em 
um evaporador rotativo 
(Buchi) a 50 °C para 
concentrar esta mistura.
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