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RESUMO 

Folhas de plantas, como as de Moringa olefeira, são usadas para fortificar alimentos devido a seus altos 
valores nutricionais e são consumidas, também, como medicamentos tradicionais. Adicionalmente, folhas de 
Stevia rebaudiana, um arbusto perene nativa da América do Sul, contém glicosídeos de esteviol que são 
adoçantes de alta intensidade que possuem propriedades funcionais, principalmente em relação a 
hiperglicemia, diabetes e síndrome metabólica. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é desenvoler um chá 
de Moringa adoçado com folhas de Stevia e avaliar seu potencial bioativo, em relação a quantidade de 
compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante, a fim de investigar os possíveis efeitos nutricionais  
dessas duas plantas em conjunto. Para isso, as folhas foram submetidas a infusão em água quente (70 °C) 
por 5 minutos e filtradas. Os chás (Moringa e Moringa +Stevia) foram avaliados quanto ao seu teor de 
compostos fenólicos, flavonoides e potencial antioxidante. O chá de Moringa oleifera adoçado com 10% de 
folhas de Stevia rebaudiana apresentaram maior teor de compostos fenólicos (21 %) e flavonoides (25 %), 
sem diferença significativa na atividade antioxidante. Ambas folhas de Moringa e Stevia apresentam 
compostos que possuem propriedades nutracêuticas e por isso tem sido uma alternativa como uso de 
suplemento alimentar. O uso de Stevia para adoçar diversas classes de alimentos tem aumentado 
gradadivamente por ser de origem natural, não calórico e pelo enriquecimento funcional do produto, como o 
caso desse estudo.  
 
Palavras chave: Atividade antioxidante, Fenólicos; Flavonoides. 
 

1  INTRODUÇÃO  
 

Alimentos à base de plantas são uma parte importante das dietas saudáveis e são 
úteis para melhorar várias doenças humanas. A maioria das folhas das plantas, como as 
de Moringa olefeira, são usadas para fortificar alimentos devido a seus altos valores 
nutricionais e são consumidas, também, como medicamentos tradicionais (PRABAKARAN, 
2018). Moringa oleifera é uma árvore nativa do noroeste da Índia e extratos de suas folhas 
exibem atividades farmacológicas significativas contra a inflamação, diabetes e 
hiperglicemia, câncer  e neurodegeneração (NOBOSSÉ; FOMBANG; MBOFUNG, 2018).  

Adicionalmente, folhas de Stevia rebaudiana, um arbusto perene nativa da América 
do Sul, contém glicosídeos de esteviol que são adoçantes de alta intensidade que possuem 
propriedades funcionais, principalmente em relação a hiperglicemia, diabetes e síndrome 
metabólica (CARRERA-LANESTOSA; MOGUEL-ORDÓÑEZ; SEGURA-CAMPOS, 2018). 
Outros fitoquímicos presentes no extrato aquoso de folhas de Stevia, como compostos 
fenólicos e flavonoides, tem potencial antioxidante contra estresse oxidativo e suas 
comorbidades.  

Chá de Moringa adoçado com folhas de Stevia pode conter sinergismo entre seu 
potencial nutracêutico, além de contribuir para o sabor sensorial doce. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é desenvolver um chá de folhas de Moringa adoçado com folhas de 
Stevia e avaliar seu potencial bioativo, em relação a quantidade de compostos fenólicos, 
flavonoides e atividade antioxidante, a fim de investigar os possíveis efeitos nutricionais  
dessas duas plantas em conjunto.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 MATERIAL DE PARTIDA 
 

Os arbustos de Moringa oleifera foram gentilmente cedidos por um produtor rural 
localizado na região de Maringá. Os arbustos foram secs a luz do Sol em temperatura 
ambiente e porteriormente as folhas foram separadas dos caules.  As folhas foram 
armazenadas em sacos de polietileno. 

As folhas de Stevia rebaudiana foram obtidas do Núcleo de Estudos em Produtos 
Naturais (NEPRON) localizado na Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 
Arbustos da variedade seminal, Stevia UEM-13, estavam no estágio mais alto de 
crescimento vegetativo (aproximadamente 50-60 dias após a poda). Estes arbustos foram 
previamente secos em estufa a 60 °C e as folhas foram subsequentemente separadas dos 
caules, colocadas em sacos de polietileno e armazenadas antes de serem extraídas. 

 
2.2 PREPARO DA EXTRAÇÃO AQUOSA (CHÁ) 

 
Para o preparo do chá de Moringa, 2g de folhas de Moringa foram submetidas a 

infusão com 200 mL de água a 70 °C sob constante agitação por 5 minutos. Já para o chá 
de Moringa adoçado com 10% de folhas de Stevia, 1,8g de folhas de Moringa foram 
misturados com 0,2g de folhas de Stevia e submetidas a infusão com 200 mL de água a 70 
°C sob constante agitação por 5 minutos. 

Os chás (Moringa e Moringa+Stevia) foram fitrados com papel filtro e esfriado em 
temperatura ambiente e armazenado para posterior análises de seus potenciais bioativos. 

Para determinação do teor de sólidos totais presentes nos chás, 10 mL de cada 
amostra foi seco em rotaevaporador em balão de concentração previamente pesado e após 
secagem, calculou-se o teor de sólidos por diferença de peso.   

 
2.3 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL BIOATIVO 
 

A composição referente a compostos fenólicos e flavonoides e a atividade atioxidante 
dos chás foram determinados. Os compostos fenólicos totais foram determinados de acordo 
com o método descrito por Singleton (1999). A concentração de fenólicos totais foi expressa 
em µg de equivalente de trolox (µgTROLOX)/mL de chá. 

A quantificação dos flavonoides totais foi realizada pelo método descrito por Jia 
(1999). A absorbância das amostras foi medida a 510 nm. Os dados foram expressos como 
µg de equivalentes de quercetina (µgQUER.)/mL de chá. 

A atividade sequestradora de radicais livres das amostras foi medida pela 
capacidade de eliminar os radicais DPPH (BLOIS, 1958). A absorbância foi medida a 517 
nm e o ácido gálico foi usado como composto de referência. Os resultados foram expressos 
como percentagem de inibição de radicais livres. 

 
2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Todos os resultados foram submetidos à análise estatística, onde os resultados 

foram expressos como a média ± erro padrão da média, e submetidos à teste T com nível 
de significância estabelecido em 5 %. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A figura 1 apresenta o teor de compostos fenólicos, flavonoides e atividade 

antioxidante presentes nos chás de folha de Moringa adoçado ou não com folhas de Stevia. 
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Os resultados indicam que o chá de Moringa adoçado com 10% de folhas de Stevia 
apresentaram um aumento de 21% no teor de compostos fenólicos em relação ao chá de 
Moringa sem Stevia. Também houve maior teor de compostos flavonoides (25%). 
Entrentanto, mesmo apresentando maiores teores desses bioativos, não houve diferença 
significativa na atividade antioxidante. 

 
Figura 1. Teor de compostos bioativos presentes no chá de Moringa e chá de Moringa adoçado 
com folhas de Stevia. (A) Teor de compostos fenólicos (B) Teor de compostos flavonoides (C) 

Atividade antioxidante. 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Prabakaran (2018) ao investigar o teor de compostos fenólicos presente em 
extrações com diferentes solventes de folhas de Moringa, constatou que extração aquosa 
é o que contêm maior quantidade desses compostos, em relação a extração etanólica e 
acetônica, apresentando principalmente flavonoides como miricetina, quercetina e 
kaempferol. 

Extrato de folhas de Stevia também apresentam fitoquímicos importantes como 
derivados de kaempferol, ácidos cafeicos e acidos cafeoilquínico, que contêm potenciais 
benefícios na modulação da inflamação, carcinogênese, aterosclerose, hipertensão e 
hiperglicemia (ROJAS et al. 2018). Além disso, os glicosídeos de esteviol presente nas 
folhas de Stevia, são de extrema importância, pois além de efeitos funcionais, são utilizados 
para reduzir o consumo de açúcar em diferentes tipos de alimentos (CARRERA-
LANESTOSA; MOGUEL-ORDÓÑEZ; SEGURA-CAMPOS, 2018). 

Além disso, os adoçantes de Stevia são considerados naturais e possuem as 
vantagens de não serem metabolizáveis ou fermentáveis. Por ser de origem natural, tem-
se aumentado sua busca para adoçar diversas classes de alimentos, como chás, café, 
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refregerantes, sucos de frutas, sorvetes, iorgutes, bolos, biscoitos e tortas (SINGHL; RAO, 
2005).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O chá de Moringa oleifera adoçado com 10% de folhas de Stevia rebaudiana 

apresentaram maior teor de compostos fenólicos e flavonoides, sem diferença significativa 
na atividade antioxidante. Ambas folhas de Moringa e Stevia apresentam compostos que 
possuem propriedades nutracêuticas e por isso tem sido uma alternativa como uso de 
suplemento alimentar. O uso de Stevia para adoçar diversas classes de alimentos tem 
aumentado gradadivamente por ser de origem natural, não calórico e pelo enriquecimento 
funcional do produto, como o caso desse estudo. 
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