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RESUMO 

Stevia rebaudiana (Bert.) é uma planta nativa da América do Sul, cultivada e explorada comercialmente em 
um grande número de países. Suas folhas contem glicosídeos de esteviol principalmente esteviosídeo (STV), 
o rebaudiosídeo C (RebC), o rebaudiosídeo A (RebA) e o dulcosídeo A. Essas substâncias podem ser 
classificadas como adoçantes de alta intensidade e não nutritivos que acima de 95% de pureza são 
reconhecidos como seguros e usados como aditivo alimentares. Entretanto, muitos processos de extração e 
purifcação apresentam baixo rendimento. Recentemente, um estudo observou que um pré-tratamento com 
etanol associado a métodos não convencionais de extração e purificação que resulta na obtenção de 
adoçante com maior pureza e melhores características organolépticas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 
foi extrair e purificar adoçantes de Stevia por meio da metodologia convencional a partir de folhas pré-tratadas 
e avaliar um possível aumento de rendimento. Foram obtidos dois produtos: adoçantes cristalizados e não-
cristalizados. Os resultados obtidos mostraram por meio da quantificação dos glicosídeos por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência que os adoçantes cristalizados apresentaram 99,3% dos glicosídeos totais e não-
cristalizados com 73%. Portanto, a associação do pré-tratamento com a metodologia convencional de 
extração e purificação permitiu elevar a pureza do extrato principal para 99,3%, além de gerar um extrato 
secundário rico em edulcorantes que apresenta majoritariamente o rebaudiosídeo A com excelente perfil 
sensorial, também podendo ser o material de partida para purifação desse glicosídeo. 
 
Palavras chave: rebaudiosídeo A; esteviosídeo; pureza. 
 

1  INTRODUÇÃO  
 

Stevia rebaudiana (Bert) Bertoni é uma planta semi-perene nativa da América do Sul 
usada desde tempos imemoriais pelos índios guaranis para adoçar preparações medicinais 
e alimentícias. Suas folhas contem glicosídeos de esteviol principalmente esteviosídeo 
(STV), o rebaudiosídeo C (RebC), o rebaudiosídeo A (RebA) e o dulcosídeo A. Essas 
substâncias podem ser classificadas como adoçantes de alta intensidade e não nutritivos 
que acima de 95% de pureza são reconhecidos como seguros (GRAS) pelo Food and Drug 
Administration (FDA) e aprovados como aditivos alimentares (URBAN, CARAKOSTAS 
AND TAYLOR, 2015).  

A extração e purificação desses adoçantes é um desafio para a indústria, pois além 
de nao apresentar alta pureza, os adoçantes são perdidos nas etapas do processo de 
purificação. A metodologia de extração e purificação classificada como convencional,  
consiste basicamente das seguintes etapas: a) obtenção do extrato aquoso ou “extrato 
bruto” das folhas de Stevia desidratadas; b) clarificação do “extrato bruto” ou remoção do 
material em suspensão por meio de coagulantes e centrifugação, c) extração líquida: líquido 
de extrato clarificado, d) separação da fase orgânica, concentração e cristalização em 
metanol, gerando dois produtos: adoçantes cristalizados com 93% de pureza e  não-
cristalizados com no máximo 60 % de pureza (ALVARES E COUTO, 1984).  

Formigoni (2018) desenvolveu um pré-tratamento associado a métodos não 
convencionais de extração e purificação que resultou na obtenção de adoçante com maior 
pureza e melhores características organolépticas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 
foi extrair e purificar adoçantes de Stevia por meio da metodologia convencional a partir de 
folhas pré-tratadas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAL DE PARTIDA 
 

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 PRÉ-TRATAMENTO COM ETANOL  

 
  As folhas moidas da variedade Stevia UEM-13 (300g) foram empacotadas em coluna 
com etanol (percolação) e o mesmo foi utilizado com eluente. Foram obtidas 14 frações 
confome metodologia pré-estabelecida por Formigoni (2018). 

 
2.3 OBTENÇÃO DOS ADOÇANTES  
 

A extração dos adoçantes foram obtidos de folhas pré-tratadas utilizando a 
tecnologia desenvolvida no NEPRON (ALVARES E COUTO, 1984). Após a cristalização 
foram obtidos dois produtos: adoçantes cristalizados e não-cristalizados.  

 
2.4 QUANTIFICAÇÃO DOS GLICOSÍDEOS DE ESTEVIOL 
 

Os glicosídeos de esteviol presentes nas folhas de Stevia tratadas e não tratadas e 
os produtos obtidos (adoçantes cristalizados e não cristalizados) foram quantificados por 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplada a um detector índice de refração 
S: 32 com coluna NH2 de 5 μm em tamanho 125x4,6 mm usando acetonitrila: água (80:20 
v / v) como fase móvel com grau de HPLC (DACOME et al. 2005). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O conteúdo de esteviosídeo, rebaudiosídeo C, rebaudiosídeo A, glicosídeos de 
esteviol total e relação RebA/STV para folhas de estévia não tratadas (in natura) e folhas 
de estévia pré-tratadas com etanol estão na tabela 1.  

Observa-se que as folhas de Stevia contem tem alto teor de glicosídeos (14,5%) e 
também apresenta uma alta proporção de relação RebA / Stev (1,45). A pequena variação 
de glicosídeos (12,2%) nas folhas pré-tratadas em relação das folhas in natura, confirma a 
seletividade do processo de pré-tratamento, como relatado por Formigoni (2018). O 
tratamento remove um número de substâncias que interferem com os passos subsequentes 
de extração e purificação, não alterando substancialmente o conteúdo de glicosídeos de 
esteviol.  
 
Tabela 1. Conteúdo de glicosídeos de esteviol em folhas de stevia tratadas e não tratadas 
determinadas por CLAE. 
Glicosídeos (%) Folhas não tratadas Folhas tratadas 

Esteviosídeo (STV) 4.8 3.7 
Rebaudiosídeo A (RebA) 7.0 6.1 
Rebaudiosídeo C (RebC) 2.7 2.4 
Glicosídeos de esteviol total (TSG) 14.5 12.2 
Razão RebA/STV 1.45 1.65 
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Os produtos obtidos a partir de folhas pré-tratadas com etanol, adoçante cristalizado 

e não-cristalizado, apresentam alto teor de glicosídeos de esteviol determinado por CLAE 
(Tabela 2). O adoçante cristalizado apresentou glicosídeos de esteviol de 99,3% e o não-
cristalizado 73%. Esses valores são muito superiores aos valores de referência obtidos 
rotineiramente pelo uso de metodologias não convencionais de folhas não tratadas (Alvarez 
& Couto, 1984). 

Tabela 2. Glicosídeos de esteviol nos produtos obtidos. 

Glicosídeos (%) Adoçante cristalizado Adoçante não-cristalizado 

Steviosídeo (STV) 73.0 17.5 

Rebaudiosídeo A (RebA) 25.9 36.9 

Rebaudiosídeo C (RebC) 0.4 2.4 

Glicosídeos totais 99.3 73.0 

 
O adoçante cristalizado obtido por metodologia convencional de folhas pré-tratadas 

apresenta pureza maior que extratos obtidos por tecnologias não convencionais de folhas 
não tratadas, como extração assistida por microondas (Ameer et al. 2017).  

O esteviosídeo (STV) é o adoçante que parece ser a principal causa do sabor 
amargo conhecido da Stevia. Já  o rebaudiosídeo A (RebA) é um adoçante com sabor 
residual menos pronunciado e, por isso, hoje em dia, é o principal componente dos extratos 
comerciais da Stevia, além de possuir dulçor cerca de 450 vezes mais que a sacarose 
(Gardana; Simonetti, 2018).  

A obtenção de adoçantes de Stevia com alto teor de pureza é essencial 
industrialmente devido a comercialização desse produto em pó ou líquido como adoçante 
de mesa para seu uso em chás e sucos. Além do fator industrial, os glicosídeos de esteviol 
também apresentam efeitos funcionais, principalmente em relação a hiperglicemia e 
diabetes, que além de deixar o produto adocicado, agrega como potencial nutricional.  
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conclui-se que a partir de folhas pré-tratadas com etanol, utilizando metodologia 

convencional de extração e purificação, é possível obter adoçantes com pureza de 99,3% 
na composição. Embora os adoçantes não-cristalizados apresentem 73% de glicosídeos, 
apresentam majoritariamente o rebaudiosídeo A que contém excelente perfil sensorial, 
também podendo ser o material de partida para purifação desse glicosídeo.  
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