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RESUMO 
 
A Stevia rebaudiana possui compostos de alto poder edulcorante dos quais se originam adoçantes naturais e 
não calóricos. Além disso, a Stevia possui propriedades hipoglicêmicas, as quais geram interesse na sua 
utilização para o tratamento de pacientes diabéticos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo obter os 
extratos aquoso e metanólico de folhas de Stevia e avaliar a atividade enzimática da α – amilase, enzima que 
hidrolisa o amido e o glicogênio, produzindo monossacarídeos que aumentam o nível da glicemia sanguínea, 
na presença e na ausência desses extratos, a fim de se verificar o poder inibitório destes sobre a enzima. O 
extrato metanólico foi obtido por aparato Soxhlet através de extração até a exaustão e seco em 
rotaevaporador, enquanto o extrato aquoso foi obtido através da metodologia em shaker e foi seco em Spray 
Dryer. Resultados mostraram que o extrato metanólico não apresentou ação inibitória sobre a atividade da 
enzima α – amilase. Já o extrato aquoso mostrou-se eficiente como inibidor da enzima, atingindo um 
percentual de inibição de 39%. Ainda, foi possível determinar o tipo da inibição, tipo incompetitiva. Tais 
resultados mostram que o extrato aquoso possui ação inibitória significante sobre a atividade da enzima α – 
amilase, ao atuar como inibidor do tipo incompetitivo e reforça então a sua possível utilização como droga 
antidiabética natural.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Cinética Enzimática da α – amilase; Extrato Aquoso de Stevia; Extrato Metanólico de 
Stevia; potencial inibidor da α – amilase por Stevia. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Stevia rebaudiana é um arbusto perene pertencente à família Asteraceae. É 
conhecida mundialmente devido seus glicosídeos de esteviol, os quais possibilitam a planta 
ser uma fonte de adoçante natural e não calórico. Além do seu extremo potencial 
edulcorante, a Stevia possui propriedades hipoglicêmicas, hipotensoras, vasodilatadoras, 
antimicrobianas e diuréticas. Ainda, a Stevia rebaudiana é não-tóxica, não-carcinogênica e 
não afeta o nível de açúcar no sangue, sendo considerada segura para diabéticos 
(THIYAGARAJAN; VENKATACHALAM, 2012).  

Diabetes mellitus é um conjunto de disfunções metabólicas grave que pode levar a 
sérias complicações a longo prazo, como cegueira, doenças cardíacas e vasculares, 
derrame, insuficiência renal, amputações e danos nos nervos. (SOUMYA; SRILATHA, 
2011). Os fármacos sintéticos utilizados para o tratamento desta doença costumam ter um 
preço elevado e/ou possuir efeitos secundários adversos. Por isso, cresce a busca por 
tratamentos alternativos e por plantas para atuarem como fonte natural de fármacos. 

Uma das linhas terapêuticas utilizadas para o tratamento da diabetes é diminuir a 
hiperglicemia pós-prandial através da inibição de enzimas hidrolisantes de carboidratos no 
trato digestivo, como a α – amilase, atenuando a elevação da glicose no sangue (ALI; 
HOUGHTON; SOUMYANATH, 2006). Sendo assim, este trabalho teve como objetivo a 
obtenção dos extratos aquoso e metanólico de folhas de Stevia rebaudiana e a avaliação 
da atividade enzimática da α – amilase na presença e ausência desses extratos a fim de se 
analisar o poder inibitório destes sobre a enzima em questão.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
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2.1. MATERIAL DE PARTIDA 
 

Foram utilizados arbustos clones de Stevia rebaudiana da variedade seminal UEM 
13 cultivada no Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais – NEPRON da Universidade 
Estadual de Maringá. As plantas colhidas foram previamente secas em estufa a 60 ºC e as 
folhas foram separadas dos caules e ramos, moídas e armazenadas em sacos de 
polietileno para posterior análise.  
 
2.2. OBTENÇÃO DOS EXTRADOS BRUTOS DE STEVIA 
 

Folhas de Stevia secas e moídas (100 g) foram colocadas em aparato Soxhlet e 
passaram por extração até exaustão. Adicionou-se 600 mL de metanol P.A e o sistema 
montado foi submetido a aquecimento por oito horas (primeira extração). Após, o extrato 
obtido foi retirado e acrescentou-se novamente 600 mL do solvente. O sistema permaneceu 
em aquecimento por quatro horas (segunda extração). Os extratos obtidos nas duas 
extrações foram reunidos, filtrados e secos em evaporador rotatório (marca Büchi) e o pó 
resultante foi armazenado em dessecador para análises posteriores.  

Já para a obtenção do extrato aquoso, as folhas de Stevia foram depositadas em 
Erlenmeyer, juntamente com água destilada (1:27 m/v), o qual foi submetido a agitação em 
shaker a 60 °C e 200 rpm, em três ciclos de uma hora cada. A metodologia foi realizada de 
acordo com FORMIGONI et al. (2018). O extrato bruto foi filtrado e seco em Spray Dryer 
(B-191, Büchi Mini Spray Dryer). O pó resultante foi acondicionado em dessecador 
contendo sílica gel para futuras análises. 

 
2.3. POTENCIAL ANTIDIABÉTICO DOS EXTRATOS METANÓLICO E AQUOSO  
 

A avaliação do potencial antidiabético das amostras foi analisada através da inibição 
da enzima α – amilase pancreática (WANG e ZHAO, 2019).  Os extratos aquoso e 
metanólico foram dissolvidos em tampão fosfato de sódio 0,02 M (pH 6,9). Em seguida, 250 
µL da amostra foram adicionados a 500 µL de solução de amido com diferentes 
concentrações, variando de 1,0 a 18,0 mg/mL. A mistura foi então incubada a 37ºC por 5 
minutos. Após, adicionou-se 250 µL da enzima (2 U/mL) diluída em tampão fosfato de sódio 
e as amostras foram incubadas por 10 minutos a 37 ºC. Em seguida, a reação foi 
interrompida com 250 µL do corante ácido 3,5-dinitro salicílico (DNS), 96 mM. Os tubos 
foram aquecidos em água fervente durante 5 minutos e, depois de resfriados, adicionados 
de 2,5 mL de água destilada. A absorbância das amostras foi lida a 540 nm e a cinética 
enzimática foi calculada com base em uma curva padrão de maltose (0,5 – 10,0 mg/mL). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A extração aquosa resultou em um rendimento de 35,02 %, enquanto com a extração 
metanólica obteve-se um rendimento de 30,94%. O Gráfico 1 apresenta a cinética 
enzimática da α – amilase livre e na presença dos extratos aquoso e metanólico obtido das 
folhas de Stevia.  
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Gráfico 1. Gráfico de Michaelis-Menten da cinética enzimática da enzima livre e na presença dos 

extratos aquoso e metanólico 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados expostos no Gráfico 1 mostraram que o extrato metanólico não teve 
ação inibitória da atividade enzimática. Tais resultados estão de acordo com resultados 
obtidos por ZAIDAN et al. (2019), que investigou extratos aquoso, metanólico, etanólico e 
de acetona feitos a partir de folhas de Stevia, dos quais apenas o extrato aquoso mostrou 
ter ação inibitória sobre a atividade da α – amilase.  

Quanto ao extrato aquoso, foi possível observar que este exerceu uma ação inibitória 
significante sobre a atividade da enzima α – amilase, chegando a 39% de inibição a uma 
concentração de amido de 10 mg/mL. Assim como a atividade enzimática, os valores de 
Vmáx e Km da enzima também sofreram redução. O valor de Vmáx da enzima obtido na 
presença do extrato aquoso foi de 1,10 μmol/min enquanto o Vmáx sem inibidor foi de 3,97 
μmol/min. Quanto ao Km, o valor foi de 39,53 mg/ml sem inibidor e de 12,02 mg/ml na 
presença do extrato aquoso.  

Uma vez comprovada a inibição, o Gráfico 2 permitiu determinar o tipo de inibição 
que estava ocorrendo. 

 
Gráfico 2. Gráfico de Lineweaver-Burk na presença e ausência do inibidor  

Fonte: Dados da análise 
 

De acordo com a análise do gráfico de Lineweaver-Burk, é possível se concluir que 
a inibição em questão é do tipo incompetitiva. Um inibidor incompetitivo liga-se em um sítio 
diferente do sítio ativo ao qual se liga a enzima. (NELSON; COX, 2014). Neste tipo de 
inibição, o inibidor não interage com a enzima livre e então não impede a sua ligação ao 
substrato; entretanto, este tipo de inibidor liga-se ao complexo enzima-substrato, formando 
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um complexo ternário ESI, o qual impossibilita a reações subsequentes e impede assim, a 
transformação do substrato.  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Dentre os dois extratos de folhas de Stevia analisados, o extrato metanólico não 

apresentou função inibitória. Entretanto, com o extrato aquoso, pôde-se comprovar que este 
exerceu uma ação inibitória satisfatória sobre a atividade da enzima α – amilase, atuando 
como inibidor do tipo incompetitivo. Tais resultados reafirmam os efeitos antidiabéticos do 
extrato aquoso de folhas de Stevia rebaudiana, ressaltando a possibilidade da sua 
utilização como como droga antidiabética natural para o tratamento de diabetes e suas 
complicações.  
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