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RESUMO 

 
Folhas de Stevia pré-tratadas com etanol apresentam boas características sensoriais, além de diversos 
compostos com atividades funcionais. O extrato aquoso derivado das folhas da planta já é reconhecido por 
trazer benefícios, especialmente com atividade anti-hiperlipidêmica e anti-hiperglicêmica. Entretanto, esses 
compostos bioativos podem ser sensíveis à luz, oxigênio e mudanças de pH. A microencapsulação, técnica 
conhecida por promover a proteção de compostos, pode ser uma maneira eficiente de preservar a atividade 
do extrato aquoso de Stevia durante o processo de digestão. O objetivo do trabalho foi avaliar o percentual 
de biodisponibilidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante do extrato de folha pré-tratada livre e 
microencapsulado. Simulou-se um processo de digestão in vitro do extrato e de microcápsulas em 
diferentes condições digestivas. Após cada condição, alíquotas foram analisadas quanto ao teor de 
compostos fenólicos totais e atividade antioxidante. Observou-se que a microencapsulação promoveu maior 
biodisponibilidade dos compostos fenólicos em todas as condições da digestão in vitro, resultado que 
sugere a eficiência da metodologia e indica a possibilidade de uso do extrato aquoso microencapsulado em 
alimentos, aumentando os efeitos funcionais destes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade antioxidante de Stevia; Compostos fenólicos totais de Stevia; Digestão in 
vitro de extrato e microcápsula de Stevia; Extrato aquoso de Stevia rebaudiana.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Extrato aquoso de folhas de Stevia rebaudiana contém diversos compostos que 

podem ser considerados bioativos por apresentarem propriedades funcionais. Em 
trabalho de Ahmad, et al. (2018), é relatado que o extrato diminuiu ganho de peso 
corporal, níveis de colesterol e triglicérides de ratos hiperlipidêmicos, além de melhorar os 
níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL). Deste modo, é sugerido que o extrato 
aquoso de Stevia pode ser utilizado como complemento anti-hiperlipidêmico, sendo 
seguro e não tóxico. Ainda, o extrato é eficaz no controle da diabetes, sendo 
extremamente eficiente no controle do nível de glicose em ratos diabéticos (AHMAD; 
AHMAD, 2018). As atividades funcionais atribuídas ao extrato aquoso da planta podem 
ser explicadas pela presença de diversos fitoquímicos. 

O pré-tratamento com etanol absoluto, através de percolação, é uma forma de 
obter adoçantes e demais compostos biativos presentes nas folhas de Stevia com o uso 
mínimo de solventes durante o processamento, sendo uma metodologia eficaz para 
obtenção de folhas com melhores características sensoriais (FORMIGONI, et al. 2018). 

Os compostos bioativos presentes em extratos podem ser instáveis, sofrendo 
degradação quando expostos à luz, oxigênio, umidade e variações de pH. Uma maneira 
de preservar estes compostos, melhorando a sua biodisponibilidade, é a 
microencapsulação em matriz polimérica (CHRANIOTI; CHANIOTI; TZIA, 2015). Este 
trabalho tem como objetivo avaliar a disponibilidade de compostos fenólicos e atividade 
antioxidante de extrato aquoso de folhas pré-tratadas de Stevia livre e microencapsulado, 
após serem submetidos a uma simulação de digestão in vitro. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 OBTENÇÃO DE EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS DE STEVIA PRÉ-TRATADAS 
 

Folhas de Stevia previamente secas e moídas foram submetidas ao pré-tratamento 
com etanol absoluto por percolação (FORMIGONI, et al. 2018). O extrato aquoso foi 
obtido segundo Formigoni, et al. (2018). As folhas pré-tratadas foram depositadas em 
erlenmeyer com água destilada (1:27 m/v) e agitou-se em shaker a 60 ºC e 200 rpm em 
três ciclos de uma hora cada. O produto obtido foi filtrado e seco em spray dryer (B-191, 
Büchi Mini Spray Dryer) e o extrato aquoso em pó (EA) foi armazenado em dessecador 
com sílica gel e ausência de luz até uso posterior. 

 
2.2 MICROENCAPSULAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO 
 

A microencapsulação foi realizada pelo método de Chranioti, et al. (2015), com 
modificações. O extrato aquoso e maltodextrina DE 10 (1:2 m/m) foram ressuspendidos 
em água destilada e a solução foi submetida à agitação em shaker durante 30 minutos, a 
35 ºC e 200 rpm. A solução homogênea foi alimentada ao spray dryer com temperatura 
de entrada de 176 ºC e saída de 100 ºC. A microcápsula do extrato (MEA) foi armazenada 
em dessecador na ausência de luz.  

 
2.3 DIGESTÃO IN VITRO 
 

O extrato aquoso livre e microencapsulado foram submetidos à digestão in vitro 
para avaliação da biodisponibilidade de compostos fenólicos totais e atividade 
antioxidante durante a simulação da digestão. Para tanto, preparou-se soluções em 
condições específicas conforme Ahmad et al. (2018), para simulação das condições da 
boca, estômago e intestino. A solução simulada de saliva (SS) foi preparada com 0,2 % 
da enzima α-amilase dissolvida em tampão fosfato de sódio (pH 6,8). Suco gástrico 
simulado (SGS) foi preparado adicionando pepsina (3,0 g/L) em solução de NaCl (9,0 g/L) 
e ajustou-se o pH da solução para 3,0 com HCl. Preparou-se o suco intestinal simulado 
(SIS) com sais biliares (3,0 g/L) e pancreatina (10,0 g/L) em solução tampão fosfato de 
sódio, mantendo o pH igual a 8,0 com solução de NaOH.  
50,0 mg de EA e MEA foram colocados em frasco de 125 mL e incubou-se a 37 °C sob 
agitação. As amostras foram separadamente digeridas: boca – acréscimo de 10,0 mL de 
SS e agitação por cinco minutos; gástrico – adição de 10,0 mL de SGS, incubação com 
agitação durante 30 minutos e uma hora; intestino – adição de 10,0 mL de SIS, incubação 
com agitação durante uma hora e quatro horas. Em todos os casos, alíquotas de 1,0 mL 
foram retiradas após cada tempo descrito, as quais foram centrifugadas (Celm, modelo 
LS-3 PLUS) a 3400 RPM por 10 minutos. O sobrenadante foi filtrado com filtro de 
membrana de 0,22 µm. Compostos fenólicos totais e atividade antioxidante presente após 
a digestão simulada foram quantificados. Os resultados foram expressos em percentual 
de biodisponibilidade, comparando cada amostra separadamente nas diferentes 
condições digestórias.  

 
2.4 COMPOSTOS FENÓLICOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 
 

As amostras EA e MEA (1,0 mg/mL) foram avaliadas quanto ao potencial bioativo. 
Compostos fenólicos foram quantificados com 150 µL do reagente Folin-Ciocalteu, 150 µL 
de amostra e 2,4 mL de água destilada. A solução foi agitada em vórtex e adicionou-se 
300 µL de Na2CO3. A mistura foi incubada durante duas horas em temperatura ambiente 
e ausência de luz. A absorbância foi medida em 725 nm e o resultado foi expresso em µg 
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de equivalentes de Trolox por mg de amostra, utilizando curva padrão de Trolox (5-1000 
µg/mL) (AHMAD, et al. 2018). 

A atividade antioxidante de EA e MEA foi determinada pela capacidade de 
eliminação de radicais DPPH (AHMAD, et al. 2018). 200 µL de DPPH 0,05% foram 
adicionados em 80 µL das amostras e completou-se o volume para 4,0 mL com metanol. 
A solução foi incubada na ausência de luz durante 30 minutos, em temperatura ambiente. 
A absorbância foi medida em 517 nm e Trolox foi utilizado como composto de referência, 
de acordo com a curva padrão (10-100 µg/mL). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Figura 1 apresenta os gráficos para percentual de compostos fenólicos totais e 

atividade antioxidante biodisponíveis em EA e MEA após a simulação da digestão nas 
diferentes condições testadas.  

 

 

Figura 1: Percentual de compostos fenólicos (A) e atividade antioxidante (B) biodisponíveis após 
digestão in vitro 

Letras distintas em cada condição apresentam diferença significativa entre as amostras (p<0,05). 

 
Analisando os resultados obtidos para o teor de compostos fenólicos, observa-se 

que em todas as condições estudadas houve maior perda de compostos no extrato livre, 
enquanto as microcápsulas apresentaram maior biodisponibilidade, indicando que o 
processo de microencapsulação resulta na melhor preservação destes compostos.  Como 
apenas os compostos preservados durante o processo de digestão conseguem exercer 
sua função biológica, este resultado demonstra a importância do processo de 
microencapsulação (PINACHO, et al. 2015). Em todas as condições (boca, condições 
gástricas e intestinais), nota-se praticamente o mesmo comportamento das amostras, 
onde o percentual de biodisponibilidade de fenólicos presentes em EA variou entre 
51,66% (intestino, 4 horas) – 53,71% (estômago, 1 hora), e o percentual em MEA variou 
entre 65,31% (boca) – 67,89% (estômago, 30 minutos). 

No caso do percentual de atividade antioxidante presente nas amostras após a 
simulação da digestão, houve bastante variação dos valores encontrados. Apesar de 
haver maior preservação dos compostos fenólicos, as microcápsulas foram mais 
susceptíveis à perda de atividade antioxidante nas duas condições gástricas (30 minutos 
e 1 hora), condições em que o extrato livre mostrou-se com maior potencial de inibição do 
radical livre, especialmente no tempo de uma hora, onde EA apresentou 48,19% de 
atividade, enquanto MEA apresentou apenas 17,27% de inibição. Nas condições da boca, 
ocorreu maior preservação da atividade antioxidante em MEA, comparado à EA, com 
percentual de inibição de DPPH igual a 56,03%, melhor valor encontrado. Já em ambas 
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as condições intestinais não houve diferença significativa entre EA e MEA, embora possa 
ser observada uma tendência de aumento na preservação da atividade antioxidante nas 
microcápsulas. Isso pode ser explicado, pois outros compostos, além dos fenólicos são 
responsáveis pela capacidade antioxidante (SCHIASSI, et al. 2018).  

Com o exposto, percebe-se que as microcápsulas apresentaram maior 
biodisponibilidade de compostos fenólicos totais, indicando que a técnica de 
microencapsulação promove proteção de compostos bioativos contra as mudanças de 
pH, que foram provocadas durante a simulação da digestão in vitro. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho sugere que, apesar da maior perda de atividade antioxidante 
em MEA em condições gástricas, o processo de microencapsulação promove melhor 
preservação de compostos fenólicos, de importantes atividades funcionais. É indicado que 
as microcápsulas preservam compostos bioativos, diminuindo significativamente a 
degradação destes e, portando, podendo ser incorporadas em alimentos funcionais. São 
necessários mais análises para as hipóteses serem mais bem avaliadas, mas ainda 
assim, este trabalho possui importância para elucidar a eficiência da técnica de 
microencapsulação na preservação da atividade funcional presente nos compostos do 
extrato. 
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