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Introdução 
Desde a antiguidade a civilização faz uso de plantas medicinais para fins terapêuticos (BARREIRO; FRAGA, 2001). 
Nos dias mais atuais nota-se que essa cultura foi mais intensificada, tendo uma maior utilização dessas plantas, 
devido a diversos estudos que vêm sendo realizados sobre a capacidade antioxidante e seus efeitos benéficos a 
saúde (ABREU, 2013). O Hibiscus sadbariffa L. da família Malvaceae está dentro deste rol de fitoterápicos, devido ao 
conteúdo de compostos com bioatividade como os fenólicos, antocianinas e cumarinas, que possuem capacidade 
antioxidante e, dessa forma atuam na prevenção de doenças degenerativas. (GUINDANI, 2014). Apesar de muitos 
trabalhos relatarem a presença de cumarina e antocianinas, porém poucos quantificam e não existem trabalho que 
propõem método de extração. Desse modo, o presente trabalho objetivou estudar as melhores condições de extração 
de cumarinas e antocianinas presentes em amostras de hibisco empregando ferramentas quimiométricas.   

Metodologia 
Para otimização da extração foi empregue o Planejamento Fatorial Completo (24) utilizando 16 experimentos com 6 

repetições do ponto central para verificação de erros experimentais, tendo as 4 variáveis: tempo (10, 25 e 40 min); 

temperatura (50, 75 e 100 ºC); agitação (com e sem); relação massa/volume (0,1;0,3 e 0,5). A extração foi feita por 

decocção com um volume fixo de 10 mL de água. A quantificação foi realizada por espectrofotometria empregando o 

método descrito por Adriana Osório e Jorge Martins (2004), e método de pH diferencial (GIUSTI; WROLSTAD, 2001) 

para determinação de cumarina e antocianinas respectivamente. Os dados foram tratados empregando o Software 

Statistica 7.  

Resultados e Discussão 
Com as absorvâncias obtidas para os métodos cumarinas e antocianinas e usando análise de variância (ANOVA) 
com probabilidade estatística (p= 0,05) foram construídos os gráficos de Pareto, figuras 1 e 2 para determinar a 
significância das variáveis e suas interações no sistema. 
 
Figura 1:  Gráfico de Pareto da extração da cumarina em amostra de hibisco                 Figura 2: de Pareto da extração da antocianina em amostra de hibisco

                                               

Analisando os gráficos nota-se a relação massa/volume influenciou significativamente nos dois ensaios com nível 
positivo indicando que quanto maior a massa maior será o teor dos bioativos. Outra variável influenciou na extração 
da antocianina temperatura tendo o nível negativo, assim faz se necessário outros experimentos para a escolha de 
melhor massa sem que haja saturação e melhor temperatura. 

Considerações Finais 
Portanto, a utilização de planejamento fatorial completo 24 possibilitou o estudo da combinação de 4 variáveis (tempo, 
temperatura, agitação e relação massa/volume),o que indicou quais variáveis influenciaram significativamente na 
extração das cumarinas e antocianinas, o que possibilita através de um menor número de experimento a escolha das 
variáveis para serem estudadas.  
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