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Eugenia uniflora L., Myrtaceae, é uma espécie utilizada na medicina tradicional como 

antimicrobiana, anti-hipertensiva e anti-inflamatória. Algumas destas atividades são atribuídas 

aos taninos, tornando o controle da concentração destes compostos (mínimo de 5% estabelecido 

pela Farmacopeia Brasileira) relevante para o desenvolvimento de produtos derivados desta 

espécie. Para elevar o teor de taninos, estudos acerca dos fatores que influenciam o processo são 

fundamentais, dentre estes, os solventes empregados, os quais são responsáveis pelo perfil 

químico de extratos. Assim, os desenhos experimentais como o planejamento de misturas, 

compõem uma estratégia apropriada para investigar os efeitos destas sobre a eficiência da 

extração. Portanto, o objetivo deste trabalho foi maximizar a extração de taninos das folhas de E. 

uniflora empregando desenhos experimentais estatísticos. A influência de solventes extratores 

foi avaliada por planejamento simplex-centroide utilizando água, metanol, etanol, acetona, e suas 

misturas binárias (50% v/v), ternárias (33% v/v/v) e quaternárias (25% v/v/v/v). Para tanto, 

foram preparados 15 extratos por turbólise na proporção droga:solvente 10% (m/v, 10g/100mL) 

em 4 ciclos de 30 segundos, com intervalos de 5 min, e caracterizados pela determinação de 

resíduo seco (RS), teor de taninos por UV-Vis (TT) (expressos em ácido gálico, utilizando 

metodologia validada para a espécie) e eficiência de extração (EF). Os dados foram analisados 

pelos softwares Statistica® e Minitab®. Considerando o resíduo seco, os dados demonstraram 

melhor desempenho para as misturas água:acetona  (v/v) (RS=3,65% (m/v)); e, quaternária 

(água:metanol:etanol:acetona, 25% v/v/v/v) (RS=3,55% (m/v)). Contudo, o maior rendimento 

em taninos foi observado nas misturas água:metanol  (v/v) (TT=7,25%; m/v) e água:etanol (v/v) 

(TT=6,91%; m/v). Por fim, os dados da eficiência de extração indicaram que as misturas 

água:metanol (EF=2,39; m/v) e água:metanol:etanol (EF=2,19; m/v) apresentaram melhor razão 

resíduo/teor. A avaliação conjunta dos dados evidenciou o efeito sinérgico dos solventes, 

incrementando a performance nas misturas em comparação com os solventes puros, 

principalmente nas misturas água:acetona e água:metanol. Para obtenção da equação matemática 

o modelo cúbico demonstrou-se o mais adequado para descrever as respostas obtidas, 

apresentando parâmetros de regressão significativos (R²=0,998; Fcal=116,62; Ftab=2,05; 

p=0,0000) e a partir dos modelos de previsão, 7 novas misturas binárias, ternárias e quaternárias 

foram preparadas e observou-se que a mistura quaternária (água:metanol:etanol:acetona, 

46:13:18:23,v/v/v/v) apresentou incremento no  teor (TT=8,65%; m/v). Nesse contexto foi 

possível concluir que o planejamento simplex centroide é uma ferramenta eficaz para a avaliação 
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e seleção de novos sistemas de solventes, sendo adotada com sucesso para preparação de extratos 

da folhas de Eugenia uniflora e constituindo uma importante etapa na obtenção de extratos 

padronizados da espécie. 
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