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Justicia pectoralis Jacq. (Acanthaceae) é uma erva de interesse medicinal utilizada como 

analgésico, anti-inflamatório, broncodilatador e sedativo na medicina popular de vários países da 

América Central e da América do Sul1. Possui atividade farmacológica comprovada por meio de 

estudos científicos e seus marcadores químicos, 1,2 benzopirona e umbeliferona, já foram 

identificados e isolados2. O presente trabalho teve por objetivo otimizar a extração assistida por 

ultrassom (EAU) de 1,2 benzopirona e umbeliferona nas partes aéreas da Justicia pectoralis. Um 

planejamento experimental Box-Behnken 33, juntamente com a metodologia de superfície de 

resposta (MSR) foram utilizados para investigar o efeito das variáveis de processo sobre a 

extração assistida por ultrassom das cumarinas presentes em J. Pectoralis cultivada no Horto de 

Plantas Medicinais do Jardim Botânico de Goiânia e Horto de Plantas Medicinais da UEG – 

CCET, Anápolis – GO. Três variáveis independentes foram avaliadas em três níveis: teor 

alcoólico (% p/p), proporção droga solvente (g/ml) e tempo de extração (min). Os teores de 

cumarinas (variável dependente) nos diferentes experimentos foram determinados por 

Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência (CLAE – UV – Visível), com coluna C18 de fase 

reversa (25 cm x 4.6 mm, 5 µm), fase móvel Metanol:Água (40:60), fluxo isocrático de 1.0 

ml.min-1, comprimento de onda de 323 nm. Os teores de cumarinas, nos 15 ensaios indicados 

pela matriz do planejamento experimental Box-Behnken foram de 71,26-171,29 µg/ml para a 1,2 

benzopirona e 7,81-22,04 µg/ml para a umbeliferona. Com base na análise dos dados da MSR e 

na função geral de otimização, as melhores condições para a EAU foram: teor alcoólico de 15%, 

tempo de extração de 34 min e proporção droga solvente de 1:10 (g/ml). Os valores 

experimentais do teor de cumarinas obtidos sob as referidas condições estão em concordância 

com os valores previstos pela MSR e os resultados sugerem que a EAU é um processo de 

extração eficiente, com preservação dos compostos, além de ser simples, rápido e barato. 
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