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Introdução 
A Pterodon pubescens Benth. (Fabaceae) é conhecida popularmente como sucupira-branca, uma planta do cerrado 
usada como planta medicinal, destacando o seu uso para tratamentos antirreumáticos, analgésicos e anti-
inflamatórios1. Há alguns relatos do estudo químico das folhas e cascas do caule, porém ainda não existe nenhum 
estudo químico das flores2. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar a prospecção química das flores 
de Pterodon pubescens. 

Metodologia 
As flores de P. pubescens foram coletadas no cerrado de Catalão-GO em agosto de 2016 e sua exsicata está 
armazenada no herbário da UnB, Herbário da Universidade de Brasília (UB) (UB 217074). As flores frescas foram 
submetidas a macerações utilizando álcool etílico. Após a concentração em rotaevaporador à 40oC o extrato etanólico 
obtido foi 41,6 g e submetido à partição líquido-líquido com hexano (15,4 g), acetato de etila (16,4 g) e por fim obtido a 
partição hidroalcoólica (9,8 g). A análise do extrato etanólico foi realizada utilizando a técnica analítica hifenada de 
Cromatografia Líquida de Ultra-eficiência e Espectrometria de Massas de alta resolução de CLUE-ESI-QqTOF-EM/EM 
e a fração hexânica foi analisada pela técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, CG-EM. 
 

Resultados e Discussão 
Foi possível identificar por CLUE-ESI-QqTOF-EM/EM em modo positivo [M-H]+ quatro compostos presentes no extrato 
etanólico de acordo com os espectros de massas obtidos para cada composto e comparados os íons fragmentos (m/z) 
com dados presentes na biblioteca do software CompoundCrawler juntamente com a literatura. Os compostos obtidos 
foram os flavonoides: rutina, quercetina-O-rhamnopiranosídeo, catequina ou epicatequina, quercetina. Através da CG-
EM foi identificado onze compostos que fazem parte da classe dos terpenoides que de acordo com a literatura3 estão 
presentes em outras partes da planta como por exemplo, nas folhas, casca do caule, fruto. A identificação de tais 
compostos foi possível pela comparação dos dados dos espectros de massas com a literatura e com o cálculo do índice 
de Kovats. Os valores obtidos foram posteriormente comparados com os valores na literatura para coluna (HP-5MS). 
Os compostos identificados foram: β-copaeno, (z)-jasmone, β-cariofileno, α-humuleno, aromandendreno, muuroleno, 
γ-cadineno, β-cadineno, óxido de cariofileno, α-cadinol e β-guaieno.   

Considerações Finais 
Os resultados obtidos contribuem com o conhecimento químico do gênero Pterodon e com a espécie P. pubescens 
estudada tendo em vista que as flores não haviam sido investigadas anteriormente. Dentro das perspectivas futuras as 
frações obtidas da partição líquido-líquido estão sendo investigadas através de fracionamento por técnicas 
cromatográficas e isolamento dos compostos para futuras investigações biológicas. 
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