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As sementes de sucupira branca, empregadas na medicina popular,1 são oriundas de quatro 

espécies de Pterodron (P. emarginatus Vog., P. pubescens, P. abruptus Benth, P. appariciori 

Pedersoli) e uma de Bowdichia: (B. nítida).2 Do óleo destas sementes foram isolados os 

sesquiterpenos: α-copaeno, ß-cariofileno, α-cariofileno, γ-elemeno e δ-cadineno, para os quais 

foi comprovada a atividade anti-inflamatória e o diterpeno, geranilgeraniol, para o qual foram 

comprovadas as atividades analgésica e anticancerígena.3 Com o objetivo de adaptar os 

princípios da química verde à extração de metabólitos vegetais foi investigado como o emprego 

do ultrassom e do micro-ondas afetam o rendimento da extração à frio destes metabólitos. Pelo 

fato do acetato de etila ter sido o solvente mais eficiente na extração à frio destes metabólitos,4 2 

g de sementes foram imersas em 10 ml de acetato de etila, sendo preparadas amostras com 

sementes inteiras e fragmentadas, respectivamente. Os sistemas foram submetidos 

separadamente, à ultrassonificação e ao aquecimento por micro-ondas por períodos de tempo de 

3, 5, 10, 13, 15 e 20 min. Cada solução resultante foi filtrada e analisadas por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-MS) em equipamento 7890A, (Agilent 

Techonologies), sob temperaturas de 120 ºC por 2 min até 240 ºC a 3 C min-1, permanecendo por 

2 min. A correspondência entre os picos observados nos cromatogramas e os metabólitos 

bioativos foi estabelecida pelo índice de Kovats e pela comparação dos espectros de massas 

obtidos com os disponíveis em banco de dados. Comparando-se a extração à frio em acetato de 

etila por decocção, aquecimento por micro-ondas e imersão em banho de ultrassom, o último foi 

o método que conduziu aos maiores teores de copaeno, cadineno α e β-cariofilenos. O diterpeno 

geranilgeraniol, foi obtido em proporções equivalentes nos métodos em que se empregou 

ultrassom e micro-ondas. O aquecimento gerado na extração por micro-ondas parece promover a 

degradação dos metabólitos em períodos superiores à 10 min (extratos das sementes 

fragmentadas), e 15 min, (extratos das sementes inteiras), além de não conduzir à extração de 

copaeno.  
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