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Platycyamus regnellii Benth., classificada como Angiosperma, pertence à família Fabaceae. 

Conhecida popularmente como “pau-pereira”, encontra-se distribuída geograficamente nas 

regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil.1 Estudos anteriores confirmaram o 

isolamento de cinco flavonoides a partir do extrato diclorometânico das raízes da planta em 

estudo.2. O trabalho tem como objetivo realizar a investigação fitoquímica e isolar os flavonoides 

presentes utilizando-se a cromatografia contracorrente (CCC) e a identificação das substâncias 

através de técnicas espectrométricas e espectroscópicas. A planta em estudo foi coletada no 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Suas folhas secas e pulverizadas foram maceradas com 

etanol. O extrato bruto foi submetido à partição líquido-líquido com solventes de polaridade 

crescente (hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol). A partição butanólica foi escolhida 

para estudo, pois revelou a presença de flavonoides de alta polaridade através de análise 

preliminar em um espectrômetro de massas de alta resolução. Sistemas de solventes foram 

testados para o fracionamento por CCC, sendo que o escolhido foi AcOEt:BuOH:H2O3 2:8:10 

(v/v). Todos os fracionamentos foram realizados no aparelho P.C. Inc., coluna de 80 mL, 1,6 mm 

d.i., rotação de 860 rpm e fluxo de 2 ml/min. Após o primeiro fracionamento, as frações 

contendo o flavonoide majoritário foram reunidas e purificadas por CCC com o mesmo sistema 

de solventes modificando-se as proporções para 3:7:10 (v/v). Esse procedimento possibilitou o 

isolamento de um novo flavonol tetraglicosilado derivado do kaempferol, apresentando três 

ramnoses e uma glicose, identificado através de análises dos espectros de 1H e 13C uni- e 

bidimensionais. A análise realizada por ESI(-) HR-MS detectou a m/z 885,26273 com erro 

menor que 3 ppm para a estrutura C39H49O23, referente ao flavonol isolado. Os dados obtidos por 

LC_HRMS detectaram ainda a presença de outros flavonóis triglicosilados e diglicosilados 

derivados do kaempferol. Novos fracionamentos estão sendo realizados a fim de se isolar estes 

flavonóis, minoritários no extrato. 
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