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Nome Científico: Pterodon emarginatus Vogel 

Sinônimos Científicos: Pterodon pubescens (Benth.) Benth., Acosmium 

inornatum (Mohlenbr.) Yakovlev, Sweetia inornata Mohlenbr. 

Nomes Populares: Sucupira-branca, faveiro, fava-de-santo-inácio, fava-de-
sucupira, sucupira, sucupira-lisa 

Família Botânica: Fabaceae 

Parte Utilizada: Cascas e sementes 

Descrição:  

Árvore de copa piramidal e rala, de 8-12m de altura, com tronco cilíndrico, de 40-
60cm de diâmetro, revestido por casca lisa de cor branco-amarelada, nativa das 
áreas de cerrado do Brasil Central (Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo e Mato Grosso do Sul). Suas raízes ocasionalmente formam expansões 
ou túberas denominadas de “batata-de-sucupira”, constituindo-se em órgãos de 
reserva da planta. Folhas compostas pinadas, com 30-36 folíolos alternos de 2-3cm 
de comprimento. Flores de cor rosada, dispostas em  inflorescências paniculadas 
terminais. Os frutos são vagens tipo sâmara arredondadas, indeiscentes e aladas, 
contendo uma única semente fortemente protegida dentro de uma cápsula fibro-
lenhosa e envolvida externamente por uma substância oleosa numa estrutura 
esponjosa como favos de mel. Multiplica-se apenas por sementes. Ocorre, mais ao 
norte da distribuição geográfica desta planta, uma outra espécie muito semelhante 
Pterodon polygaliflorus (Benth.) Benth – com os mesmos nomes populares e tida 
hoje, pela maioria dos autores, como a mesma espécie. Suas principais diferenças 
são a presença de flores azul-violeta e árvores mais altas.  

  

Constituintes Químicos Principais: 14,15-epoxigeranilgeraniol, isoflavonas, 
diterpenos, alcaloides, triterpenos, flavonoides, leucoantocianidinas, taninos, 
heterosídeos cardiotônicos, cumarina, saponinas. 
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Indicação e Usos: 

A árvore fornece madeira muito dura utilizada em construção civil. A planta inteira 
é empregada na medicina popular e toda a região de sua ocorrência natural. A 
casca produz um óleo volátil e aromático, muito eficiente no tratamento do 
reumatismo, possivelmente o mesmo encontrado nos alvéolos das sementes. As 
túberas radiculares ou “batatas-de-sucupira” são empregadas no tratamento de 
diabetes. Estudos farmacológicos destinados a validar as propriedades atribuídas 
pela medicina tradicional, constataram que o óleo dos frutos inibe a penetração na 
pele humana da cercaria da esquitossomose, o estágio larval que causa 
esquitossomíase (bilharzia). Concluíram ainda que esta propriedade pode ser usada 
para propósitos profiláticos e foi detectada pela presença, no óleo, da substância 
14,15-epoxigeranilgeraniol. Análises fitoquímicas nesta planta isolaram as 
substâncias ativas isoflavonas e diterpenos. 

As sementes dessa planta são amplamente utilizadas com fins medicinais em 
função de suas ações antirreumáticas, analgésicas, antimicrobiana, anticercária, 
anti-inflamatória e no tratamento de faringites, amidalites e bronquites em 
humanos. Outra importante utilidade da espécie é na indústria madeireira. A planta 
floresce entre setembro e outubro e a maturação de seus frutos ocorre em junho e 
julho. 

Esse óleo amargo, quando misturado com água, é também empregado sob a forma 
de gargarejo, trazendo resultados positivos contra a inflamação da garganta em 
humanos e inflamações do peritônio (edema) em ratos e outros animais.  

Modo de uso: 

Tomar 20 gotas da tintura 3 vezes ao dia, de preferência antes das refeições. 

Cápsulas de Sucupira (extrato seco) 500 mg – 1 a 2 cápsulas ao dia. 

Estocagem e validade: 

Deve ser estocado hermeticamente fechado, ao abrigo da luz solar direta e do 
calor. Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricação. 

� Poderá ocorrer formação de precipitado e/ou turbidez durante a estocagem, 
sem alterar as propriedades. 

� Alterações da cor são esperadas por modificações dos compostos coloridos 
das plantas. 

Toxicidade: Lesões hepáticas discretas e leve toxicidade glomerular encontrados 
em animais são características do uso subcrônico de compostos terpênicos, 
portanto o uso do óleo de sucupira não deve ultrapassar quinze dias, retornando o 
tratamento após sete dias, quando necessário. 
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Contraindicações: Deve-se evitar o uso na gravidez e lactação e aos portadores 
de doença hepática e /ou renal. O uso do óleo de sucupira não deve ultrapassar 
quinze dias consecutivos. 

Revisão de Interação: Nenhuma interação foi encontrada. 
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