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Isolamento e identificação de metabólitos secundários de Polygala boliviensis A.W. 
Benn (Polygalaceae) 

Danielle Figuerêdo da Silva1, Carol Anne Pereira Silva2, Lara Amanda Rodrigues de Oliveira3, Verena Alves 
da Silva4, Clayton Alves Queiroz5 e Hugo Neves Brandão6  

Resumo  

A família Polygalaceae apresenta cerca de 27 gêneros e 1300 espécies, sendo o gênero Polygala o mais representativo no 
Brasil. Estudos com Polygala spp. apontam uma diversidade de metabólitos secundários e atividades biológicas, contudo 
poucos estudos químicos foram realizados com Polygala boliviensis. Assim, o objetivo do trabalho foi identificar 
metabólitos secundários produzidos por essa espécie. Para isso, partes aéreas e raízes foram coletadas em Feira de Santana, 
Bahia e seca em estufa. O material vegetal seco foi pulverizado em liquidificador industrial e submetido à maceração com 
metanol. O extrato metanólico bruto foi particionado sequencialmente com hexano, clorofórmio e acetato de etila, e a 
porção hexano submetida a sucessivos processos cromatográficos. A identificação das substâncias foi realizada por 
ressonância magnética nuclear de 1H e 13C uni e bidimensionais. Foram identificados o α-espinasterol e uma mistura de 
ácido palmítico e palmitato de metila. Esse é o primeiro relato do isolamento desses metabólitos em P. boliviensis. Dessa 
forma, o presente trabalho contribui para a quimiotaxonomia do gênero, bem como traz novas perspectivas para a 
avaliação biológica das substâncias isoladas.  

Palavras-Chave: ácidos graxos; cromatografia; esteroides; ressonância magnética nuclear. 

Abstract  

(Isolation and identification of secondary metabolites from Polygala boliviensis A.W. Benn (Polygalaceae)). The 
Polygalaceae family has about 27 genera and 1300 species, with the Polygala genus being the most representative in 
Brazil. Studies with Polygala spp. point to a diversity of secondary metabolites and biological activities, however few 
chemical studies were carried out with Polygala boliviensis. Thus, the objective of this work was to identify secondary 
metabolites produced by this species. For this, aerial parts and roots were collected in Feira de Santana, Bahia and dried 
in an oven. The dried plant material was pulverized in an industrial blender and subjected to maceration with methanol. 
The crude methanolic extract was partitioned sequentially with hexane, chloroform and ethyl acetate, and the hexane 
portion was subjected to successive chromatographic processes. The identification of substances was performed by one- 
and two-dimensional 1H and 13C nuclear magnetic resonance. α-spinasterol and a mixture of palmitic acid and methyl 
palmitate were identified. This is the first report of the isolation of these metabolites in P. boliviensis. Thus, the present 
work contributes to the chemotaxonomy of the genus, as well as brings new perspectives for the biological evaluation of 
isolated substances. 

Keywords: fatty acids; chromatography; steroids; nuclear magnetic resonance. 

Introdução 

A família Polygalaceae é representada por cerca de 29 gêneros e 1200 espécies descritas, até o momento, com 
ampla distribuição no mundo (PASTORE, 2019). No Brasil, está representada por 11 gêneros e 213 espécies, das quais, 
as espécies do gênero Polygala é o mais representativo (FLORA DO BRASIL, 2022). 

 
1 Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Transnordestina, S/N, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: dfsilva@uefs.br 
2 Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Transnordestina, S/N, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: carolanneps@gmail.com 
3 Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Transnordestina, S/N, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: lara.amanda@live.com 
4 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, R. Rui Barbosa, S/N, CEP 44380-000, Cruz das Almas, BA, Brasil. E-mail: veca_alves@hotmail.com 
5 Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Transnordestina, S/N, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: cleiroz@gmail.com 
6 Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Transnordestina, S/N, CEP 44036-900, Feira de Santana, BA, Brasil. E-mail: hugo@uefs.br  



Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

103 
 

Investigações com espécies do gênero Polygala mostram interessantes propriedades farmacológicas, a exemplo da 
P. paniculata com efeito antinociceptivo opioide, anti-inflamatório, protetor gástrico (LAPA, 2006) e vasorrelaxante 
(LAPA et al., 2011); P. japonica, apresentando efeito neuroprotetor (LI et al., 2012); P. karensium, antiviral (DAO et al., 
2012), P. sabulosa, como antidepressiva (CAPRA et al., 2010) e tripanocida (PIZZOLATTI et al., 2008); P. tenuifolia, 
utilizada para tratamento de amnésia, ansiedade, insônia, asma, bronquite (FANG et al., 2012) e como anti-inflamatória 
(CHEONG et al., 2011). 

Estudos fitoquímicos mostram diversos metabólitos especiais no gênero Polygala, tais como saponinas triterpênicas 
(HUA; CHEN; ZHOU, 2010; LI et al., 2012), xantonas (DAO et al., 2012), cumarinas, flavonoides (CAPRA et al.,2010; 
PIZZOLATTI et al., 2008) e lignanas (DALL’ACQUA et al., 2002), além da presença de salicilato de metila, encontrado 
principalmente em suas raízes (ROCHA et al., 2012). 

A espécie Polygala boliviensis A.W. Benn (Polygalaceae) é encontrada no Brasil, porém não é endêmica, sendo 
distribuída também em outros países da América do Sul (COELHO; AGRA; BARACHO, 2008; GÓMEZ, 2012; 
PASTORE et al., 2015b). Estudos anteriores relataram a presença de salicilato de metila nas partes aéreas e raízes de P. 

boliviensis (ROCHA et al., 2012), e das cumarinas, aurapteno e poligaleno (SILVA, 2015), o que demonstra uma 
importância farmacológica para a espécie. No entanto poucos estudos químicos foram realizados com P. boliviensis, 
assim, observa-se a importância da realização da identificação dos metabólitos secundários presentes nesta espécie, 
contribuindo dessa forma com a quimiotaxonomia da família e como alternativa na busca de novas substâncias ativas para 
o desenvolvimento de fármacos.  

Nesse sentido, os objetivos do trabalho foram isolar e identificar metabólitos secundários do extrato metanólico das 
partes aéreas e raízes de P. boliviensis.  

Material e Métodos 

Material vegetal 

A coleta foi realizada em julho de 2013, no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 
Bahia. A autorização de acesso ao patrimônio genético vegetal foi obtida junto ao Sistema Nacional de Gestão do 
Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (AAE56F0) e o material foi identificado pelo botânico 
especialista na família Dr. Floriano Bârea Pastore, comparando o material coletado com a exsicata (HUEFS168956) 
depositada no herbário da mesma universidade.  

Extração, isolamento e identificação 

A extração e partição foram descritos em publicação anterior (SILVA, 2016). 

A planta, partes aéreas e raízes, foi seca em estufa e, posteriormente, pulverizada (8,16 kg), sendo submetida a 
maceração com metanol, resultando no extrato bruto (EBPB – 1,66 kg). Em seguida, o EBPB foi particionado com hexano, 
clorofórmio e acetato de etila, resultando nos extratos hexânico (FHPB – 150,00 g), clorofórmico (FCPB - 291,11 g) e 
acetato de etila (FAPB – 4,2 g). 

A fração hexânica (75,00 g) foi submetida a cromatografia em coluna com sílica gel e, como fase móvel, 
hexano:acetato de etila, resultando em 32 frações (FHPB01-FHPB32). A FHPB04 (3,2680 g) foi purificada utilizando a 
mesma fase estacionária, porém com sistema de gradiente com hexano:acetona, convertendo-se em 16 frações 
(FHPB04C01- FHPB04C16). 

As frações FHPB04C02 a FHPB04C05 foram unidas, para aumentar a massa, e submetidas a cromatografia com gel de 
dextrana, como fase estacionária e, como fase móvel, clorofórmio:metanol (6:4), resultando em três frações 
(FHPB04C02S01- FHPB04C02S03). A FHPB04C02S03 foi submetida ao mesmo tipo de cromatografia e três frações foram 
obtidas (FHPB04C02S03(1)- FHPB04C02S03(3)). 
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A FHPB11 (4,3000 g) foi purificada por cromatografia com sílica gel e sistema de gradiente com hexano:acetona, 
gerando 11 frações (FHPB11C01- FHPB11C11). A fração FHPB11C05 (0,8948g) apresentou precipitado, porém para purificá-
lo foi necessário submetê-la a nova CC, nas mesmas condições da anterior, que resultaram em quatro frações 
(FHPB11C05C01-FHPB11C05C04). AFHPB11C05C02 apresentou precipitado (FHPB11C05C02a) que foi purificado por trituração 
química com acetona. 

Os precipitados obtidos foram avaliados por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (uma e 
duas dimensões), conduzida em Espectrômetro INOVA 500 operando a 500 MHz (1H) ou Espectrômetro Bruker™ 400 
MHz ASCEND III a 400 MHz (1H), e a 125 MHz (13C), usando clorofórmio como solvente, e tetrametilsilano (TMS) 
como padrão interno. 

Resultados e Discussão 

As estruturas químicas das substâncias isoladas foram propostas através de dados de RMN uni e bidimensionais e 
em comparação com a literatura, quando possível. 

FHPB04C02S03(3) 

FHPB04C02S03(3) (65,9 mg) foi isolado na forma pastosa e com coloração branca. A partir da análise dos espectros 
de RMN uni e bidimensionais (Tabela 1) foi possível verificar a presença de sinais característicos de substâncias alifáticas. 
Os dados observados sugerem que a fração corresponde a uma mistura de ácido palmítico, de fórmula molecular C16H32O2, 
e palmitato de metila, C17H34O2 (Figura 1). 

 
Tabela 1.  Sinais de RMN de 1H e de 13C da FHPB04C02S03(3) 

 Ácido palmítico Palmitato de metila 
Posição δ13C e δ1H (m;J) δ13C e δ1H (m;J) 

1 178,95 174,41 

2 33,87; 2,34 (dt; 6,5; 7,5; 8,0) 33,87; 2,34 (dt; 6,5; 7,5; 8,0) 

3 24,70; 1,65 (q; 7,0; 7,5) 24,70; 1,65 (q; 7,0; 7,5) 

4-15 1,28 (s) 1,28 (s) 

16 14,10; 0,90 (t; 7,0) 14,10; 0,90 (t; 7,0) 

1’ - - 

2’ - 51,37; 3,69 (s) 

Espectros foram analisados em clorofórmio a 500 MHz (1H) e 125 MHz (13C). m representa a multiplicidade, valores de J estão 
entre parênteses e reportados em Hz; sinais químicos estão em ppm. Fonte: os autores. 

 

 
Figura 1. Estrutura química do ácido palmítico (A) e do palmitato de metila (B). Fonte: autores. 

 
O espectro de RMN de 1H mostrou sinais característicos de ácidos graxos, como δ0,90 (3H, t, H16, J = 7,0 Hz) 

referente aos hidrogênios metílicos terminais; δ1,28 (24H, s, H4-H15) aos hidrogênios metilênicos (-CH2)n; δ1,65 (2H, 
q, H3, J = 7,5 Hz; J = 7,0 Hz) que foi atribuído aos hidrogênios metilênicos β à carbonila; e δ2,34 (2H, dt, H2, J = 7,5 Hz; 
J = 7,0 Hz; J = 8,0 Hz) referente aos hidrogênios metilênicos α à carbonila (BARCELOS, 1997). Foi observado também 
um sinal em δ3,69 (3H, s, H2’), característico da presença de éster metílico (PIEREZAN, 2015).  
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O espectro de RMN 13C permitiu identificar dois sinais característicos de carbonilas em δ174,41 e δ178,95, cada 
sinal referente a uma estrutura, como confirmado no HMBC. Foram observados também sinais em δ14,10 e δ51,43 que, 
através da análise do DEPT 135 foram atribuídos à metila terminal (SAVI, 2009) e ao carbono metoxílico do éster, 
respectivamente, já que se apresentaram como os únicos sinais positivos. Os demais sinais de carbono, apresentaram-se 
entre 20 e 40 ppm, sendo que, no DEPT 135, mostraram-se como sinais negativos e foram atribuídos aos carbonos 
metilênicos.

O HMQC confirmou a correlação entre os sinais δ0,90 (H16) e δ14,10 (C16); δ1,65 (H3) e δ24,70 (C3); δ2,34 (H2) 
e δ33,87 (C2); e δ3,69 (H2’) e δ51,37 (C2’). O espectro de HMBC permitiu observar correlações entre δ3,69 (H2’) e 
δ174,41 (C1), confirmando que esse sinal de carbono se refere a carbonila do éster. Foi observada também correlação dos 
hidrogênios metilênicos δ2,34 (H2) e δ1,65 (H3) com os sinais das carbonilas δ174,41 e δ178,95, confirmando que esses 
referem-se aos hidrogênios α e β às carbonilas. Além disso, há correlação entre δ2,34 (H2) e δ24,70 (C3) e vice-versa, 
δ1,65 (H3) e δ33,87 (C2), mostrando proximidade entre os mesmos. Outras correlações também foram observadas entre 
os hidrogênios metilênicos δ1,28 (H4-H15) e dos hidrogênios metílicos terminais δ0,90 (H16) com diferentes carbonos 
metilênicos da cadeia alifática.  

Muitos ácidos graxos e ésteres desses ácidos apresentam sinais similares quando analisados por RMN, dessa forma, 
essa técnica não é suficiente para avaliar a pureza da amostra. Sendo assim, para a identificação inequívoca, é necessária 
análise adicional por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. No entanto, com base na sugestão que 
a amostra corresponde a mistura do ácido palmítico com o palmitato de metila, a porcentagem relativa dos componentes 
foi deduzida através da análise da integração dos hidrogênios como descrito na literatura (GOULART et al., 1993). 

O cálculo tomou como base a integração dos sinais correspondentes a H16, metila presente nas duas estruturas, cuja 
intensidade relativa foi de 3,18; e do H2’, metoxila presente apenas no éster, com intensidade relativa de 1,0. O valor de 
1,0 representa a integração para três hidrogênios do palmitato de metila, assim subtraindo esse valor de 3,18, obtém-se a 
intensidade correspondente aos três hidrogênios do ácido palmítico, que seria de 2,18. Tomando-se a intensidade relativa 
de 3,18 como 100% da mistura, é possível deduzir que há 68,55% de ácido palmítico e 31,45% de palmitato de metila. 

O ácido palmítico é um ácido graxo saturado, que juntamente com o ácido esteárico e os ácidos insaturados oleico 
e linoleico são predominantes nas plantas superiores (SAVI, 2009). Em P. boliviensis o ácido palmítico foi isolado com 
o éster metílico desse ácido, o palmitato de metila. Esse ácido graxo foi descrito também para a Polygala arillata (XIANG 
et al., 2019). De acordo com SALISU, OKPUZOR e JAJA (2019) o ácido palmítico apresenta efeitos antioxidantes, 
antiaterosclerótico e hipocolesterolêmico. 

FHPB11C05C02a 

FHPB11C05C02a (20,9 mg) foi isolado como pó de coloração branca que foi identificado como o esteroide α-
espinasterol, de fórmula molecular C29H48O (Figura 2).  

 

Figura 2. Estrutura química do α-espinasterol. Fonte: autores. 
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A tabela 2 mostra os sinais encontrados nas técnicas de RMN. O espectro de RMN de 
1H mostrou perfil 

característico de esteroides. Foram observados sinais referentes a hidrogênios metílicos, sendo eles: um singleto em δ0,55 
(3H, s, H18), dubleto em δ0,85 (3H, d, H26, J = 6,4 Hz) e δ1,03 (3H, d, H21, J = 6,8 Hz). Também foi observado multipleto 
em δ0,81 (9H, m) que, segundo PINHEIRO (1996), referem-se aos hidrogênios das demais metilas, ou seja, H19, H27 e 
H29.  

 
Tabela 2. Sinais de RMN de 1H e de 13C, correlações bidimensionais da FHPB11C05C02a e comparação com a literatura 

Posição Presente estudo* Pinheiro (1996) CDCl3 

 δ13C e δ1H (m;J) δ13C e δ1H (m;J) 

1 37,14; nd 37,09; nd 

2 31,47; nd 31,41; nd 

3 71,07; 3,60 (m) 71,03; 3,59 (m) 

4 37,99; nd 37,92; nd 

5 40,26; nd 40,20; nd 

6 29,64; nd 29,59; nd 

7 117,46; 5,16 (m; 6,8; 2,4) 117,42; 5,14 (m) 

8 139,57; - 139,52; - 

9 49,44; nd 49,38; nd 

10 34,22; - 34,17; - 

11 21,55; nd 21,51; nd 

12 39,46; nd 39,41; nd 

13 43,29; - 43,24; - 

14 55,13; nd 55,08; nd 

15 23,02; nd 22,99; nd 

16 28,52; nd 28,50; nd 

17 55,89; nd 55,82; nd 

18 12,06; 0,55 (s) 12,03; 0,55 (s) 

19 13,06; 0,81 (m) 13,03; 0,79 (s) 

20 40,85; nd 40,83; nd 

21 21,38; 1,03 (d; 6,8) 21,36; 1,02 (d; 6,6) 

22 138,18; 5,16 (m; 8,4; 15,2) 138,16; 5,16 (dd; 8,8; 15,2) 

23 129,43; 5,02 (dd; 8,8; 15,2) 129,37; 5,03 (dd; 8,8; 15,2) 

24 51,25; nd 51,21; nd 

25 31,88; nd 31,85; nd 

26 21,11; 0,85 (d; 6,4) 21,09; 0,85 (d; 6,3) 

27 19,00; 0,81 (m) 18,96; 0,80 (d; 6,4) 

28 25,41; nd 25,38; nd 

29 12,26; 0,81 (m) 12,24; 0,80 (t; 7,3) 

*Espectros foram obtidos em clorofórmio a 400 MHz (1H) e 125 MHz (13C). m representa a multiplicidade, valores de J estão entre 
parênteses e reportados em Hz; sinais químicos estão em ppm; nd corresponde a sinais de não descritos. Fonte: autores. 
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Observa-se, ainda, um triplo tripleto em δ3,60 (1H, tt, H3) referente ao próton carbinólico, duplo dubleto em δ5,02 
(1H, dd, H23) com constante de acoplamento vicinal de 8,8 Hz e característica de ligação dupla trans dissubstituída 
15,2Hz, e multipleto em δ5,16 (2H, m, H22 e H7) que apresentou J vicinal de 8,4 Hz e trans J de 15,2Hz, referente a cadeia 
lateral. Outras constantes de acoplamento desse multipleto foram atribuídas ao H7, J = 6,8 Hz e J = 2,4 Hz, características 
de hidrogênios orto e meta relacionados. 

Os espectros de RMN 
13C afirmam a presença de 29 carbonos, sendo seis metilas, δ12,06 (C18), δ13,06 (C19), 

δ21,38 (C21), δ21,11 (C26), δ19,00 (C27) e δ12,26 (C29); nove metilenos, δ37,14 (C1), δ31,47 (C2), δ37,99 (C4), δ29,64 
(C6), δ21,55 (C11), δ39,46 (C12), δ23,02 (C15), δ28,52 (C16) e δ25,41 (C28); oito carbonos metínicos, δ71,07 (C3, 
ligado a hidroxila), δ40,26 (C5), δ49,44 (C9), δ55,13 (C14), δ55,89 (C17), δ40,85 (C20), δ51,25 (C24) e δ31,88 (C25); 
dois carbonos quaternários δ34,22 (C10) e δ43,29 (C13); e sinais em δ117,46 (C7), δ139,57 (C8), δ138,18 (C22) e δ129,43 
(C23) que indicam a presença de ligações duplas, sendo o deslocamento químico em δ138,57 referente a uma dupla 
trissubstituída e os demais, às duplas dissubstituídas. 

A comparação os dados de RMN obtidos com o trabalho de Pinheiro (1996) levaram a concluir que a substância se 
trata do α-espinasterol, que é um esteroide encontrado em poucas espécies, dentre elas espécies da família Polygalaceae, 
como Bredemeyera floribunda (PINHEIRO, 1996), e, recentemente descrito em espécies de Polygala encontradas no 
Brasil, a exemplo da P. altomontana (TIZZIANI et al., 2018a), e de P. campestris, P. densiracemosa, P. linoides e P. 

pulchella (TIZZIANI et al., 2018b).  Quando isolado de P. sabulosa apresentou efeito anti-inflamatório comparado com 
a dexametasona (LACAILLE-DUBOIS, DELAUDE, MITAINE-OFFER, 2020). 

Conclusão 

A espécie Polygala boliviensis apresenta em sua composição química o α-espinasterol, ácido palmítico e palmitato 
de metila. Esse é o primeiro relato do isolamento desses componentes na espécie. 

O conhecimento químico da espécie contribui com a quimiotaxonomia do gênero Polygala e da família 
Polygalaceae, e traz novas perspectivas para a avaliação biológica das substâncias isoladas, ressaltando assim o potencial 
medicinal da P. boliviensis e a importância da caracterização e conservação desse promissor recurso genético vegetal do 
semiárido baiano. 
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