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Caracterização química e estudo biomonitorado de extratos de Polygala boliviensis 
A.W. Benn (Polygalaceae) 
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e Hugo Neves Brandão 5 

Resumo  

Polygala spp. são utilizadas popularmente por apresentarem diferentes atividades biológicas, como ação na inflamação, 
problemas cardiovasculares e desordens do sistema nervoso, porém a Polygala boliviensis é pouco estudada química e 
biologicamente. O objetivo do trabalho foi realizar a caracterização química e o estudo biomonitorado dessa espécie. 
Partes aéreas e raízes foram secas e trituradas e submetidas à maceração com metanol, seguida de partição, que resultou 
nos extratos hexânico (EHPB), clorofórmico (ECPB) e acetato de etila (EAPB). Na análise por CLAE-DAD foi 
determinado o fingerprint dos extratos, observando a presença de ácidos fenólicos, flavonoides e cumarinas. O teor de 
flavonoides totais e a atividade antioxidante foi maior para o EAPB. Após o fracionamento, por cromatografia em coluna 
(CC), a FAPB13 foi a mais ativa, sendo comparável ao extrato de Ginkgo biloba. A letalidade frente à Artemia salina e 
atividade anticolinesterásica mostrou que o ECPB teve maior atividade. Ao ser fracionado por CC, a FCPB04 apresentou 
menor CL50, e a FCPB08 maior atividade anticolinesterásica. O presente estudo fornece resultados inéditos acerca da P. 

boliviensis, tanto do ponto de vista químico, como biológico. Assim, acredita-se que a P. boliviensis apresenta perspectivas 
promissoras de estudo, com potencial de descoberta de substâncias bioativas.  

Palavras-Chave: Artemia salina; atividade anticolinesterásica; CLAE-DAD; DPPH; flavonoides. 

Abstract  

(Chemical characterization and biomonitored study of extracts of Polygala boliviensis A.W. Benn (Polygalaceae)). 
Polygala spp. are popularly used due to their different biological activities, such as action on inflammation, cardiovascular 
problems and nervous system disorders, but Polygala boliviensis is poorly studied chemically and biologically. The 
objective of the work was to carry out the chemical characterization and the biomonitored study of this species. Aerial 
parts and roots, dried and ground, were subjected to maceration with methanol, followed by partitioning, which resulted 
in hexane, chloroform (ECPB) and ethyl acetate (EAPB) extracts. In the HPLC-DAD analysis, the fingerprint of the 
extracts was determined and the presence of phenolic acids, flavonoids and coumarins were observed. The total flavonoid 
content and antioxidant activity were higher for EAPB. After fractionation by column chromatography (CC), FAPB13 was 
the most active when comparable to Ginkgo biloba extract. The lethality against Artemia salina and anticholinesterase 
activity showed that ECPB had greater activity. When fractionated by CC, FCPB04 had the lowest LC50, and FCPB08 had 
the highest anticholinesterase activity. The present study provides unprecedented results about P. boliviensis, both from a 
chemical and biological point of view. Thus, it is believed that P. boliviensis presents good study prospects, with 
interesting potential to be discovered. 

Keywords: Artemia salina; anticholinesterase activity;HPLC-DA; DPPH; flavonoids.

Introdução 

Estudos apontam o uso tradicional de espécies de Polygala, para inflamação, problemas cardiovasculares e 
desordens do sistema nervoso. Por isso, muitos estudos químicos e biológicos foram realizados com algumas espécies, 
sendo as mais estudadas P. altomontana, P. caudata, P. flavescens, P. glomerata, P. japonica, P. molluginifolia, P. 
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sibirica e P. tenuifolia (LACAILLE-DUBOIS; DELAUDE; MITAINE-OFFER, 2020). No entanto, a espécie Polygala 

boliviensis, nativa do Brasil, apresenta poucos estudos químicos e biológicos. 

A caracterização química de espécies vegetais comumente é realizada através da fitoquímica clássica, a qual permite 
o isolamento e identificação de substâncias. No entanto, as substâncias identificadas podem ou não ter atividade biológica. 
Nesse sentido, o estudo biomonitorado visa o isolamento e identificação de substâncias com atividade biológica ou 
farmacológica, e não somente com foco ao isolamento e determinação estrutural (MORAIS et al., 2020). 

Além disso, devido à complexidade de avaliar cada composto de um extrato vegetal de forma individual, a utilização 
do fingerprint vem sendo utilizada a fim de caracterizar esses extratos. Dentre as técnicas para esse fim, a cromatografia 
líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos e/ou espectrometria de massas ganharam destaque e tem sido 
amplamente utilizada para esse fim (FANTOUKH et al., 2022). 

Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química, por meio do fingerprint por 
cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), bem como investigar a 
quantificação de flavonoides totais e o estudo biomonitorado, através das atividades antioxidante, anticolinesterásica e 
letalidade frente à Artemia salina, da espécie P. boliviensis. 

Material e Métodos 

Material vegetal e obtenção do extrato 

A coleta, identificação do material vegetal, obtenção do extrato, partição e coluna cromatográfica da fração 
clorofórmica foram descritos anteriormente por SILVA (2016). 

A espécie P. boliviensis foi coletada em julho de 2013 no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, 
na cidade de Feira de Santana, BA. A identificação da espécie foi realizada por um botânico especialista na família o Dr. 
Floriano Bârea Pastore, a partir da comparação com voucher depositado no herbário da instituição (HUEFS 168956). 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). 

A planta coletada foi seca em estufa e, posteriormente, pulverizada (8,16 kg), sendo submetida à 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 (EHPB – 150,00 g), clorofórmico (ECPB - 291,11 g) e acetato de etila 
(EAPB – 4,2 g). 

Obtenção das frações  

O EAPB foi submetido a CC com sílica gel 60H e, como fase móvel, sistema de gradiente com 
diclorometano:metanol, variando do menos polar para o mais polar, resultando em 17 frações (FAPB01-FAPB17). Para o 
ECPB foi utilizado hexano:acetato de etila como fase móvel, resultando em 20 frações (FAPB01-FAPB17). 

Determinação do perfil cromatográfico por CLAE-DAD 

Os extratos (EBPB; EHPB; ECPB; EAPB) foram avaliados por CLAE-DAD para obtenção do fingerprint.  

A análise cromatográfica foi realizada por meio de coluna LiChroCART Purospher StaR® RP18-e (250 mm x 4,6 
mm i.d.) (5μm) (Merck®, Darmastad, Germany) combinado com pré-coluna apropriada da Merck®. As condições 
cromatográficas incluíram: volume de injeção de 20µL, faixa de comprimento de onda de 220-600 nm. 

A fase móvel foi composta por solução de ácido acético 0,7% (A) e acetonitrila:ácido acético 0,7% (8:2) (B) em 
sistema de gradiente: 0-1 min, 95% A; 1-5 min, 95-90% A; 5-12 min, 90-83% A; 12-20 min 83-56%A; 20-30 min, 56-
20% A; 30-30:01 20-0%A; 30:01-35 min, 100% B. 
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Os extratos foram dissolvidos com a fase B (10 mg/mL) e filtrados em cartucho de extração de fase sólida C18 
(Cleanert®) e filtro de membrana de éster de celulose 0,45 μm (Millipore®), sendo posteriormente submetidos a 
cromatógrafo Varian e detector de arranjo de diodo Varian ProStar. 

Teor de flavonoides totais 

O teor de flavonoides totais foi realizado com base na metodologia descrita por POTHITIRAT et al. (2009). A 
quercetina (10 a 60 µg/mL) foi utilizada como padrão para construção da curva de calibração, enquanto as amostras 
(EHPB; ECPB; EAPB) foram preparadas na concentração de 0,5 mg/mL, utilizando metanol como solvente.  

O resultado foi expresso em mg de quercetina equivalente (QE) por g de extrato. 

Atividade antioxidante 

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada pelo método de sequestro do radical livre DPPH•, de acordo 
com a metodologia adaptada descrita por MALTERUD et al. (1993). 

Inicialmente, o teste foi realizado com os extratos (EBPB; EHPB; ECPB; EAPB) em soluções etanólicas de 10,0 
mg/mL. Após a obtenção desses resultados, o extrato mais ativo foi selecionado para dar continuidade ao estudo. Assim, 
o EAPB foi avaliado, em diferentes concentrações (2,0 a 10,0 mg/mL) para determinação da concentração efetiva para 
sequestrar 50% dos radicais livres DPPH• (CE50). Além disso, para parâmetro de comparação foram avaliados o extrato 
padronizado de Ginkgo biloba (EGb761) (0,75 a 5,00 mg/mL) e propilgalato (0,05 a 0,40 mg/mL) e determinadas as 
respectivas CE50. 

As FAPB também foram submetidas ao teste para avaliar qual delas tinha maior potencial de inibição do radical 
livre DPPH•. Para isso foram preparadas soluções etanólicas de 10,0 mg/mL, sendo que para as frações mais ativas foram 
determinadas as CE50. Assim, para FAPB10 e FAPB13 foram utilizadas as concentrações de 1 a 7 mg/mL; e para FAPB15, 
as concentrações foram de 0,5 a 7 mg/mL.  

A atividade antioxidante foi expressa em porcentagem e calculada através da Equação 1. 

 

Equação 1 – Cálculo da porcentagem de sequestro de radical livre DPPH• %𝑆𝑅𝐿 = 100(𝐴0 − 𝐴𝑓)𝐴0𝑝 − 𝐴𝑓𝑝  

Fonte: MALTERUD et al., 1993. 
 

Em que A0 = absorbância inicial da solução de DPPH•; Af = absorbância final da amostra após reação de 15 
minutos com DPPH•; A0p = absorbância inicial do padrão e Ap = absorbância final do padrão após reação de 15 minutos 
com DPPH•.  

Letalidade frente à Artemia salina 

O teste de letalidade frente à Artemia salina (TAS) foi baseado no método desenvolvido adaptado por SERRANO, 
ORTEGA e VILLAR (1996). 

Inicialmente, o teste foi realizado com os extratos (EBPB; EHPB; ECPB; EAPB) em concentrações que variaram 
de 10 a 1000 µg/mL. Após a obtenção da concentração letal para 50% dos nauplii (CL50), o extrato mais ativo foi 
selecionado para dar continuidade ao estudo. Nesse sentido, as FCPB foram avaliadas na concentração de 10 µg/mL e as 
mais ativas tiveram o teste repetido para determinação da CL50. Foram utilizadas concentrações entre 0,5 e 10 µg/mL para 
a FCPB04 e 8,5 a 50 µg/mL para a FCPB11. 

A porcentagem de letalidade frente à Artemia salina (%LAS), em cada concentração, foi determinada como uma 
média aritmética dos valores encontrados nas três replicatas. Os nauplii foram considerados mortos caso não exibissem 
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nenhum movimento durante dez segundos de observação. Nos testes que ocorreram morte no branco, os dados foram 
corrigidos usando a fórmula de correção. 

Equação 2 – Cálculo da porcentagem de letalidade frente à Artemia salina %𝐿𝐴𝑆 = (𝑛°𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 − 𝑛°𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)𝑛°𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑥100 

Fonte: SERRANO; ORTEGA; VILLAR (1996). 

Atividade anticolinesterásica 

A avaliação da atividade anticolinesterásica foi realizada de acordo com o teste de ELLMANN et al. (1961) com 
adaptações.

O teste foi realizado com os extratos (EBPB; EHPB; ECPB; EAPB) em solução etanólica de 1 mg/mL. Após a 
obtenção desses resultados, o extrato mais ativo (FCPB) foi selecionado para dar continuidade ao estudo. E como padrão 
foi utilizada solução etanólica de eserina a 500 µmol. 

A porcentagem de inibição foi calculada, conforme a Equação 3: 
 

Equação 3 – Cálculo da porcentagem de inibição da enzima AChE %𝐼𝐴𝐶ℎ𝐸 = (𝛥𝐴𝑏 − 𝛥𝐴𝑖)𝛥𝐴𝑏 𝑥100 

Fonte: ELLMANN et al. (1961) adaptada. 

 
Em que, %IAChE é a porcentagem de inibição da AChE, ΔAb é a diferença de absorbância do branco no tempo de 

10 minutos e no tempo inicial, enquanto ΔAi é a diferença de absorbância do inibidor (padrão ou amostra) no tempo de 
10 minutos e no tempo inicial. 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas por meio de análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelos 
testes de Tukey ou Scott-knott (p<0,05). Foi utilizado também o método de Dunnett (p<0,05) para comparar as amostras 
com os padrões positivos, bem como avaliar a eficácia do fracionamento para expressão das atividades. Os dados de 
flavonoides totais, atividade antioxidante e letalidade frente à Artemia salina foram submetidos a análise de regressão 
linear, sendo considerados valores de r≥0,99. 

Resultados e Discussão 

Determinação do perfil cromatográfico por CLAE-DAD 

Para determinação do fingerprint dos extratos, foram avaliados em diferentes comprimentos de onda, sendo estes: 
220, 280, 320, 380 e 400 nm, pois foi observado que acima de 400 nm, os picos não eram mais visualizados nos 
cromatogramas. Dessa forma, foi determinado o melhor comprimento de onda para aquisição cromatográfica de 280 nm 
para os extratos, com exceção do extrato hexânico, que apresentou melhor resolução no comprimento de onda de 320 nm. 
A determinação do comprimento de onda foi realizada com base no número e resolução dos picos.  

De acordo com PRADO (2012), o perfil cromatográfico de um extrato vegetal pode representar a complexidade 
química da amostra, levando em conta as restrições em relação ao método específico escolhido, bem como as limitações 
do detector utilizado.  

Os cromatogramas dos extratos EBPB (8 picos), EAPB (8 picos) e ECPB (11 picos) apresentaram mais picos, nos 
quais foram possível visualizar espectro no UV bem definidos, do que o cromatograma do EHPB (2 picos) (Figura 1), o 
que pode estar relacionado com as limitações do método, tendo em vista a utilização do detector de DAD, o qual permite 
a detecção de substâncias que apresentem grupos cromóforos, como os flavonoides (LEITE, 2009). Tais substâncias são 
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comumente encontradas em extratos mais polares, justificando assim a diferença do perfil cromatográfico do extrato 
hexânico quando comparado aos demais extratos (CECHINEL FILHO, V.; YUNES, 1998).

 
Figura 1 – Cromatogramas dos EBPB, EAPB e ECPB em 280 nm e EHPB em 320 nm 

Alguns trabalhos que realizam a análise por CLAE-DAD como fingerprint costumam utilizar a faixa de análise de 
190-400 nm (YANG et al. 2013). E dentre as substâncias relatadas, encontram-se os ácidos fenólicos e flavonoides 
(COELHO, 2013), quinonas (RIBEIRO, 2011) e cumarinas (OWITI, 2011). 

Os espectros no UV obtidos na análise dos extratos de P. boliviensis apresentam de uma a três bandas, na faixa de 
220 a 360 nm. De acordo com a literatura, os ácidos fenólicos podem apresentar uma única banda, a exemplo do ácido p-
hidróxi-benzoico, como λmáx de 282; ou duas bandas entre 200-300 nm, como o ácido vanílico, com λmáx 258 e 294 nm 
(TERMENTZI; KEFALAS; KOKKALOU, 2008). Já os flavonoides costumam apresentar espectros com duas bandas, 
normalmente na faixa de 240-285 nm e 300-400 nm, variando a depender da classe e do padrão de substituição 
(ZUANAZZI, 2002). Enquanto as cumarinas podem apresentar de duas a três bandas, sendo, uma entre 200-300 nm e 
outra acima de 300 nm, para as que apresentam duas bandas, e mais uma entre 200-300 nm, para as que apresentam três 
bandas (FONSECA, 2009). 

Sendo assim, a análise dos espectros no UV obtidos possibilita sugerir a presença de substâncias da classe dos 
fenólicos, tais como ácidos fenólicos e flavonoides, principalmente, bem como possíveis cumarinas, sendo essas 
substâncias comumente encontradas em espécies de Polygala (LACAILLE-DUBOIS; DELAUDE; MITAINE-OFFER, 
2020).  
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Teor de flavonoides totais 

Os valores de flavonoides totais (Tabela 1) corroboram com os resultados obtidos nas análises por CLAE-DAD, 
visto que os extratos ECPB e EAPB apresentaram diversos picos, sendo alguns desses com espectros de UV característicos 
de flavonoides, enquanto o EHPB apresentou poucos picos, sendo que nenhum desses apresenta espectro correspondente 
a compostos flavonoídicos. 

Tabela 1. Resultado do teste de flavonoides totais e atividade antioxidante pelo método de sequestro do radical livre 
DPPH• dos extratos de Polygala boliviensis 

Amostra 

 

Teste  
Flavonoides totais (mg QE/g de extrato) 

DPPH• 
% SRL 

EBPB nt 66,05±2,33a 
EHPB - 10,36±0,89b 
ECPB 16,6±0,03 29,98±1,09c 
EAPB 55,9±0,03 89,72±1,13d 

Resultados expressos em média ± desvio padrão; (-) Não detectado; nt: amostra não testada. Médias seguidas por letras iguais não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Estudos realizados por MENDES (2008) detectaram valores de 0,11 mg QE/ g de extrato seco para o extrato 
hexânico e de 0,14 mg QE/g de extrato seco para o extrato acetato de etila de Polygala sabulosa. É possível avaliar, então, 
que o extrato acetato de etila da P. boliviensis apresentou maior teor de flavonoides totais do que a P. sabulosa. No 
entanto, MENDES (2008) conseguiu detectar flavonoides no extrato hexânico, diferente dos resultados obtidos no 
presente trabalho. 

Já SAKTHIDEVI e MOHAN (2012) avaliaram os extratos etanólicos de 3 diferentes espécies do gênero Polygala 
e encontraram teor de flavonoides totais de 10,1 mg/g de extrato de P. javana; 12,4 mg/g de extrato de P. chinensis; e 9,6 
mg/g de extrato de P. rosmarinifolia. Pode-se observar que todas essas espécies de Polygala avaliadas apresentaram 
valores inferiores de flavonoides totais do que os ECPB e EAPB de P. boliviensis. No entanto, nesse estudo foram 
avaliados os extratos etanólicos brutos e, com isso os menores teores podem ser justificados, visto que comumente a etapa 
de partição acarreta o aumento do teor desses metabólitos nos extratos, principalmente, nos obtidos com acetato de etila. 

A maior presença de flavonoides totais no EAPB reafirma outros estudos apresentados na literatura, isso porque a 
partição com o solvente acetato de etila proporciona maior extração de flavonoides do que os outros solventes (hexano e 
clorofórmio), tendo em vista a presença de hidroxilas fenólicas nessas estruturas, o que aumenta a sua polaridade e maior 
afinidade com o solvente em questão (CECHINEL FILHO, V.; YUNES, 1998). 

Atividade antioxidante 

Analisando a Tabela 1, observa-se que o EAPB foi o mais ativo na concentração de 10 mg/mL, sequestrando 
89,72% de radicais livres e que o fracionamento proporcionou o aumento da atividade do EAPB e diminuição da atividade 
para os extratos EHPB e ECPB quando comparados com o EBPB. Nesse sentido, pode-se inferir que os componentes 
ativos estavam em menores concentrações no EBPB ou sofriam interferência de antagonistas.  

Tal resultado, está de acordo com os dados da literatura, em que o fracionamento com acetato de etila implica no 
aumento da atividade antioxidante expressada, isso porque as substâncias relacionadas a essa atividade, como flavonoides, 
cumarinas, taninos e outros fenólicos estão em maior concentração nesse tipo de extrato (CECHINEL FILHO, V.; 
YUNES, 1998). 

Os resultados obtidos no teste de flavonoides totais corroboram com os valores obtidos para o teste de DPPH, tendo 
em vista que o extrato que apresentou maior teor de flavonoides (EAPB) foi também o que apresentou maior atividade 
antioxidante, seguido do ECPB, que apresentou o segundo maior teor de flavonoides totais (Tabela 1).  

Como relatado em literatura, os fenólicos, em especial flavonoides, apresentam alta capacidade antioxidante devido 



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

38 
 

à sua estrutura química. A presença de anéis aromáticos permite a ressonância dos elétrons, bem como os sítios de 
quelação de metais contribui, invariavelmente, com essa atividade (RAMALHO; JORGE, 2006).  

A tabela 2 mostra que a CE50 encontrada para o EAPB foi inferior ao estudo de LAPA (2006) que encontrou valor 
de CE50=61,2 mg/mL para o extrato hidroalcoólico de P. paniculata e, apesar do alto valor obtido, relacionou a atividade 
gastroprotetora do extrato. Já MENDES (2008) encontrou valores de CE50 de, aproximadamente, 0,06 mg/mL para o 
extrato hidroalcóolico de P. sabulosa e 0,11 mg/mL para o extrato acetato de etila. Enquanto SAKTHIDEVI e MOHAN 
(2012) obtiveram valores de CE50 equivalentes a, aproximadamente, 0,05; 0,06 e 0,04 mg/mL para P. javana, P. chinensis 
e P. rosmarinifolia, respectivamente. 

 

Tabela 2.  Resultado da atividade antioxidante do EAPB, padrões e FAPB de Polygala boliviensis 

Amostra 
CE50 

(mg/mL) 
Amostra 

(10 mg/mL) 
%SRL 

 

EAPB 4,87±0,13 
FAPB01 nt 

FAPB02 nt 

EGb761 3,28±0,38 
FAPB03 0,44±1,69a 

FAPB04 3,42±0,81a  

Propilgalato 0,21±0,01 
FAPB05 25,50±0,39b 
FAPB06 2,69±0,61a  

FAPB10 4,32±0,19A FAPB07 68,34±1,61d  
FAPB08 1,71±0,81a 

FAPB13 3,67±0,34A 
FAPB09 84,42±7,05f 

FAPB10 100,00±2,66h  

FAPB14 nt 
FAPB11 61,90±3,16c 

FAPB12 96,19±4,11g 

FAPB15 4,13±0,21A 
FAPB13 100,00±4,33h  

FAPB14 100,00±1,10h  
 
 
 

 
 
 

FAPB15 100,00±2,08h  

FAPB16 75,46±1,66e 
FAPB17 96,34±2,81g  

Resultados expressos em média ± desvio padrão. nt: amostras não testadas por falta de massa. Médias seguidas por letras iguais não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

 

Segundo FADDA et al. (2014) fatores como tempo de reação, concentração inicial do DPPH e comportamento 
cinético das diferentes amostras, influenciam no valor de CE50 obtido, dificultando a comparação de resultados. Nesse 
sentido, apesar do relato na literatura de estudos com outras espécies do gênero Polygala, a comparação dos resultados é 
dificultada devido às diferentes formas de execução do teste de sequestro do radical livre DPPH. Dessa forma, os 
resultados foram comparados com o extrato padronizado de Ginkgo biloba e propilgalato (Tabela 2). 

Comparando a CE50 do EGb761 e do propilgalato com o EAPB, pelo teste Dunnett (p<0,05), a diferença é 
significativa. No entanto, é possível avaliar que o valor de CE50 do EAPB é um valor próximo ao EGb761, que, de acordo 
com BRIDI, STEFFEN e HENRIQUES (2001) tem sua atividade antioxidante relacionada com os efeitos benéficos desse 
extrato em doenças neurodegenerativas. Nesse sentido, a atividade apresentada pelo EAPB também pode influenciar na 
expressão de outras atividades biológicas que apresentam relação com a atividade antioxidante pelo sequestro de radicais 
livres. 

Avaliando as frações resultantes da CC do EAPB (Tabela 2), as frações que apresentaram melhor atividade 
antioxidante foram FAPB10, FAPB13, FAPB14 e FAPB15, não havendo diferença significativa pelo teste de Scott-Knott 
(p<0,05), da CE50 das frações FAPB10, FAPB13 e FAPB15. 

De acordo com as análises estatísticas, o fracionamento do EAPB proporcionou aumento significativo da atividade 
antioxidante para essas frações, pois, quando comparados os valores de CE50 do EAPB e frações, houve diferença 
significativa pelo teste de Dunnett (p<0,05). Vale ressaltar ainda que a fração mais ativa (FAPB13) não apresentou 
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diferença significativa, pelo teste Dunnett, quando comparada ao EGb761, mostrando-se como uma fração promissora 
para análise de outras atividades relacionadas com a ação de sequestro de radicais livres.  

Letalidade frente à Artemia salina 

Em relação à toxicidade frente à Artemia salina, a substância que apresentar CL50 < 100 μg/mL pode ser comparável 
com a camptotecina e sulfato de vincristina, duas substâncias consideradas muito ativas, e aquela que apresentar CL50 no 
intervalo de 100 a 900 μg/mL pode ser comparada ao ácido hipúrico e considerada medianamente ativa (DAVID; SILVA; 
MOURA, 2001). 

Observando a CL50 obtida para os extratos de P. boliviensis (Tabela 3), é possível classificar os extratos EHPB e 
ECPB com muito ativos, enquanto os extratos EBPB e EAPB podem ser classificados como medianamente ativos. Pode-
se observar ainda, que houve um aumento significativo, utilizando o teste Dunnett (p<0,05), da letalidade com o 
fracionamento do extrato, sendo que todos os extratos resultantes da partição apresentaram CL50 menor do que o EBPB.

Tabela 3. Resultado da letalidade frente a Artemia salina dos extratos e FCPB de Polygala boliviensis 

Amostra CL50 (µg/mL) Amostra (µg/mL) %LAS 

EBPB 186,69±4,21 A 
FCPB01 nt 
FCPB02 nt 
FCPB03 nt 

EHPB 81,46±0,28 B 
FCPB04 74,39±2,22 a 

FCPB05 nt 
FCPB06 27,33±1,13 b 

ECPB 51,54±0,38 C 
FCPB07 23,47±0,14 b 

FCPB08 14,42±0,21 b 
FCPB09 23,10±1,72 b 

EAPB 101,10±4,09 D 
FCPB10 32,90±1,41 b 

FCPB11 57,34±1,31 a 
FCPB12 31,69±2,63 b 

FCPB04 6,60±1,33AA 
FCPB13 27,94±0,75 b 

FCPB14 3,25±0,66 b 
FCPB15 31,69±1,41 b 

FCPB11 31,50±1,66BB 
FCPB16 17,83±1,83 b 

FCPB17 6,79±0,96 b 
FCPB18 2,72±0,83 b 

  FCPB19 14,26±1,68 b 

  FCPB20 31,98±2,25 b 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. nt: amostras não testadas por falta de massa. Médias seguidas por letras maiúsculas 
iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias seguidas por letras minúsculas iguais não diferem entre si pelo 

teste de Scott-Knott (p<0,05). 
 

MONTANHER, PIZZOLATTI e BRIGHENTE (2003) testaram o extrato hidroalcoólico de P. paniculata e 
encontraram CL50 de 1396 µg/mL, enquanto para o extrato hidroalcoólico de P. sabulosa foi encontrado valor de 692 
µg/mL. Ao fracionar o extrato de P. sabulosa, os autores também observaram o aumento da atividade para os extratos 
hexânico (661 µg/mL) e diclorometano (652 µg/mL), no entanto houve diminuição da atividade para o extrato acetato de 
etila (>1000 µg/mL). 

MISSAU (2008) encontrou também uma maior atividade para os extratos diclorometano (776,25 µg/mL) e 
hexânico (741,31 µg/mL), quando comparados aos extratos bruto (954,65 µg/mL) e acetato de etila (975,25 µg/mL) de 
P. paniculata. Já para P. pulchella dentre os extratos analisados, apenas o extrato etanólico das flores apresentou-se ativo, 
com CL50 de 371,53 µg/mL. 

É possível analisar que nos estudos, os extratos de espécies de Polygala apresentaram atividade no TAS, sendo que 
as frações que se destacam são, principalmente, as hexânicas e diclorometano, concordando com o presente estudo, no 
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qual os extratos mais ativos também foram os extratos hexânico e clorofórmio, o que pode ser justificado pela presença 
de substâncias com maior afinidade por esses solventes que apresentam também maior toxicidade.

De acordo com a análise estatística realizada com as frações obtidas da CC do ECPB, a FCPB04 e a FCPB11 foram 
as mais ativas, não diferenciando-se entre si na triagem (Tabela 3). No entanto, comparando a CL50, os resultados 
diferenciam entre si pelo teste Tukey (p<0,05), sendo FCPB04 mais ativa (Tabela 3). Comparando os valores de CL50 das 
frações mais ativas com o extrato clorofórmio, observa-se também que há diferença significativa pelo teste Dunnett 
(p<0,05), indicando que o fracionamento levou ao aumento da letalidade das frações. 

Estudos fitoquímicos já realizados com extrato de plantas e substâncias isoladas de espécies de Polygala (P. 

vulgare; P. senega; P. sabulosa) demonstraram alto potencial citotóxico e boa atividade antitumoral contra diversas 
células cancerígenas. Dentre as substâncias isoladas que apresentaram toxicidade, destacam-se as lignanas, xantonas e 
cumarinas (DALL’ACQUA et al., 2002; MENDES, 2008; PAUL et al.,2010). 

Dessa forma, os resultados de alta letalidade do ECPB, bem como das FCPB04 e FCPB11 concordam com o que já 
é descrito na literatura, tendo em vista que, a partição do extrato metanólico bruto com clorofórmio possibilita a extração 
de cumarinas e estirilpironas (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998), as quais já foram isoladas e com atividade citotóxica 
comprovada em outras espécies de Polygala.

Atividade anticolinesterásica 

Avaliando os extratos de P. boliviensis com relação à atividade anticolinesterásica, com exceção do ECPB que 
apresentou atividade pelo método utilizado, como inibição de 18,83±2,12 %, os demais extratos não apresentaram inibição 
da AChE (Tabela 4). 

De acordo com VINUTHA et al. (2007), os extratos que apresentam inibição menor do que 30% podem ser 
considerados inativos ou com baixa atividade, os que apresentam inibição entre 30 e 50% podem ser considerados 
medianamente ativos e, acima de 50% são considerados potentes inibidores.  

Dessa forma, pode-se concluir que o ECPB ser considerado como um fraco inibidor. No entanto, o fracionamento 
proporcionou o aumento da inibição da AChE pelas frações testadas, sendo que todas podem ser consideradas como 
potentes inibidores, apesar de apresentarem diferença significativa quando comparados com o padrão eserina pelo teste 
Dunnett (p<0,05) (Tabela 4). 

A diferença de inibição da AChE pelo ECPB e suas frações pode estar relacionada a separação de substâncias 
presentes nas frações que não foram testadas. Estas podem diminuir a atividade das substâncias presentes nas demais 
frações por antagonismo. Além disso, o aumento da concentração das substâncias ativas nas frações testadas, permitiram 
que expressassem a inibição da enzima AChE. 

Estudos apontam que a classe de substâncias com maior potencial anticolinesterásico é a dos alcaloides, no entanto, 
existem relatos de outras classes que apresentam tal atividade. QUEIROZ (2013) relatou que além dos alcaloides, 
terpenoides e polifenois também podem apresentar atividade anticolinesterásica. Já VIEIRA (2010) avaliou a atividade 
expressada com cumarinas sintéticas.  
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Tabela 4. Resultado da atividade anticolinesterásica dos extratos e FCPB de Polygala boliviensis 
Amostra (1 mg/mL) %IAChE 

EBPB - 

EHPB - 
ECPB 18,83±2,12 
EAPB - 

FCPB01 nt 
FCPB02 nt 
FCPB03 nt 
FCPB04 62,29±0,24 a 
FCPB06 65,42±0,78 a 
FCPB07 58,60±0,02 b 
FCPB08 74,22±0,46 c 
FCPB09 69,44±1,59 d 
FCPB10 63,89±1,10 a 
FCPB11 60,93±0,28 a 
FCPB12 65,01±5,07 a 
FCPB13 53,93±1,61 b 
FCPB14 57,55±0,02 b 
FCPB15 63,52±0,03 a 
FCPB16 56,06±2,22 b 
FCPB17 55,13±4,70 b 
FCPB18 50,60±0,25 a 
FCPB19 51,28±2,99 e 
FCPB20 56,73±3,30 e 
Eserina 94,28±0,56 

Resultados expressos em média ± desvio padrão; (-) Não detectado; nt: amostras não testadas por falta de massa. Médias seguidas 
por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) 

Nesse sentido, é possível que as frações analisadas apresentem componentes pertencentes a essas classes de 
metabólitos secundários citadas anteriormente, e que, consequentemente, acarretaram a alta atividade anticolinesterásica 
dessas frações. Estudos com outras espécies de Polygala, como a P. tenuifolia, espécie utilizada no tratamento de 
problemas de memória, indicam que a inibição da AChE é uma das suas principais formas de ação (LI et al., 2014). 

Conclusão 

A Polygala boliviensis apresentou frações com importante ação antioxidante e anticolinesterásica, além da 
letalidade frente à Artemia salina, sendo este teste relacionado na literatura com diferentes atividades, como 
antimicrobiana, antifúngica, antiparasitária e antitumoral. 

Foi possível traçar o perfil químico da espécie por CLAE-DAD, constatando a riqueza dos extratos de P. boliviensis 
em ácidos fenólicos, flavonoides e cumarinas; além de avaliar o teor de flavonoides totais da espécie, destacando-se o 
extrato em acetato de etila que também apresentou importante atividade antioxidante. 

A P. boliviensis é pouco estudada dos pontos de vista químico e biológico, sendo assim, esse trabalho fornece 
resultados inéditos acerca desta espécie, servindo de suporte para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema, 
que possam aprofundar e complementar os resultados encontrados. 

Nesse sentido, os resultados deste trabalho, atrelados aos dados descritos na literatura, mostram a riqueza 
proveniente dos vegetais, em especial, as espécies da flora brasileira e do bioma caatinga, afirmando que as plantas 
medicinais são fontes de diferentes compostos ativos biologicamente que poderão dar origem ou servir de protótipo para 
o desenvolvimento de novos produtos terapêuticos. 
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