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Introdução: Polygala linoides Poir., Polygalaceae, é uma erva encontrada em banhados e 

turfeiras de campos de altitude no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. As espécies de 

Polygala têm como principais constituintes químicos saponinas triterpênicas, oligossacarídeos 

esterificados, esterois, flavonoides, cumarinas, xantonas, estirilpironas e di-hidroestirilpironas1. 

Entre as atividades biológicas relatadas para espécies do gênero destacam-se a anti-inflamatória, 

hipoglicemiante, antipsicótica, antiestresse, antidepressiva, antinociceptiva e neuroprotetora1 

Objetivos: Considerando que foram isoladas quatro xantonas do extrato bruto hidroalcoólico da 

planta, este trabalho tem por objetivo relatar em quais partes da planta elas se concentram. 

Materiais e métodos: Os indivíduos da espécie foram coletados em novembro de 2016 em 

Rancho Queimado, SC. O material foi dividido em três partes: raízes, flores e caules com folhas. 

O material foi seco em estufa a 50 ºC e macerado em etanol por três vezes seguidas em intervalo 

de 7 dias. Quatro xantonas puras (1, 1,5-di-hidroxi-2,3-metilenodioxixantona; 2, 1,5-di-hidroxi-

2,3-dimetoxixantona; 3, 1,5-di-hidroxi-6’,6’-dimetilpirano-(2’,3’:3,2)-xantona; 4, 1,5-di-hidroxi-

3-metoxixantona) foram obtidas previamente e identificadas. Os extratos foram analisados em 

HPLC com detector DAD, com coluna cromatográfica C18 (25 cm x 4,6 mm, 5 μm) e eluentes A 

(acetonitrila + 0,2% ácido fórmico) e B (água Milli-Q + 0,2% ácido fórmico). Usou-se a seguinte 

programação: t= 0 min com o sistema de eluentes A (10%) e B (90%), 10 min eluente B (60%), 

25 min B (50%) e 30 min B (0%). A vazão foi de 1 ml/min e a absorção medida em 254 nm. Os 

extratos foram analisados na concentração de 1000 ppm (μg/ml) e as xantonas em 100 ppm. 

Resultados e discussão: De 10,81 g de planta fresca, foram obtidos 1,21 g de raiz, 5,73 g de caule 

com folhas e 1,05 g de flores, após separados e secos. Os rendimentos obtidos dos extratos em 

relação à massa seca de cada parte foi 10,6%, 10,1% e 26,7% para a raiz, caule com folhas e flor, 

respectivamente. A análise das xantonas (1-4) por HPLC revelou o tempo de retenção para cada, 

onde o perfil cromatográfico para o extrato das flores mostrou teor muito baixo para os 

compostos. Encontrou-se a maior proporção das mesmas nas raízes em comparação com o perfil 

obtido para o extrato do caule com folhas, porém, a maior massa desta, mostra que há uma 

quantidade considerável das xantonas neste extrato. Conclusões: As xantonas foram encontradas 

em maior teor no caule com folhas e na raiz da planta, estando mais concentradas neste último 

extrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Xantonas e cromatograma do extrato das raízes de P. linoides 
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