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Polygala altomontana Lüdtke, Boldrini & Miotto, pertence ao gênero Polygala, que é o mais 

abundante da família Polygalaceae, com aproximadamente 725 espécies mundialmente 

distribuídas nos mais diversos ambientes.1 Diversos estudos in vitro e in vivo destacam 

importantes atividades biológicas de espécies de Polygala L.2,3 No presente trabalho, objetivou-

se a quantificação de três compostos isolados de P. altomontana, usando a técnica de 

eletroforese capilar. A coleta da espécie foi realizada em 31 de outubro de 2014 em Bom Jardim 

da Serra, SC e uma exsicata foi depositada no Herbário FLOR da UFSC sob o número 55186. O 

extrato bruto foi obtido a partir da maceração em EtOH 96° GL, com reposições a cada sete dias, 

por três vezes, e posterior evaporação à pressão reduzida (50 °C). Considerando que a 7-

geraniloxicumarina não apresenta algum equilíbrio de ionização em meio aquoso em pH neutro, 

realizou-se a hidrólise da mesma, levando à formação da umbeliferona (7-hidroxicumarina), para 

quantificação indireta. Os experimentos foram realizados em equipamento Hewlett-Packard - 

HP3DCE, com detector de arranjo de diodos. Utilizou-se capilar de sílica fundida (48,5 cm Ltot 

x 50 µm d.i.) com 40 cm de comprimento até o detector (Ldet); injeção hidrodinâmica, pelo inlet 

(50 mbar por 5 s), 25 kV de tensão aplicada; com polaridade positiva, 25 ºC e detecção direta em 

200 nm. Entre as corridas o capilar foi lavado por 1 min com o BGE (background electrolyte). O 

BGE foi preparado com TBS 20 mM e MeOH 10%. O capilar foi condicionado durante 1 h com 

NaOH 0,1 M, 1 h de água Milli Q e 1 h de BGE. Como padrão interno (PI) foi utilizado o 2,6-

dicloro-fenol. A solução estoque do extrato bruto foi preparada a 6000 ppm em MeOH grau 

HPLC, sendo a amostra preparada com 800 µl da solução estoque e 200 µl de PI a 1000 ppm. A 

quantificação da 7-geraniloxicumarina, através da hidrólise ácida do extrato bruto, mostrou-se 

eficiente bem como a quantificação dos flavonoides quercetina-3-O-β-D-glicopiranosídeo 

(isoquercetina) e quercetina-3-O-α-L-arabnosídeo (guaijaverina), os quais apresentaram 

concentrações de 18,8 42,4 e 20,9 mg/g de extrato bruto, respectivamente. A técnica de 

eletroforese capilar demonstrou ser rápida e eficaz na separação e quantificação dos flavonoides 

e da cumarina com tempos de análises inferiores a doze minutos. O método utilizado apresentou 

boa linearidade para a quantificação dos analitos, com coeficientes de correlação superiores a 

0,991, e boa precisão com coeficientes de variação inferiores a 10%. 
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