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RESUMO 

Identificação de metabólitos da região cambial, cerne e alburno associados à produção de 
madeira em Eucalyptus grandis  

Espécies do gênero Eucalyptus sp. são as arbóreas mais plantadas no Brasil, onde 
desempenham importante papel econômico, social e ambiental. Estudos de como se dá a formação da 
madeira e sua composição química podem auxiliar na obtenção de árvores mais produtivas. Nesse 
sentido, estudos de metabolômica são interessantes pois podem associar a presença ou quantidade de 
um ou vários metabólitos à expressão de um fenótipo específico. As técnicas de análises por 
cromatrografia gasosa (GC-MS) e líquida (LC-MS) acopladas à espectrometria de massas são bastante 
empregadas em metabolômica pois possibilitam uma visão qualitativa e quantitativa dos metabólitos 
presentes em um organismo. Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar metabólitos 
diferencialmente abundantes em plantas superiores e inferiores quanto à produção de madeira 
em Eucalyptus grandis. O material vegetal utilizado foi fornecido pela empresa Suzano Papel e celulose e 
dividido em dois grupos. O grupo principal consistiu de clones com cinco anos originados a partir de 
uma progênie de irmãos completos de E. grandis. Amostras da região do câmbio, cerne e alburno de 
genótipos superiores e inferiores para produtividade da madeira foram utilizadas nas análises. Para a 
validação dos metabólitos identificados, um segundo grupo denominado grupo teste (GT) foi 
formado por clones com três e cinco anos, também com genótipos superiores e inferiores para 
produtividade de madeira. As amostras foram analisadas por GC-MS e por LC-MS. Para o 
processamento dos dados de GC-MS utilizou-se o programa ChromaTOF e o pacote TargetSearch e a 
identificação dos metabólitos foi obtida com o auxílio da biblioteca Golm Metabolome Database. Já para 
as análises de LC-MS, os dados brutos foram processados no programa MarkerLynx XS. As análises 
estatísticas dos dados de GC-MS e LC-MS foram realizadas com o auxílio do programa on-line 
MetaboAnalyst, utilizando-se a Análise de Componentes Principais (PCA) a Análise Discriminante por 
Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA). Além disso, os metabólitos diferencialmente abundantes 
foram ranqueados por meio do Índice de Importância da Variável (VIP). Pelas análises de GC-MS 
pode-se observar a presença de oito metabólitos (quatro desconhecidos, um alcano, um aminoácido, 
uma amina primária e um ácido graxo) no câmbio com abundância diferencial entre as árvores 
superiores e inferiores. No alburno foram encontrados nove metábolitos com abundância diferencial, 
dos quais três desconhecidos, dois açúcares, um flavonóide e dois ácidos graxos. Já no cerne oito 
metabólitos mostraram-se diferenciais sendo quatro desconhecidos, três açúcares e um ácido graxo. 
Para o grupo T houve a formação de grupos de acordo com a produtividade apenas para as árvores de 
5 anos. Nas análises por LC-MS, considerando-se os dois modos de análises (positivo e negativo) foi 
possível encontrar 66, 28 e 27 metabólitos para as amostras de câmbio, alburno e cerne 
respectivamente. O grupo T não apresentou diferenças na abundância dos metabólitos em relação às 
árvores superiores e inferiores. A identificação desses metabólitos bem como das vias metabólicos que 
participam fornecerá valiosas informações para estudos de formação da madeira em E. grandis. 

Palavras-chave: Metabolômica; Câmbio; Madeira; GC-MS; LC-MS; Eucalipto  
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ABSTRACT 

Metabolites identification of the cambial region, heartwood and sapwood associated with 
wood production in Eucalyptus grandis 

Species of the genus Eucalyptus sp. are the most planted trees in Brazil, where they play an 
important economic, social and environmental role. Studies of how the formation of wood and its 
chemical composition can help to obtain trees that are more productive. In this sense, metabolomics 
studies are interesting because they may associate the presence or quantity of one or more metabolites 
with the expression of a specific phenotype. The gas chromatography (GC-MS) and liquid 
chromatography (LC-MS) are very used in metabolomics because they allow a qualitative and 
quantitative view of the metabolites present in an organism. Therefore, the objective of this work was 
to identify differentially abundant metabolites in superior and inferior plants in relation to wood 
production in Eucalyptus grandis. The plant material used was supplied by Suzano Papel e Celulose and 
divided into two groups. The main group consisted of a progeny of five-year-old E. grandis full-
siblings. Samples were collected from the cambium, heartwood and sapwood regions of upper and 
lower genotypes for wood productivity. In order to validate metabolites, the second group, called test 
group (GT) was formed by clones with three and five years, also with superior and inferior genotypes 
for wood productivity. The samples were analyzed by GC-MS and LC-MS. For the processing of the 
GC-MS data, the ChromaTOF program and the TargetSearch package were used. For the 
identification of the metabolites, the GMD library (The Golm Metabolome Database) was used. For 
the LC-MS, the raw data was processed in the MarkerLynx XS program. The statistical analyzes of 
GC-MS and LC-MS data were performed using the MetaboAnalyst online program, using Principal 
Component Analysis (PCA) and Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). In addition, 
the differentially abundant metabolites were ranked using the Importance Index of the Variable (VIP). 
In GC-MS analysis, eight metabolites (four unknown, one alkane, one amino acid, one amine and one 
fatty acid) were found in the cambium with differential abundance in the superior and inferior trees. 
The sapwood presented nine metabolites with differential abundance, of which three unknown, two 
sugars, one flavonoid and two fatty acids. Besides, in the heartwood eight metabolites were 
differentials being four unknown, three sugars and one fatty acid. For the T group there was 
formation of groups according to productivity only for five years group. In the analyzes by LC-MS 
considering the two modes of analysis (positive and negative) was found 66, 28 e 27 metabolites in the 
cambium, the sapwood and the heartwood, respectively. The T group showed no difference in the 
abundance of the metabolites in relation to the upper and lower trees. The identification of these 
metabolites as well as the metabolic pathways involved will provide valuable information for wood 
formation studies in E. grandis. 

Keywords: Metabolomics; Cambium; Wood; GC-MS; LC-MS; Eucalyptus 
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1. INTRODUÇÃO 

As florestas plantadas desempenham importante papel econômico, social e ambiental no 

Brasil. Espécies do gênero Eucalyptus sp. são as essências florestais mais plantadas no Brasil 

representando cerca de 72,3% do total da área plantada, enquanto que espécies de Pinus sp. 

representam cerca de 20,1% do total da área plantada (IBÁ 2017).  

As florestas de Eucalyptus sp. brasileiras são constituídas predominantemente por clones 

de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, E. urophylla S. T. Blake e seus híbridos. No geral, 

árvores de E. grandis apresentam rápido crescimento, alta produtividade, boa forma do fuste e 

boa qualidade. Possuem madeira leve, fácil de ser trabalhada e amplamente empregada na 

produção de celulose e madeira serrada (Fonseca et al. 2010). A madeira de E. grandis 

apresenta o cerne distinto do alburno, sendo a coloração do cerne rosa escuro e a do alburno 

amarelo palha (Oliveira et al. 1999). 

O pioneirismo e sucesso brasileiro no setor de florestas plantadas deve-se aos avanços 

obtidos a partir de duas técnicas principais de melhoramento genético: a clonagem e a 

hibridação. A clonagem tornou os plantios mais uniformes, de rápido crescimento e matéria-

prima homogênea. Já a hibridação permitiu a união de características desejáveis em um 

mesmo indivíduo. Além de investimentos constantes em pesquisas e desenvolvimento nas 

áreas de manejo e silvicultura.  A madeira oriunda desses plantios tem diversos usos como 

produção de celulose, papel, carvão vegetal, painéis de madeira, biomassa.  

Além do papel econômico, as florestas plantadas também desempenham importante 

papel social com a geração de cerca de 3,7 milhões de postos de trabalho diretos, indiretos e 

resultantes do efeito de renda e também papel ambiental pela conservação da biodiversidade, 

preservação do solo, regulação dos recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas e 

geração de energia renovável (IBÁ 2017). 

Por se tratar de uma planta perene, com um longo ciclo de vida, o programa de 

melhoramento genético de Eucalyptus sp. tem sido relativamente longo. Os recentes avanços 

obtidos com técnicas de biologia molecular e de sequenciamento do genoma (Myburg et al. 

2014) permitem o melhor entendimento dos mecanismos genéticos e fisiológicos que 

controlam diversas características como formação da madeira, resistência a doenças, 

produtividade e tolerância a estresses hídricos. Nesse sentido as ômicas, que compreendem o 

monitoramento dos caracteres herdáveis (genômica), do nível de transcritos (transcriptômica), 

de proteínas (proteômica) e metabólitos (metabolômica) são de grande importância para se 

estudar o fenótipo.  Assim, torna-se de especial interesse estudos de metabolômica, uma vez 
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que a presença ou quantidade de um ou vários metabólitos podem determinar a expressão de 

um fenótipo específico. A variação destes compostos pode então ser utilizada como um 

potencial biomarcador entre genótipos contrastantes para caracteres de interesse (Diola et al. 

2013). 

Metabólitos são produtos intermediários ou finais do metabolismo em uma amostra 

biológica (Fiehn 2002). O conjunto de todos os metabólitos de baixa massa molecular (até 

1500 Da), presentes ou alterados em um sistema biológico, é chamado de metaboloma (Oliver 

et al. 1998). A pesquisa relacionada a metabólitos vem sendo desenvolvida há décadas. 

Nicholson, Lindon, & Holmes, 1999 definiram esse tipo de pesquisa como sendo a medida 

quantitativa da resposta metabólica de organismos contrastantes. Já o termo metabolômica foi 

introduzido em 2001, por Oliver Fiehn, como sendo a análise abrangente e quantitativa do 

metaboloma de um sistema biológico (Fiehn 2001). 

Ao contrário do transcriptoma e proteoma a identificação dos metabólitos não pode ser 

deduzida a partir da informação genômica (Lei et al. 2011). Assim, a identificação e 

quantificação dos metabólitos necessitam de alguma técnica mais sofisticada como a 

Espectrometria de Massas (MS).  MS é a técnica de análise mais usada na metabolômica, uma 

vez que proporciona análises rápidas, com alta sensibilidade e seletividade (Kuehnbaum e 

Britz-Mckibbin 2013). Análises por MS permitem a detecção e determinação das estruturas de 

compostos desconhecidos e/ou presentes em uma determinada amostra em quantidades muito 

baixas e em misturas quimicamente complexas (Regiani et al. 2013). 

O desenvolvimento de novos métodos de ionização à temperatura ambiente permitiu o 

acoplamento da MS a outras técnicas de separação como a cromatografia gasosa (GC), a 

cromatografia líquida (LC) e a eletroforese capilar (CE) (Kuehnbaum e Britz-Mckibbin 

2013). Além disso, a informação de tempo de retenção ou migração do metabólito 

previamente separado, auxilia na comprovação de identificação do metabólito, com uso de 

padrões analíticos autênticos. 

A GC-MS é uma das técnicas de análise mais empregadas em estudos de 

metabolômica (Jonsson et al. 2004, Fiehn 2008, Koek et al. 2011, Hill e Roessner 2013) por 

apresentar alta robustez e repetibilidade. Análises por GC-MS podem ser usadas para 

compostos facilmente vaporizados sem decomposição, como consequência da sua partição em 

uma fase gasosa e uma fase estacionária líquida ou sólida, contida dentro da coluna (Regiani 

et al. 2013). O uso de GC-MS em metabolômica apresenta uma grande vantagem, resultante 

da construção de bibliotecas de espectros, conferindo alta credibilidade na identificação dos 
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metabólitos, que combina a informação de tempo de retenção e o padrão de fragmentação 

obtido, em decorrência da ionização por elétrons. 

A técnica de LC-MS vem sendo cada vez mais aplicada nos estudos envolvendo 

análises de metabolômica (Cubbon et al. 2010, Theodoridis et al. 2012, Zhou et al. 2012, 

Forcisi et al. 2013, Kloos et al. 2013). É uma técnica analítica que apresenta alta robustez, 

sensibilidade e seletividade, além de ser de fácil operação (Li e Legido-Quigley 2008). A 

cromatrografia líquida combina o uso de solventes (fase móvel) e coluna cromatrográfica, 

contendo geralmente partículas de pequenas dimensões (fase estacionária) e alta pressão. Os 

dados provenientes das análises por LC-MS, juntamente com os tempos de retenção desses 

metabólitos são confrontados com bancos de dados on-line com o auxílio de softwares 

específicos para a identificação dos analitos. LC-MS é considerada uma técnica abrangente no 

que se refere à classe de compostos a serem analisadas, devido a grande variedade de fases 

estacionárias disponíveis, além dos diferentes modos de separação, como a eluição em fase 

reversa (fundamentalmente partição), com ou sem pareamento iônico, interação hidrofílica e 

troca iônica. 

 Assim, o estudo da metabolômica em plantas de eucalipto contrastantes para produção 

de madeira pode melhorar a compreensão das informações biológicas relacionadas aos 

compostos envolvidos nesse processo bem como fornecer indicativos para estudos futuros de 

biomarcadores para a seleção precoce de plantas superiores quanto à produtividade de 

madeira, economizando tempo e recursos em um programa de melhoramento genético. Além 

disso, as informações obtidas, juntamente com as de outras áreas da biologia de sistemas, 

poderão ser usadas para investigar a função de genes (genômica funcional) dando uma visão 

holística e integrada do sistema de produção de madeira em Eucalyptus.  

 Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar metabólitos diferencialmente 

abundantes em diferentes tecidos (câmbio, cerne e alburno), com potencial de uso como 

biomarcadores na seleção de plantas para a produção de madeira. Para tanto, foram avaliadas 

plantas superiores e inferiores quanto à produção de madeira em Eucalyptus grandis, 

provenientes do programa de melhoramento genético da Suzano Papel e Celulose. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O gênero Eucalyptus e o setor florestal brasileiro 

O eucalipto (Eucalyptus spp.) pertence à família Myrtaceae e é originário da Austrália, 

Indonésia e Papua Nova Guiné, com cerca de 700 espécies e subespécies (Ladiges et al. 

2003). Atualmente as espécies do gênero Eucalyptus são as essências florestais mais plantadas 

no Brasil, com aproximadamente 5,7 milhões de hectares. Estima-se que 41% dessa área 

estejam distribuídos na região Sudeste, para a produção de madeira para celulose e papel. 

Além disso, destaca-se o estado de Mato Grosso do Sul com 15% do total da área plantada 

com eucalipto no Brasil, apresentando crescimento anual de 13%, enquanto o crescimento 

médio dos demais estados brasileiros é de 2,4% ao ano (IBÁ 2017). 

Espécies do gênero Eucalyptus são predominantemente alógamas (Moran et al. 1989, 

Gaiotto et al. 1997) e polinizadas por insetos. Apresentam protandria e, possivelmente, 

mecanismos de autoincompatibilidade (Horsley e Johnson 2007) que são responsáveis pelo 

sistema de cruzamento preferencial que evita a endogamia (Potts e Savva 1988). Híbridos 

interespecíficos já foram observados em populações naturais (Griffin et al. 1988) e se 

tornaram relativamente frequentes em condições exóticas, entretanto, muitos deles apresentam 

qualidade inferior devido à alta segregação observada. No Brasil os programas de 

melhoramento do eucalipto são baseados principalmente em E. grandis, E. urophylla e nos 

híbridos interespecíficos entre essas duas espécies (Fonseca et al. 2010). 

Em 2016 o setor florestal foi responsável por 1,1% de toda a riqueza gerada no país e 

6,2% do PIB industrial. Apesar de acumular quedas nos últimos dois anos (3,3%) esse recuo 

ainda foi menor que o observado na economia brasileira como um todo (3,6%), na indústria 

em geral (3,8%) e na agropecuária (6,6%) (IBÁ 2017). Além dos aspectos econômicos, o 

setor também realiza investimentos em programas de responsabilidade social e ambiental, por 

meio de programas de fomento e conscientização ambiental. 

A madeira de Eucalyptus spp. é usada para diversos fins como papel e celulose, 

carvão, painéis de madeira, pisos laminados, serraria e combustível industrial e doméstico. O 

Brasil é o segundo maior produtor mundial de celulose com uma produção de 18.8 milhões de 

toneladas. Já na produção de papéis, o Brasil ocupa a oitava colocação com uma produção de 

10.3 milhões de toneladas. Em relação ao segmento de painéis de madeira o Brasil ocupa a 

oitava posição mundial dos maiores produtores (IBÁ 2017). 

Nos últimos anos a área plantada de eucalipto no Brasil aumentou consideravelmente. 

A demanda crescente de madeira dos diferentes segmentos do setor produtivo, aliado aos 
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preços atrativos de alguns produtos florestais, tem sido os fatores preponderantes na expansão 

da agricultura, tornando esse gênero uma das espécies arbóreas mais estudadas. 

A importância mundial de espécies do gênero Eucalyptus aliada ao tamanho 

relativamente modesto do seu genoma, que varia entre 600 e 700 Mbp  (Grattapaglia e 

Bradshaw 1994) impulsionou esforços para o sequenciamento completo do genoma. A 

espécie escolhida pela comunidade científica envolvida com pesquisas nessa área foi E. 

grandis, uma espécie amplamente cultivada para diversos usos. O genoma de referência do E. 

grandis foi, então, completamente sequenciado em 2014 (Myburg et al. 2014), possibilitando 

oportunidades adicionais para análises genômicas comparativas e melhor entendimento de 

características como crescimento perene, produção de biomassa da madeira e sequestro de 

carbono (Grattapaglia et al. 2012). 

 

2.2. Processo de formação da madeira em árvores 

Em plantas perenes, a formação da madeira é um processo que se origina a partir do 

crescimento secundário da planta. O crescimento secundário deriva das células meristemáticas 

presentes no câmbio vascular e no felogênio, e proporcionam o crescimento em circunferência 

do caule das plantas. Durante o crescimento secundário as plantas convertem a maioria dos 

produtos da fotossíntese em vários polímeros que serão usados para a formação dos tecidos 

lenhosos (Li et al. 2006).  

As biomoléculas mais importantes em plantas vasculares e constituintes fundamentais 

da parede celular das plantas são a lignina, celulose e hemicelulose (Xu et al. 2009). Em 

plantas perenes, como o eucalipto, a hemicelulose e as microfibrilas de celulose fornecem 

resistência à tração na parede celular, facilitando o desenvolvimento durante o crescimento 

(Zobel e van Buijtenen 1989). Já a lignina melhora a condução de água e desempenha 

importante papel na defesa da planta contra ataques de patógenos (Rogers e Campbell 2004).  

O xilema é composto pelos traqueídeos, vasos e fibras que estão envolvidos no 

transporte de água e no suporte mecânico da árvore. O processo de diferenciação dessas 

células ocorre durante a formação do xilema secundário (xilogênese) e leva à formação da 

madeira. Esse processo se inicia no câmbio e passa por cinco estágios principais: divisão 

celular, elongação e aumento radial; síntese da parede celular; lignificação e morte 

programada das fibras e elementos dos vasos (Chaffey et al. 2002). Todos estes estágios são 

controlados pela expressão coordenada de inúmeros genes com funções regulatórias e 

estruturais, sendo a maioria ainda desconhecida (Plomion et al. 2001, Yang et al. 2004, 

Hussey et al. 2013, Mewalal et al. 2014).  



15 
 

A formação da casca começa somente após a parada do crescimento em altura, do 

caule. Após o ramo completar seu crescimento, o caule é coberto por uma epiderme que 

recobre o córtex parenquimático. Durante algum tempo, os tecidos da epiderme e córtex 

podem crescer radialmente por meio da divisão anticlinal e expansão celular. A divisão 

celular inicia a formação de um novo meristema lateral, o felogênio, cujas células iniciais dão 

origem a um grande número de células derivadas para o lado externo, formando o súber, e um 

número menor de células para o lado interno, formando a feloderme. O felogênio, juntamente 

com seus dois tecidos derivados constituem a periderme, tecido de proteção localizado no 

córtex externo. 

O súber é um tecido morto que atua protegendo as porções vivas subjacentes dos 

caules e ramos, e é um excelente isolante utilizado na manufatura de painéis isoladores. A 

casca externa, denominada ritidoma, é constituída por uma série de peridermes e uma 

quantidade variável de tecido (córtex e floema secundário). Já a casca interna, refere-se a 

todos os tecidos da face externa da zona cambial até a periderme mais interna, incluindo o 

floema funcional e o floema não funcional (Mora e Garcia 2000). A composição química da 

casca é muito variável entre as espécies, dentre seus extratos as substâncias polares como 

taninos, polifenóis e glicosídeos são geralmente de três a cinco vezes mais abundantes que as 

não polares, como gorduras, ceras, terpenos, esteróides entre outros (Harkin e Rowe 1971). 

O xilema é constituído por dois tipos de tecidos: o alburno e o cerne. O alburno é um 

tipo de tecido lenhoso que está localizado abaixo da casca, geralmente de coloração mais clara 

e constituído de células fisiologicamente ativas por onde circulam as substâncias nutritivas 

para a planta. Já o cerne está situado abaixo do alburno, geralmente de cor mais escura que o 

alburno (angiospermas), constituído de células mortas e fisiologicamente inativas. Os poros 

geralmente são obstruídos por extrativos e tilos. Inicialmente as plantas são constituídas 

apenas por alburno. A transformação do alburno em cerne se dá devido à produção de novas 

células no câmbio o que, aos poucos, vai distanciando a casca do interior do caule. Com o 

tempo ocorre a morte do protoplasma das células centrais, o que dá origem ao cerne (Costa et 

al. 2003) (Figura 1).  
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Figura 1. Estrutura generalizada do tronco de uma árvore mostrando a localização dos principais tecidos como casca, câmbio, 
alburno e cerne (Figura modificada de Pallardy, 2007) 

 

Vários estudos foram conduzidos para estabelecer a relação cerne/alburno em E. 

grandis (Oliveira et al. 1999, Haselein et al. 2004, Gonçalez et al. 2006, Evangelista et al. 

2010, Pereira et al. 2013) por ser uma característica importante na definição do uso da 

madeira. A variação no percentual da relação cerne/alburno pode ocorrer entre espécies, entre 

árvores da mesma espécie, clone, híbrido clonal e dentro da mesma árvore e entre árvores 

diferentes (Evangelista et al. 2010). Essa variação reflete diretamente na fisiologia do 

crescimento das árvores e nas propriedades e utilização da madeira (Tomazello Filho 1987).   

O processo de formação da madeira ainda é pouco compreendido, uma vez que a 

xilogênese é controlada por uma ampla variedade de fatores exógenos (fotoperíodo e 

temperatura), endógenos (fitohormônios) e pela interação entre eles (Plomion et al. 2001). 

Além disso, os diferentes tipos de células envolvidos no processo de formação da madeira 

fazem com que a madeira tenha uma grande variação em suas propriedades físicas, químicas, 

mecânicas e anatômicas entre árvores e até dentro da mesma árvore, o que torna esses tipos de 

estudos ainda mais complexos. 
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2.3. Metabolômica em espécies florestais 

O termo metabolômica foi introduzido por Oliver Fiehn em 2001 e significa uma 

análise abrangente e quantitativa do metaboloma de um sistema biológico (Fiehn 2001). 

Metaboloma por sua vez, refere-se ao conjunto de todos os metabólitos de baixa massa 

molecular (até 1500 Da), presentes ou alterados em um sistema biológico (Oliver et al. 1998). 

Análises de metabolômica podem seguir duas abordagens principais: target metabolomics que 

é análise quantitativa de um ou mais metabólitos pré-selecionados de determinada classe 

química ou associados a rotas metabólicas específicas e untarget metabolomics que é baseada 

na análise qualitativa do maior número de metabólitos possível, pertencentes a diversas 

classes químicas, contidas no sistema biológico em estudo (Canuto et al. 2018). 

Metabólitos são moléculas complexas com uma grande variabilidade de arranjos 

atômicos quando comparados às proteínas e transcritos (Fiehn 2002). Já foram estimados 

mais de 200 mil compostos estruturalmente diferentes (Dixon e Strack 2003). Esses 

metabólitos podem ser divididos em metabólitos primários que desempenham uma função 

essencial em um organismo, tais como a fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos e 

metabólitos secundários que não são necessários para todas as plantas, como os alcalóides, 

terpenos e compostos fenólicos. 

Os metabólitos primários são cruciais para o desenvolvimento das plantas, por isso 

sofrem poucas mudanças evolucionárias e são fortemente controlados (Kooke e Keurentjes 

2012). Por outro lado, os metabólitos secundários, por não estarem diretamente relacionados 

ao crescimento das plantas, sofrem mais influência do ambiente, são quimicamente diversos e 

possuem maior variação quantitativa e qualitativa (Keurentjes 2009). As plantas devem se 

adaptar e isto ocorre frequentemente via fluxo metabólico. A complexidade das reações 

bioquímicas ocorrem em resposta às mudanças ambientais, como por exemplo, nas interações 

planta-patógeno, onde a reprogramação global no hospedeiro e no patógeno é essencial para 

estabelecer uma relação biotrófica (Draper et al. 2011). 

A associação das informações obtidas pela análise do genoma associadas à função dos 

genes, ou seja, à identificação de seus respectivos produtos gênicos, como RNAm, proteínas e 

metabólitos contribuem para o entendimento de suas funções biológicas como um todo. Nesse 

contexto, o estudo do metaboloma pode facilitar a análises de complexas vias metabólicas, ao 

fornecer informações sobre função e atividade de metabólitos na planta, proporcionando uma 

análise mais ampla dentro do conceito de biologia de sistemas (Oksman-Caldentey e Saito 

2005).  
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Assim, os metabólitos de plantas são de grande importância uma vez que fenótipos 

bioquímicos refletem o estágio de desenvolvimento da planta e sua interação com o ambiente. 

Avanços nas técnicas de espectrometria de massas, análise e interpretação de dados tem 

permitido o uso, principalmente da espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa 

(GC-MS) e da espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida (LC-MS), na 

análise quantitativa da variação dos níveis de metabólitos entre espécies e dentro de variantes 

em uma mesma espécie (Keurentjes 2009). Jeong et al. (2004), usando GC-MS, relataram 

clara distinção e transição no conjunto de metabólitos produzidos em folhas jovens, 

expandidas e maduras de Populus tremuloides sendo as principais mudanças observadas no 

metabolismo de carboidratos e aminoácidos que provocaram mudanças nas vias 

fotossintéticas e respiratórias.  

Em espécies florestais, ainda há poucos estudos que utilizam a metabolômica para 

identificar metabólitos relacionados a produção de madeira. Muitos deles foram realizados 

principalmente nos gêneros Pinus (Yeh et al. 2006, Paiva et al. 2008, Eckert et al. 2012), 

Eucalyptus (Bedgood et al. 2005, Lepikson-Neto et al. 2013, Budzinski, et al. 2016a, 

Budzinski, et al. 2016b) e Populus (Andersson-Gunnerås et al. 2006, Coleman et al. 2009, 

Larisch et al. 2012), que é a espécie modelo para estudos de genética molecular em árvores 

(Boerjan 2005), uma vez que foi a primeira espécie florestal a ter seu genoma completamente 

sequenciado (Tuskan et al. 2006).  

Estudos recentes foram realizados com amostras da zona cambial de E. grandis.  

Budzinski et al., 2016a estudaram a variação do perfil metabólito em árvores de E. grandis 

durante verão e inverno, a partir de amostras retiradas do câmbio e analisadas por GC-MS. 

Nesse estudo, foram identificados 53 metabólitos, sendo que 19 destes foram diferencialmente 

abundantes entre verão e inverno.  

 

2.4. Espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa (GC-MS) 

Os avanços da espectrometria de massas, análise e interpretação de dados tem 

permitido o uso, principalmente da espectrometria de massas acoplada à cromatografia gasosa 

(GC-MS) e cromatografia líquida (LC-MS), na análise quantitativa da variação dos níveis de 

metabólitos entre espécies e para variantes de uma mesma espécie (Keurentjes 2009). 

 A técnica de GC-MS pode ser utilizada na análise de compostos orgânicos de massa 

molecular pequena, com pontos de ebulição de até 300° C e termicamente estáveis (Regiani et 

al. 2013). No entanto, grande parte dos metabólitos que compõem o metaboloma não 

obedecem aos quesitos acima sendo necessário o uso da derivatização para que se tornem 
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voláteis a baixas temperaturas (Dunn e Ellis 2005). A derivatização é o tratamento das 

amostras com reagentes como a metoxiamina e N-metil-trimetilsili-trifluoroacetamida 

(MSTFA) com o objetivo de diminuir o ponto de ebulição e a conversão desses compostos a 

gás a temperaturas mais baixas. 

 Análise por GC consiste primeiramente na introdução da amostra em uma corrente de 

gás inerte, normalmente hidrogênio, hélio, nitrogênio ou argônio, que atuará como gás de 

arrastre. O fluxo de gás passa pela coluna através da qual os componentes da amostra se 

deslocam a velocidades influenciadas pelo grau de interação de cada componente com a fase 

estacionária. As substâncias que têm a maior interação com a fase estacionária são retidas por 

mais tempo e, por tanto, separadas daquelas de menor interação. À medida que as substâncias 

são eluídas da coluna, podem ser quantificadas por um detector e/ou tomadas para outra 

análise (Dunn e Ellis 2005). 

  Como vantagens essa técnica de separação apresenta alta resolução cromatográfica o 

que é ideal nas análises de amostras biológicas complexas e permite a análise simultânea de 

diferentes classes de metabólitos. Já como desvantagens pode-se citar a difícil análise de 

compostos termosensíveis e compostos não voláteis que precisam ser derivatizados para a 

análise (Villas-Bôas e Gombert 2006). 

 

2.5. Espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida (LC-MS) 

LC-MS é uma técnica analítica que não requer a volatilização das amostras, o que 

torna a técnica mais simples quando comparada à GC-MS. LC-MS detecta apenas os 

metabólitos que podem ser ionizados pela adição ou remoção de prótons. Dessa forma, os 

metabólitos são geralmente detectados no modo positivo e modo negativo o que proporciona 

uma cobertura mais ampla do metaboloma (Dunn e Ellis 2005). 

Nas análises por LC-MS, o solvente, também denominado eluente ou fase móvel, 

acondicionado em um frasco apropriado, é impulsionado, ou aspirado, por uma bomba de alta 

pressão em direção à coluna. No caminho, a amostra é introduzida na fase móvel, por uma 

válvula de introdução de amostra (ou válvula de injeção) e arrastada para a coluna, onde 

ocorre a separação. O efluente da coluna é direcionado para um detector, que acusa a presença 

dos analitos que são eluídos da mesma. O sinal gerado pelo detector é captado por um 

software apropriado e um cromatograma é gerado, mostrando a variação do sinal do detector 

em função do tempo de análise (Dong 2006, McMaster 2007, Snyder et al. 2009, Meyer 

2010). 
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 A identificação dos metabólitos é mais demorada, uma vez que a ionização por 

electrospray (ESI) não resulta na fragmentação de íons moleculares como observado em 

espectrômetros de massas por impacto de elétrons, por isso não permite a identificação direta 

de metabólitos por comparação de espectros de massas de ESI. Entretanto, com o uso de 

medidas de massas precisas e/ou MS em série (MS/MS) para fornecer dissociação induzida 

por colisão (CID) e espectros de massas relacionados (MS / MS), a identificação de 

metabólitos pode ser realizada (Lenz et al. 2004). 

 As vantagens dessa técnica de análise de metabólitos são a alta sensibilidade, média a 

alta resolução cromatográfica, análise de compostos não voláteis sem a necessidade de 

derivatização e fácil análise de compostos termossensíveis. Como desvantagens pode-se citar 

o fato de que os eluentes devem ser voláteis, muitas vezes as amostras devem ser 

dessalinizadas após a separação cromatográfica e o potencial de identificação é limitado sem 

o uso de MS em série (MS/MS) (Villas-Bôas e Gombert 2006). 

 

2.6. Análise do metaboloma da região cambial e madeira de árvores 

 Devido à enorme variedade na abundância e propriedades físico-químicas exibidas por 

diferentes metabólitos envolvidos no metabolismo primário e secundário da formação da 

madeira, a obtenção de resultados que forneçam com segurança perfis metabólicos 

compreensivos, somente podem ser gerados empregando-se mais de uma técnica analítica. 

Assim, com o uso de várias técnicas é possível identificar aqueles metabólitos que contribuem 

mais fortemente para estabelecer relações com a característica fenotípica de interesse 

(Robinson 2009).  

 Desse modo, é possível estabelecer associações entre características de produção de 

madeira e características nos perfis metabólicos existentes na região cambial (xilema em 

desenvolvimento) de uma árvore, de forma acurada, eficiente e com baixo custo constituindo-

se numa importante forma de diagnóstico para identificação de genótipos superiores para essa 

característica em programas de melhoramento. 

 A metabolômica pode se tornar uma técnica de análise mais poderosa ainda quando 

inserida no contexto da biologia de sistemas (Fiehn et al. 2001, Fernie et al. 2004), pois 

fornece uma visão mais aprofundada quando interpretada em conjunto com outras “ômicas” 

como a genômica, transcriptômica e proteômica (Daub et al. 2003, Klukas et al. 2006, 

Bylesjö et al. 2007), embora estudos que integram metabolômica à genética estejam 

emergindo mais vagarosamente (Morreel et al. 2006, Lisec et al. 2008).  
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 Vários estudos relacionados à formação da parede celular têm focado na associação 

dos efeitos dos vários genes envolvidos com a via dos fenilpropanóides e diversas outras vias 

associadas ao metabolismo primário e biossíntese celular da parede secundária em várias 

espécies (Rohde et al. 2004, Leple et al. 2007).  

 No eucalipto, a análise de transcritos tem mostrado que a suplementação de 

flavonóides pode reduzir o conteúdo de extrativos e levar a mudanças na composição 

monomérica da lignina em híbridos E. grandis x E. urophylla (Leple et al. 2007, Lepikson-

Neto et al. 2013). Os autores observaram significantes mudanças nos processos metabólicos, 

incluindo crescimento celular, divisão celular e resposta a estresse, assim como expressão 

diferencial de genes envolvidos no transporte de açúcares e via da lignina entre outros. 

 No estudo de formação do xilema (madeira), a metabolômica tem contribuído na 

melhoria do entendimento dos rearranjos sistêmicos no metabolismo celular que dão origem à 

madeira, com diferentes propriedades físico-químicas. Análises de metabolômica do 

desenvolvimento do xilema conduzidos em Pinus via GC-MS, encontraram duas famílias de 

metabólitos primários e secundários associados à formação da madeira (Morris et al. 2004). 

Em outro estudo com a mesma espécie, foram identificados metabólitos envolvidos na 

formação de diferentes tipos de madeira e houve diferença nos perfis metabólitos associados a 

cada tipo de madeira, sendo encontrados metabólitos relacionados ao aumento de precursores 

da lignina, açúcares, intermediários do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) e aminoácidos 

(Yeh et al. 2006).  

 Em outro estudo de metabolômica relacionado à formação da madeira, (Andersson-

Gunnerås et al. 2006) utilizaram GC-MS para identificar genes relacionados à biossíntese de 

celulose em madeira submetida a tensão em Populus e identificaram aumento da abundância 

de metabólitos associados ao ácido linoléico, xilose e xilitol e diminuição da abundância de 

metabólitos como a sacarose, arabinose e inositol. A variação desses metabólicos durante a 

formação da madeira indicam uma reprogramação celular dos mecanismos para formação da 

celulose, lignina e parede celular. 

 Assim, a metabolômica pode ser entendida como uma importante e efetiva ferramenta 

para a rápida identificação e distinção de componentes em diferentes sistemas metabólicos 

relacionados à formação da madeira, reforçando o entendimento dos mecanismos moleculares 

que regem esse processo, assim como, no desenvolvimento de marcadores metabólitos para 

características químicas da madeira.  

Muitos estudos genômicos requerem uma descrição fenotípica acurada além de 

análises de transcritos de RNA, proteínas e metabólitos. No entanto, esses três fatores não 
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fornecem uma imagem clara do fenótipo real de um dado organismo, mas uma caracterização 

sequencial desses elementos. Nesse sentido, enquanto o gene e a proteína expressam o 

potencial das plantas de responderem a condições adversas, os metabólitos constituem a 

verdadeira integração entre genes e proteínas sob a influência do ambiente e/ou outros 

organismos (Arbona et al. 2013). 

A análise de perfis metabólicos pode conduzir a descoberta dos mecanismos de 

regulação das atividades de um organismo, um órgão ou um grupo de células e decifrar as 

suas respostas ao ambiente ou a alterações genéticas (Riedelsheimer et al. 2012) expondo a 

variabilidade natural da regulação metabólica (Toubiana et al. 2012) bem como a progressão 

dos processos metabólicos ao longo do tempo (Kanani et al. 2010). Considerando-se que o 

metaboloma representa o fenótipo final de uma célula, existe potencial para o uso da 

metabolômica no melhoramento de plantas (Hall 2006). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material vegetal (câmbio, cerne e alburno) 

O material vegetal utilizado foi proveniente do programa de melhoramento da empresa 

Suzano Papel e celulose, mantido na estação de Itapetininga (23°35’30’’ S e 48°03’11’’ W), 

São Paulo, Brasil. Para as análises, o material vegetal coletado foi dividido em dois grupos. O 

primeiro grupo consistiu de árvores de uma progênie de irmãos completos de E. grandis com 

cinco anos após o plantio e localizado na fazenda São Miguel Arcanjo. Foram coletadas 

amostras da região cambial de 25 árvores com produtividade de madeira superior, que 

compreenderam cinco diferentes clones e cinco repetições biológicas de cada clone e 10 

árvores com produtividade de madeira inferior. Além do câmbio, nas árvores desse grupo 

também foram coletadas amostras de madeira (baguetas) para classificação em cerne e 

alburno e extração de metabólitos. A classificação em superior ou inferior para produtividade 

da madeira foi baseada em inventário florestal realizado pela empresa. Esse grupo passou 

então a ser chamado de grupo principal (GP). 

A fim de verificar a participação dos metabólitos efetivamente envolvidos na 

produtividade da madeira, foi realizada nova coleta de amostras da região cambial em clones 

de E. grandis com três e cinco anos após o plantio (Tabela 1). Em cada idade haviam três 

clones com produtividade superior de madeira e três clones com produtividade inferior de 

madeira, com quatro repetições biológicas para cada clone, totalizando 24 amostras para cada 

idade coletada. O material de três anos foi coletado na Fazenda Paineiras e o de cinco anos na 

Fazenda Estrela. Esses clones formaram o segundo grupo de análises, ou grupo teste (GT). A 

classificação em superior ou inferior para produtividade da madeira foi de acordo com 

inventário florestal realizado pela empresa.  
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Tabela 1. Localização, idade, produtividade e número de amostras coletadas dos clones que formaram o grupo teste das análises. 

Fazenda Idade Clone Produtividade Número de amostras coletadas 

Paineiras 3 anos 4 Inferior 4 

Paineiras 3 anos 7 Inferior 4 

Paineiras 3 anos 12 Inferior 4 

Paineiras 3 anos 9 Superior 4 

Paineiras 3 anos 13 Superior 4 

Paineiras 3 anos 17 Superior 4 

Estrela 5 anos 19 Inferior 4 

Estrela 5 anos 40 Inferior 4 

Estrela 5 anos 46 Inferior 4 

Estrela 5 anos 21 Superior 4 

Estrela 5 anos 32 Superior 4 

Estrela 5 anos 33 Superior 4 

 

3.2. Extração do DNA e genotipagem do grupo principal 

Inicialmente o grupo principal foi composto por cinco clones superiores previamente 

genotipados por (Souza 2016) e dez árvores inferiores que ainda não haviam sido 

genotipadas. A fim de se obter repetições biológicas para as árvores inferiores e eliminar a 

hipótese de que elas poderiam ser do mesmo genótipo das árvores superiores, esse grupo foi 

submetido à genotipagem com marcadores microssatélites (Anexo A).  

O DNA genômico foi obtido a partir de folhas coletadas da ponta dos ramos das 

árvores. A coleta das folhas no campo foi realizada com a escalada até aproximadamente 75% 

da altura das árvores e com o auxílio de um gancho, foram cortados os ramos da copa. As 

folhas foram armazenadas em ultra freezer a -80°C até o momento da extração. 

A extração do DNA foi realizada segundo protocolo proposto por (Doyle e Doyle 

1987), e as amostras ressuspendidas em 50 µL de água MilliQ autoclavada. A qualidade da 

extração do DNA foi verificada por meio da análise do perfil eletroforético em um gel de 

agarose. Uma alíquota de 25 µL de cada amostra foi enviada ao Laboratório de Patologia 

Florestal da Universidade Federal de Viçosa, onde o DNA foi quantificado com o auxílio do 

Nanodrop® e diluído para a concentração de 10 ng/µL. As amostras foram então submetidas 

à reação de polimerase em cadeia (PCR) utilizando-se GoTaq® DNA polimerase (Promega) e 

primers (Sigma) marcados com o fluoróforo 6-FAM (6-carboxifluoresceina). Doze 

marcadores microssatélites da série EMBRA (Brondani et al. 1998) foram utilizados para 

avaliação das amostras (Tabela 2). Os perfis eletroforéticos foram analisados em sequenciador 

Applied Biosystems 3500XL Series – Genetic Analyser. 
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Tabela 2. Marcadores microssatélites utilizados para genotipagem do grupo principal (Brondani et al. 1998) 

Microssatélite Tamanho (pares de bases) Forward Primer Reverse primer Grupo de 

ligação 

EMBRA 2 121 5'-CgT gACACCAggACATTAC-3' 5'-ACAAATgCAAATTCAAATgA-3' 11 

EMBRA4 64 5'-ATACAATgATTTgAAAgg gg-3' 5'-gAgTTgTTT gTT TTg TCgAA-3' 4 

EMBRA5 88 5'-ATgCTggTCCAACTAAgATT-3' 5'-TgAgCCTAAAAgCCCAAC-3' 5 

EMBRA6 98 5'-AgAgAATTgCTCTTCATggA-3' 5'-gAAAAgTCTgCA AAgTCTgC-3' 1 

EMBRA8 127 5'-CACAACTAAAAATCAAAACCC-3' 5'-AAAgAgCAgATTATTACAgAAgC-3' 6 

EMBRA10 95 5'-gTAAAgACATAgTgA AgACATTCC-3' 5'-AgACAgTACgTTCTCTAg CTC-3' 10 

EMBRA11 97 5'-gCTTAgAATTTgCCTAAACC-3' 5'-gTAAAATCCATg ggC AAg-3' 1 

EMBRA14 109 5'-gCCTCAAACCAATTCAAAT-3' 5'-CATgATTCATCCCACTCCTC-3' 8 

EMBRA15 66 5'-TTTgTT ggA TgAggA CTT-3' 5'-CAACATgTTCTCCgAAAAg-3' 8 

EMBRA17 184 5'-AggATACTCgTg AgAgAAgC-3' 5'-gTAgATCTgTTCTgCATg TTg-3' 9 

EMBRA 18 87 5’-CAgCTAggATgT TAgACTTgg-3’ 5’-gCACACCTAgAATTTTCAAACTA-3’ 9 

EMBRA19 124 5'-gAC ggT TgATTTCCTgAT T-3' 5'-gTg gTgCTCCTCTCCTCT-3' 4 
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3.3. Coleta e extração dos metabólitos 

Todas as coletas foram realizadas no período da manhã, entre oito e dez horas. 

As amostras de câmbio foram coletadas utilizando-se o protocolo descrito por (De 

Carvalho et al. 2008) (Figura 3). As baguetas foram coletas no diâmetro a altura do 

peito (DAP) das árvores, ou seja, a 1,30 metros do nível do solo utilizando-se um trado. 

Após a coleta as amostras foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e 

transportadas para o laboratório onde foram armazenadas em ultra freezer a -80°C.  A 

região limite entre o cerne e o alburno foi delimitada com o auxílio de uma lupa com 

um aumento de dez vezes, procurando-se observar onde ocorria a alteração na cor uma 

vez que o cerne tende a ser mais escuro e o alburno mais claro, de acordo com 

metodologia descrita por (Evangelista et al. 2010). 

 

 

Figura 2. Coleta dos materiais utilizados para extração de metabólitos. (a) coleta das baguetas (b) coleta da região cambial 
raspando com lâmina do tipo Gillete (c) amostras de câmbio trituradas com o uso de nitrogênio líquido (d) amostras 
de câmbio armazenadas em tubo tipo Falcon de 10 ml até a extração dos metabólitos. 

 

Os metabólitos foram extraídos a partir de aproximadamente 100 mg do material 

previamente coletado e triturado em nitrogênio líquido. Para a extração dos metabólitos 

utilizou-se solvente contendo metanol, clorofórmio e água, na proporção de volume 

3:1:1, respectivamente (Jonsson et al. 2004). A extração dos metabólitos foi baseada na 

metodologia proposta por (De Vos et al. 2007) com pequenas modificações. O 

sobrenadante foi filtrado (filtro Millex 0,22 μm e 500 µL, Millipore, Brasil) e 

armazenado a -80°C. Aíquotas de 150 µL do sobrenadante foram transferidas para vials 

de vidro (1.5 mL) e concentradas a vácuo, em temperatura ambiente, por quatro horas. 

Para as análises por LC-MS foi adicionado ao solvente a quercetina (concentração final 

de 50 pmol) como padrão interno. Já para as amostras analisadas por GC-MS foram 

adicionados os compostos isotopicamente marcados: ácido succínico (D4, 98% - DLM 
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584-5), ácido misrístico (1, 2, 3 – 13C3, 99% - CLM 3665-0.5) e ácido palmítico (1, 2, 3, 

4 -  13C4) preparados na concentração de 1mg.mL-1, como padrões internos. Em seguida 

as amostras foram derivatizadas, adicionando-se 30 µL de metoxiamina (15 mg mL-1) 

em piridina, agitadas por 10 min e mantidas em repouso por 16 horas em temperatura 

ambiente, no escuro. A sililação foi realizada com a adição de 30 µL de MSTFA (N-

metil-trimetilsilil-trifluoroacetamida) com 1% de TMCS (trimetilclorosilano) e 

mantidas em repouso por 1 hora, na ausência de luz. Em seguida, adicionou-se 30 µL de 

Heptano com 15 ng/g de metil-esterato. As amostras foram analisadas de acordo com 

Jonsson et al. (2004), por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

(GC-MS).  

 

3.4. Análise por GC-MS e processamento dos dados 

As amostras derivatizadas foram injetadas automaticamente (1 µL) no modo 

splitless em cromatógrafo gasoso (7890ª Agilent Technologie), equipado com duas 

colunas de sílica fundida, sendo a coluna da primeira dimensão (DBE) de 20 metros (m) 

de comprimento x 0,18 mm de diâmetro interno x 0,18 µm de filme e a coluna de 

segunda dimensão de 0,69 m x 0,10 mm diâmetro interno x 0,10 µm de filme (Agilient 

J&W Scientific). A temperatura de injeção foi de 280°C, com fluxo de 20 mL min-1, 

iniciando-se após 250 segundos do início da aquisição dos dados, sendo que a 

temperatura inicial da primeira coluna foi de 80°C, mantida por 2 minutos e aumentada 

15°C/minuto até atingir 310°C, e assim mantida por 10 minutos. O efluente da coluna 

foi introduzido na fonte de íons do equipamento GC x GC-MS (Pegasus 4D, Leco, St. 

Joseph). A temperatura da fonte de íons foi de 250°C, com feixe de elétrons de 70-eV, a 

voltagem do detector foi de 1500V e a corrente de ionização de 2.0 mA e 20 espectros s-

1, que foram registrados na faixa de m/z 45-800. Nesta etapa utilizou-se também 

amostras controles (brancos) e uma série de alcanos (C12 – C40) para o cálculo posterior 

dos índices de retenção (Schauer et al. 2005). 

O processamento dos dados de GC-MS foi realizado em duas etapas. 

Inicialmente os cromatogramas gerados foram exportados para o programa 

ChromaTOF, versão 4.32, no qual foram realizadas a correção das linhas de base e a 

conversão dos dados para arquivos net.CDF. Em seguida, as etapas de deconvolução, 

obtenção do índice de retenção (RI), correção do tempo de retenção (RT), identificação 

e alinhamento de picos e identificação dos metabólitos foram realizadas com o auxílio 

do pacote TargetSearch (Cuadros-Inostroza et al. 2009), no programa R versão 3.5.1. A 
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identificação dos metabólitos foi realizada com o auxílio da biblioteca GMD (The Golm 

Metabolome Database) disponível em (http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/). Como 

parâmetro para a identificação dos metabólitos utilizou-se o desvio RI ± 2 segundos. 

Somente os metabólitos que apresentaram três ou mais massas características e com 

score igual ou maior a 600 foram considerados nas naálises. A intensidade de cada 

metabólito foi normalizada pelo peso fresco (mg) e pela contagem iônica total (TIC) de 

cada amostra. 

 

3.5. Análise por LC-MS e processamento dos dados 

Os metabólitos foram analisados no espectrômetro de massas Q-TOF-Ultima 

API (Waters), com fonte de ionização ESI (ionização por eletrospray), acoplado a um 

UPLC Acquity (Waters) nos modos de análises positivo e negativo. Foram injetados 5 

µL de amostra em coluna de fase reversa (C18 100 x 2,1 mm Acquity 1,7 µm – Waters) 

para a separação cromatográfica. Dois eluentes foram utilizados como fase móvel: A 

(100% água contendo 0,1% de ácido fórmico) e B (100% acetonitrila contendo 0,1% de 

ácido fórmico). O gradiente da fase móvel foi 95% A e 5% B por seis minutos e 25% A 

e 75% B por um minuto. A voltagem do capilar foi de 3kV e voltagem do cone de 

35kV. A temperatura na fonte de ionização foi de 150°C e a temperatura de 

dessolvatação 450°C. O fluxo de nitrogênio do cone foi de 50L/h e na fonte de 550L/h. 

Os dados foram adquiridos em modo positivo e negativo e a aquisição centróide foi na 

faixa de massa m/z 100-1000 pelo programa MassLynx 4.1. 

 

3.6. Análise estatística dos dados de GC-MS e LC-MS 

As análises estatísticas dos dados de GC-MS e LC-MS foram realizadas com o 

auxílio do on-line MetaboAnalyst (Xia et al. 2015). Considerou-se a transformação 

logarítmica e escalonamento dos dados por Pareto (van den Berg et al. 2006). A análise 

multivariada dos dados foi realizada através da obtenção das componentes principais 

(PCA) e pela Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA – 

Partial-least squares discriminant analysis). A PCA é um método não supervisionado 

com o objetivo de encontrar as direções que melhor explicam a variação em um 

conjunto de dados. Os dados são reduzidos a um número menor de variáveis chamadas 

scores que são a média ponderada das variáveis originais.  Já a PLS-DA é um dos 

principais métodos multivariados utilizados na análise estatística e interpretação dos 

dados gerados nos experimentos de metabolômica. Os metabólitos diferencialmente 

http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/
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abundantes foram ranqueados por meio do Índice de Importância da Variável (Variable 

Importance in Projection – VIP), que utiliza a soma ponderada dos quadrados dos 

loadings da PLS para estabelecer quais variáveis mais contribuíram para a separação 

dos grupos. Os pesos são baseados na “quantidade” da variância de Y que é explicada 

em cada dimensão (Xia et al., 2012). O ajuste do modelo da PLS-DA foi avaliado 

usando-se R2 e Q2, que variam de 0 a 1. O R2 é o coeficiente de correlação quadrada 

entre a variável dependente e a predição PLS-DA e fornece uma indicação da qualidade 

do ajuste do modelo. Já o Q2 é o coeficiente de correlação média entre a variável 

dependente e as predições da PLS-DA e fornece uma indicação da qualidade da 

predição. Os metabólitos diferenciais que apresentaram um valor de VIP > 1 a partir do 

PLS-DA e P < 0.05 pela ANOVA foram selecionados. 

 

3.7. Análises estatísticas dos dados fenotípicos (DAP, altura e volume) 

Foi aplicado teste t de Studente para análise comparativa das médias do DAP, altura 

e volume dos genótipos superiores e inferiores. As médias foram comparadas duas a 

duas entre todos os clones. Para isso foi utilizado o software R versão 3.5.1. 

Comparações que apresentaram p-value ≤ 0,01 foram consideradas significativas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Genotipagem e análises estatísticas dos dados fenotípicos (DAP, altura e 

volume) 

A genotipagem foi realizada para eliminar a hipótese de que as árvores utilizadas 

como inferiores não fossem o mesmo material genético dos clones utilizados como 

superiores. Os clones superiores já haviam sido genotipados previamente (Souza 2016) 

porém não havia essa informação para as árvores inferiores.  

Os resultados da genotipagem mostraram que todas os clones superiores foram 

diferentes geneticamente de todas as árvores inferiores. Entre as dez árvores inferiores, 

havia um genótipo repetido três vezes, um genótipo repetido duas vezes e cinco 

genótipos representados por apenas uma árvore (Anexo A). A fim de se obter o maior 

número de repetições biológicas possíveis, apenas os genótipos com três e duas 

repetições seguiram para as análises por GC-MS e LC-MS. 

Os testes estatísticos com as médias dos dados fenotípicos das árvores inferiores 

mostraram que, apesar de se tratarem de dois genótipos diferentes, eles possuíam 

comportamentos semelhantes quanto as medidas de DAP, altura e volume (p-value > 

0,01). Com isso, os genótipos com três e duas repetições biológicas foram agrupados e 

considerados como um grupo de árvores inferiores. 

O teste t de Student para comparação das médias entre todos os genótipos do grupo 

principal não encontrou evidências estatísticas de diferenças significativas entre os 

genótipos superiores, diferindo apenas do grupo de árvores inferiores a 1% de 

probabilidade (Anexo B). 

No teste de média para o grupo T de árvores com 5 anos, não foram encontradas 

evidências estatísticas de diferenças significativas entre a maioria dos genótipos, não 

diferenciando as árvores superiores das árvores inferiores, exceto entre o genótipo 33 

(superior) e o genótipo 40 (inferior) a 1% de probabilidade (Anexo C). 

Já para as árvores com 3 anos, não houveram evidências estatísticas de diferenças 

significativas pelo teste de médias entre todos os genótipos, não diferenciando as 

árvores superiores das árvores inferiores a 1% de probabilidade (Anexo D). 
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4.2. Análises por GC-MS 

4.2.1. Câmbio 

Nas amostras de câmbio do grupo principal foram identificados 219 metabólitos, 

sendo que a maioria deles não apresentou diferenças estatísticas quanto a sua 

abundância nos genótipos testados. Na discussão desse trabalho foram levados em 

consideração apenas os metabólitos que apresentam diferenças estatísticas pela 

ANOVA (p-value < 0,05) e pela análise PLS-DA (VIP > 1). Assim, 78 metabólitos 

foram considerados (Anexo E), sendo que destes 34% são desconhecidos (unknowm), 

ou seja, metabólitos que já foram encontrados em outros organismos porém ainda não 

possuem sua estrutura química elucidada. Os demais foram classificados de acordo com 

as principais classes de compostos encontradas sendo 27,9% de açúcares, 13,9% de 

ácidos orgânicos, 6,3% de ácidos graxos, 5,1% de aminoácidos e 12,8% outros (classes 

de compostos que apresentaram dois ou menos metabólitos).  

Os resultados da análise multivariada obtidos pela PCA mostraram uma tendência 

de separação entre os seis grupos baseados em suas composições metabólicas. A soma 

das duas primeiras componentes principais explicaram 37,4% da variação dos dados 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 3. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 
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Já o modelo PLS-DA (Figura 5), através de suas duas componentes principais 

explicou 35,3% da variância total, e apresentou valores de R2 e Q2 iguais a 0,9672 e 

0,8934, respectivamente. Valores de R2 e Q2 superiores a 0,7 indicam uma boa variação 

dos dados descrita pelo modelo e boa precisão ou habilidade preditiva do modelo para 

os componentes analisados (Szymańska et al. 2012). 

 

 

Figura 4. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

Para identificar as variáveis que tiveram contribuição significativa na discriminação 

entre os perfis metabólitos dos seis grupos testados, considerou-se os valores de VIP 

(Variable Importance in Projection) > 1 e p-value < 0,05. Nesse caso, oito metabólitos 

foram diferencialmente abundantes entre os seis grupos testados, sendo quatro 

unknown, a tritriacontana, o ácido aspártico, a fenetilamina e o ácido hexadecanóico 

(Tabela 3). 
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Tabela 3. Metabólitos diferencialmente abundantes no câmbio das árvores superiores e inferiores 

Metabólito Classe VIP  p-value ↑Abundância 

Desconhecido - 1,64 0,002823 Superiores 

Tritriacontana Alcano 1,29 2,94E-15 Superiores 

Ácido aspártico  Aminoácido 1,25 5,07E-06 Superiores 

Desconhecido - 1,25 4,34E-08 Superiores 

Fenetilamina Amina primária 1,18 1,57E-06 Inferiores 

Ácido hexadecanóico Ácido graxo 1,14 6,8E-04 Superiores 

Desconhecido - 1,13 1,66E-07 Superiores 

Desconhecido - 1,03 1,13E-06 Inferiores 

 

A tritriacontana foi mais abundante em todas os genótipos superiores. Ela é um 

tipo de β-dicetona que tem sido relatada a presença na cera das folhas de gramíneas e de 

Eucalyptus, atuando como um antioxidante lipossolúvel que desempenha importante 

papel na defesa da planta contra danos oxidativos (Oró et al. 1965, Osawa e Namiki 

1981, 1985). N-tritriacontana-16,18-dione e 4-hidroxi-tritriacontana-16,18-dione foram 

encontrados em extratos da cera de folhas de espécies de Eucalyptus na busca por 

antioxidantes naturais para substituição dos sintéticos (Osawa e Namiki 1981, Osawa et 

al. 1995). É provável, portanto, que a tritriacontana encontrada nas plantas superiores 

possa ter papel de proteção à danos oxidativos, proporcionando a defesa da planta e 

permitindo seu crescimento. Porém, a rota biossintética para a formação de β-dicetonas 

necessita ser bem elucidada (Tulloch 1973) para a melhor caracterização da função 

biológica da tritriacontana em plantas superiores.  

O ácido aspártico, ou aspartato, é um dos aminoácidos não essenciais e um 

importante precursor dos aminoácidos essenciais lisina, treonina, metionina e isoleucina 

em plantas superiores, pois todos eles apresentam o aspartato em sua rota de síntese 

(Azevedo e Lea 2001). Os aminoácidos são as unidades básicas de formação das 

proteínas e são derivados de intermediários da glicólise, do ciclo do ácido cítrico ou das 

vias das pentose-fosfato.  

O aspartato, juntamente com a asparagina e glutamina, é um dos aminoácidos 

primários gerados a partir do metabolismo do nitrogênio (N) e que são transportados 

para outras células e órgãos da planta (Figura 6). O nitrato é a fonte de N para as plantas 

e, uma vez absorvido, é rapidamente reduzido. No entanto, caso o suprimento de 

carboidratos ou o nível da atividade metabólica estejam baixos ele pode acumular na 
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planta (Pallardy 2007). O fato do aspartato ter sido encontrado com maior abundância 

no câmbio de todos os genótipos superiores, apesar de não ser onde é sintetizado, indica 

alta atividade metabólica no local ou o acúmulo deste aminoácido, o que pode levar a 

produção superior de madeira nesses genótipos.  

 

Figura 5. Esquema geral da assimilação de Nitrato pelas plantas. Adaptado de (Pallardy 2007) 

 

Um indício da alta atividade metabólica é que a diminuição dos níveis dos 

intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico, como 2-oxoglutarato e malato, sugere 

que o aspartato é extensivamente metabolizado e incorporado às proteínas (Fait et al. 

2006). Como esses metabólitos intermediários não foram detectados nesse estudo, é 

provável que isso esteja acontecendo no câmbio de Eucalyptus. No entanto, para 

confirmar tal hipótese estudos adicionais precisam ser realizados.  

Outro importante ponto é que o aspartato é sintetizado a partir da transaminação 

do oxaloacetato, pela ação de uma enzima, a aminotransferase, que transfere um 

agrupamento amina para outra molécula como alanina e glutamina, gerando o aspartato. 

O oxaloacetato foi encontrado nas amostras estudadas, porém não foi um dos 

metabólitos que apresentaram abundância diferencial entre os genótipos superiores e 

inferiores, tendo sido mais abundante nos genótipos 374, inferiores e 413 (Anexo E). 

A fenetilamina é uma amina aromática e heterocíclica que possui uma limitada 

distribuição em plantas (Smith 1977). As aminas são compostos orgânicos derivados da 

amônia (NH3) onde os nitrogênios são substituídos por radicais orgânicos e diferem dos 
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aminoácidos pela ausência do grupo carboxil. A fenetilamina pode ser sintetizada a 

partir do aminoácido fenilalamina. Não há relatos na literatura apontando funções 

metabólicas essenciais da fenetilamina em plantas, apesar desse tipo de amina ser muito 

estudado e utilizado na medicina para tratamento de doenças em humanos (Szabo et al. 

2001, Narang et al. 2011, Gozal et al. 2014, Lynnes et al. 2014). Os poucos estudos 

com esse metabólito em plantas apontam para uma ação repelente contra insetos e 

animais. A presença de fenetilamina em Acacia, uma planta usada como forragem, pode 

causar perda da capacidade locomotora em ovelhas (Camp e Norvell 1966, Smith 1977). 

No entanto, é relatado que a via de biossíntese do etileno pode ser influenciada 

pelos níveis de fenetilamina na planta, o que por sua vez, é influenciado pelos níveis de 

outros hormônios da planta, como a auxina (Christou e Barton 1989). Etileno é um 

hormônio produzido na planta em resposta a um fator estressante e diretamente 

envolvido na atividade das células da zona cambial. 

Além dos fatores externos, a atividade da região cambial da planta também é 

controlada por vários hormônios que estão presentes nessa região (Pallardy 2007). 

Algumas evidências apontam para o envolvimento do etileno na regulação do 

crescimento cambial, uma vez que em plantas tratadas com etileno exógeno foi 

observado um estímulo a incorporação de celulose na parece celular, aumento no 

tamanho das células do xilema e na quantidade de células do floema (Ingemarsson et al. 

1991) além de estimular a atividade de várias enzimas envolvidas na síntese de lignina 

(Roberts e Miller 1983). Assim, é possível supor que a alta abundância de fenetilamina 

encontrada nas árvores inferiores esteja de alguma forma afetando a via de biossíntese 

de etileno e, portanto, a atividade das células da região cambial, refletindo diretamente 

na menor produção de madeira pelas árvores inferiores nesse estudo. 

 Os ácidos graxos podem ser saturados (quando não ocorrem ligações duplas) ou 

insaturados (se ocorrem ligações duplas). Os ácidos graxos mais importantes são 

mostrados na Tabela 4. O ácido hexadecanóico ou ácido palmítico (ACP) é um dos 

ácidos graxos mais comuns encontrados em árvores, apesar da maioria dos ácidos 

graxos encontrados em árvores serem insaturados. De acordo com  Lyons (1973) 

plantas de clima temperado produzem maior quantidade de ácidos graxos insaturados do 

que plantas de clima tropical. Durante o metabolismo de lipídeos os ácidos graxos são 

degradados a acetil-CoA e então transferidos ao Ciclo de Krebs e oxidados para liberar 

energia ou entram no Ciclo do Glioxilato para serem transformados em açúcar (Pallardy 

2007). 
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Tabela 4. Importantes ácidos graxos encontrados em plantas. Adaptado de Pallardy, 2007 

Saturados   

Laurico C12H24O2 CH3(CH2)10COOH 

Mirístico C14H28O2 CH3(CH2)12COOH 

Palmítico C16H32O2 CH3(CH2)14COOH 

Esteárico C18H36O2 CH3(CH2)16COOH 

Insaturados   

Oleico C18H34O2 CH3(CH2)7CH==CH(CH2)7COOH 

Linoleico C12H32O2 CH3(CH2)4CH==CHCH2CH==CH(CH2)7COOH 

Linolênico C18H30O2 CH3CH2CH==CHCH2CH==CHCH2CH==CH(CH2)7COOH 

 
 Estudos da composição de resíduos de biomassa tem citado a presença de ácido 

hexadecanóico na casca e madeira de espécies de Eucalyptus. O ácido hexadecanóico 

foi um dos principais ácidos graxos encontrados em extratos da casca interna de 

eucalipto urograndis e E. grandis (Domingues et al. 2011). Resultados semelhantes 

foram encontrados nas análises da casca interna de E. globulus (Freire et al. 2002) e 

madeira de eucalipto urograndis e E. grandis (Freire et al. 2006, Rencoret et al. 2007, 

Silvério et al. 2007).  

 Os lipídeos são importantes fisiologicamente como constituintes do protoplasma, 

formas de armazenamento de energia nas sementes, na manutenção da integridade e 

função biológica da membrana e como cobertura de proteção nas folhas, frutos e caules 

(Pallardy 2007). A presença mais abundante do ácido hexadecanóico nas plantas 

superiores pode confirmar a alta atividade metabólica na região cambial, funcionando 

como fonte de energia e constituinte das células.    

 

4.2.2. Alburno e cerne 

O cerne e o alburno referem-se a parte vascular da planta. Em E. grandis, o 

alburno apresenta-se como a cor mais clara da madeira e mais próximo da região 

cambial da planta. É formado por células funcionais e responsável pela condução 

ascendente de água. Quando essas células tornam-se inativas, elas passam a constituir o 

cerne, que ocupa a região mais central do tronco da árvore e que pode possuir óleos, 

resinas, gomas e compostos fenólicos dando um tom mais escurecido a essa região 

(Lepikson-Neto et al. 2013).  

No alburno foram encontrados 67 metabólitos (Anexo F), sendo 20 (29,8%) 

desses metabólitos classificados como unknown. Os demais metabólitos foram 

identificados e as principais classes encontradas foram: 14,9% de ácidos orgânicos, 

10,5% ácidos graxos, 10,5% de açúcares, 4,5% aminoácidos e 29,8% outros. Já no 
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cerne foram identificados 55 metabólitos (Anexo G), sendo 21 (38,2%) desses 

metabólitos classificados como unknown e 16,3% de açúcares, 10,9% de ácidos 

orgânicos e 5,5% de ácidos graxos e 29,1% outros. 

A soma das duas primeiras componentes principais do alburno explicou 33,4% 

da variação dos dados, enquanto que a soma das duas primeiras componentes do cerne 

explicou 31,6% da variação dos dados (Figura 7). O grupo das árvores inferiores 

apresentou diferença no perfil metabólito quando comparado com os grupos das árvores 

superiores para o alburno. Já para o cerne, o perfil metabólito das árvores inferiores foi 

semelhante aos perfis metabólitos dos grupos 385 e 413.  

 

 

Figura 6. PCA 2D Scores Plot do alburno e cerne de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

A PLS-DA para o alburno apresentou valores de R2 e Q2 iguais a 0,9807 e 

0,8967, respectivamente. As duas primeiras componentes do modelo explicaram 31,6% 

da variação dos dados. No cerne os valores de R2 e Q2 foram iguais a 0,9885 e 0,9316, 

respectivamente. A soma das duas primeiras componentes explicou 21,7% da viação 

dos dados (Figura 8). Os valores de R2 e Q2 encontrados para os dois tecidos indicam 

um bom ajuste do modelo aos dados. 
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Figura 7. PLS-DA 2D Scores Plot do cerne e alburno de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

O alburno apresentou nove metabólitos com abundância diferencial entre todos os 

grupos superiores e o grupo inferior, e o cerne apresentou oito metabólitos diferenciais. 

Dos nove metabólitos diferenciais encontrados no alburno, três são unknown e seis 

estavam presentes apenas no grupo das árvores inferiores. Já no cerne, quatro 

metabólitos foram unknown, dois metabólitos estavam presentes apenas no grupo das 

árvores superiores e dois presentes apenas no grupo das árvores inferiores (Tabela 5). 

Os dois açúcares encontrados no alburno foram o fosfato de dihixidroxiacetona e o 3-O-

metil glicose. A fosfato de dihidroxiacetona é um importante intermediário envolvido 

na glicólise em plantas, onde é um dos produtos da quebra da frutose 1,6-bifosfato e 

pode ser direcionado para a síntese de triglicerídeos. Já o 3-O-metil glicose é um 

análogo não metabolizado da glicose e por isso, muito usado como marcador para o 

estudo do transporte da glicose dentro das células (Jennings e Shirley 1973) . Estudos 

realizados em Arabdopsis (Smeekens 1998) e batata (Linask e Laties 1973) tem 

mostrado que a expressão de um grande número de genes é alterada devido as mudanças 

nos níveis de açúcares, mudanças essas que podem ser medidas através de análises dos 

conteúdos desses açúcares não metabolizados. 
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Tabela 5. Metabólitos diferencialmente abundantes no alburno e cerne, considerando VIP > 1 e p-value ≤ 0,05 

Metabólito Tecido Classe VIP  p-value ↑Abundância 

Desconhecido Alburno - 2,09 9,51E-15 Superiores 

Desconhecido Alburno - 1,85 7,84E-07 Superiores 

Fosfato de dihixidroxiacetona Alburno Açúcar 1,71 6,15E-07 Inferiores 

3-O-metil glicose Alburno Açúcar 1,67 6,71E-07 Inferiores 

3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinamaldeído Alburno Flavonóide 1,58 6,64E-07 Inferiores 

Éster metílico do ácido nonanóico Alburno Ácido graxo 1,41 0,001397 Inferiores 

Ácido 2,3-dihidroxibenzóico  Alburno Ácido orgânico 1,32 0,000978 Inferiores 

Desconhecido Alburno - 1,31 0,000998 Inferiores 

Hidroquinona Alburno Ácido orgânico 1,26 0,001138 Inferiores 

Beta-D-Frutofuranosil-(2,1)-beta-D-Frutofuranose Cerne Açúcar 1,79 4,55E-08 Superiores 

Ácido micólico Cerne Ácido graxo 1,58 0,010918 Superiores 

Desconhecido Cerne - 1,46 0,007903 Superiores 

Xilitol Cerne Açúcar 1,39 0,000981 Inferiores 

Desconhecido Cerne - 1,36 0,000991 Inferiores 

Desconhecido Cerne - 1,30 0,000997 Inferiores 

Ácido N-acetilneuramínico Cerne Açúcar 1,25 0,001012 Inferiores 

Desconhecido Cerne - 1,14 0,001297 Inferiores 
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 O beta-D-Frutofuranosil-(2,1)-beta-D-Frutofuranose, o xilitol e o ácido N-

acetilneuramínico foram os açúcares mais abundantes no cerne. O primeiro constitui um 

grupo de oligossacarídeos/polissacarídeos que ocorrem como carboidratos de 

armazenamento em muitas fontes vegetais como trigo, cebola, aspargos e bananas 

(Hann e Lentz 2006). Já o xilitol é um açúcar que ocorre naturalmente na parede celular 

de diversas plantas e possui potencial para uso como um adoçante natural de alimentos, 

redução de cáries e um substituto do açúcar para diabéticos (Parajó et al. 1997). Ele é 

formado a partir da xilose sob condições químicas especificas. A xilose, juntamente 

com arabinose, ramnose, glicose e manose, formam a celulose e a hemicelulose 

(Bragatto 2007). E o ácido N-acetilneuramínico (NeuAc) é o principal representante da 

classe especial dos ácidos siálicos e já foi detectado em baixas concentrações em plantas 

de tabaco, feijão, maçã e banana e Arabdopsis (Zeleny et al. 2006).  

O xilitol foi recentemente descrito ocorrer com alta abundância na região cambial de 

E. grandis durante o verão, quando a divisão e expansão das células da parede celular 

são mais intensas devido ao  maior crescimento da árvore que ocorre nessa estação  

(Budzinski et al. 2016a). Porém, nos resultados apresentados o xilitol foi mais 

abundante no cerne e nas plantas inferiores. Câmbio e cerne são tecidos 

fisiologicamente contrastantes. O câmbio é um tecido jovem e de elevada atividade 

metabólica enquanto o cerne é um tecido mais velho com células fisiologicamente 

inativas. Assim, é provável que no cerne o xilitol tenha a função de composto de reserva 

para a planta. 

O único flavonóide encontrado foi o 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinamaldeído, presente 

no alburno das árvores inferiores. Ele está presente em folhas de Torricellia tiliifolia e 

apresentou ser um composto tóxico quando em contato com células de Spodoptera 

litura (Zhao et al. 2018). Cinamaldeído é um inibidor efetivo do crescimento de 

bactérias, leveduras e fungos filamentosos, pela ação na inibição de ATPases (Usta et 

al. 2003), biossíntese da parede celular (Bang et al. 2000) e mudanças na estrutura e 

integridade da membrana plasmática (Wang et al. 2018). Bini (2016) encontrou em 

folhas de E. grandis inoculadas com Puccinia psiddi o flavonóide Hesperetin em maior 

abundância nas plantas resistentes e sugeriu que esse metabólito esteja associado aos 

mecanismos de defesa da planta contra patógenos e inibição do crescimento de P. psidii. 

Os flavonóides podem ser produzidos constitutivamente e armazenados em uma forma 

inativa funcionando como fitoanticipinas de largo espectro para montar uma defesa 

rápida contra ataques futuros de patógenos (Lattanzio et al. 2006). Com isso a presença 
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mais abundante do flavonóide 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinamaldeído em plantas 

inferiores é um indicativo de que essas plantas são mais suscetíveis ao ataque de 

patógenos o que desencadeou um mecanismo de defesa e consequentemente seu 

acúmulo nessas plantas. 

Os ácidos orgânicos encontrados foram o 2,3-dihidroxibenzóico (DHBA) e a 

hidroquinona, ambos mais abundante no alburno das árvores inferiores. A ocorrência de 

ácido 2,3-dihidroxibenzóico (DHBA) não é comum como a ocorrência de outros ácidos 

hidroxibenzóicos em plantas. É relatada a sua ocorrência em plantas da família 

Ericaceae e esporadicamente nas famílias Asclepiadaceae e Apocinaceae. A biossíntese 

da maioria dos derivados de ácidos benzóicos ocorre através da via fenilpropanóide 

(Moreno et al. 1994). Esta via é a rota biossintética da formação da lignina e outros 

metabólitos secundários. A atividade das enzimas que atuam nessa via estão sob 

controle de vários fatores internos e externos como hormônios, níveis de nutrientes, luz, 

infecção por fungos e lesões (Rhodes 1994). A hidroquinona, também conhecida como 

benzeno-1,4-diol, é um componente orgânico aromático que é um tipo de fenol. É 

comumente usada como biomarcador em humanos para identificar a exposição ao 

benzeno. O grupo hidroxi da hidroquinona é um ácido fraco. As funções e vias 

metabólicas da hidroquinona são pouco estudadas em plantas (Wishart et al. 2018). 

Éster metílico do ácido nonanóico (metil nonanoato) e o ácido micólico foram os 

ácidos graxos mais abundantes encontrados no alburno das árvores inferiores e no cerne 

das árvores superiores, respectivamente. Éster metílico do ácido nonanóico pertence à 

classe de compostos orgânicos conhecidos como ésteres metílicos de ácidos graxos 

(Wishart et al. 2018). O ácido micólico é um tipo de ácido graxo encontrado na parede 

celular do táxon Mycolata. Uma importante bactéria desse táxon é a bactéria 

Mycobacterium tuberculosis, o agente causal da tuberculose (Takayama et al. 2005). É 

possível que bactérias que produzam o metil nonanoato estejam presentes no cerne 

sendo por isso detectado.  

Os compostos primários são essenciais para que a planta mantenha o funcionamento 

normal de suas células pois estão diretamente envolvidos no crescimento, 

desenvolvimento e reprodução. A maioria dos metabólitos já identificados tem sido 

analisados e detectados com métodos direcionados para propósitos específicos 

(Wolfender et al. 2013). Ao contrário, os resultados desse trabalho puderam mostrar 

uma visão geral da produção e variação na abundância dos metabólitos primários de 
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árvores com fenótipos superiores e inferiores para produtividade de madeira, 

identificando as classes desses compostos e às quais vias metabólicas eles participam.  

O fato de o E. grandis já ter seu genoma sequenciado oferece um leque de 

oportunidades para uso da metabolômica no contexto da biologia molecular de plantas, 

podendo, inclusive, ser usada nos programas de melhoramento genético. Assim, os 

metabólitos encontrados nesse trabalho podem ser considerados candidatos a 

biomarcadores para produtividade tanto em árvores superiores como em árvores 

inferiores para produtividade de madeira, com potencial para implementação no 

melhoramento genético da espécie. 

É importante salientar também que os materiais genéticos utilizados nesse trabalho 

já passaram por processos de seleção quanto às características silviculturais (forma do 

tronco e volume das árvores) e densidade da madeira (Souza 2016). Apesar disso, foi 

possível observar diferenças fenotípicas para produtividade nessas árvores, podendo 

essas diferenças serem explicadas pela composição metabólica nessas plantas. 

Os dados desse trabalho também vem a somar ao trabalho de Souza, 2016 no qual 

foi realizado a caracterização genética e silvicultural dos clones 365, 370, 374, 381 e 

413 (tratados aqui como genótipos superiores). A autora observou que esses materiais 

genéticos não apresentam endogamia (índice de fixação com valores negativos), 

possuem alta heterozigosidade (entre 0,71 e 0.93) e comportamentos similares em 

diferentes locais e sob diferentes formas de seleção, características essas desejáveis em 

um programa de melhoramento genético. Além disso, de acordo com inventário 

florestal realizado pela empresa Suzano, os clones citados acima também apresentaram 

elevadas taxas de crescimento (média DAP igual a 16,63 cm e altura média igual a 

23,97 m aos cinco anos após o plantio).  

Dessa forma, todos esses dados em conjunto mostram o potencial para uso dos 

metabólitos encontrados nesse trabalho como biomarcadores candidatos na seleção de 

plantas superiores e inferiores em programas de melhoramento genético do E. grandis. 

 

4.2.3. Grupo T 

A PCA para o grupo T mostrou que não houve separação dos grupos quanto a 

produtividade aos 3 anos e uma tendência de separação entre as árvores de 5 anos 

(Figura 9). Aos 3 anos, tanto os genótipos de árvores superiores quanto os genótipos de 

árvores inferiores formaram apenas um grupo com algumas amostras mais distantes 
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entre elas. A soma das duas primeiras componentes explicou 41,1% da variação dos 

dados.  

 

Figura 8. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis aos três anos (inferiores na cor vermelha e superiores na cor 
verde) e cinco anos (inferiores na cor azul escuro e superiores na cor azul claro). 

 

O PLS-DA apresentou valores de R2 e Q2 iguais a 0,9451 e 0,8867, respectivamente. 

As duas primeiras componentes do modelo explicaram 37,7% da variação dos dados 

(Figura 10). 
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Figura 9. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis aos três anos (inferiores na cor vermelha e superiores na 
cor verde) e cinco anos (inferiores na cor azul escuro e superiores na cor azul claro). 

 

Os resultados encontrados para o grupo de 3 anos mostraram que as árvores 

inferiores e superiores foram muito similares quanto ao perfil metabólico. Assim, as 

análises seguiram-se considerando-se apenas o grupo de genótipos com 5 anos.  

Nas árvores com 5 anos foram encontrados 271 metabólitos, sendo que destes 13 

metabólitos foram diferenciais entre as árvores superiores e inferiores, dos quais 8 

foram nas árvores superiores e 5 nas árvores inferiores (Tabela 6).  

Nenhum dos metabólitos diferenciais encontrados no grupo T foi igual aos 

metabólitos diferenciais encontrados no grupo principal, por isso não foi possível 

validar os metabólitos. Isso pode ter ocorrido pelo fato de que, para as características 

fenotípicas de DAP, altura e volume, não foi encontrado diferenças estatísticas 

significativas para a maioria dos clones do grupo T.  

No entanto, o metabólito ácido hexadecanóico que foi um dos diferenciais no 

câmbio das plantas superiores do grupo principal também foi identificado em todas as 

amostras de dois genótipos inferiores e em duas amostras de um genótipo superior. A 

presença desse metabólito no grupo T não foi restrita ao genótipo superior, como 

ocorreu no grupo principal.  
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Os resultados encontrados necessitam ser complementados com novos estudos com 

um maior número de plantas e genótipos contrastantes para validar os metabólitos com 

potencial para uso como biomarcadores.  

Além disso, a partir dos metabólitos encontrados nesse trabalho, genes que atuam na 

biossíntese principalmente de açúcares e ácidos graxos (que foram as classes de 

metabólitos diferenciais mais encontradas) poderão ser selecionados para análise da 

expressão gênica por PCR quantitativo. 

 

Tabela 6. Metabólitos diferenciais aos 5 anos 

Metabólito ↑Abundância 

Desconhecido Superiores 

Ácido dodecenóide Superiores 

Desconhecido Superiores 

Desconhecido Superiores 

Ácido indol-2-carboxílico, 5-hidroxi Superiores 

Desconhecido Superiores 

Guanosina 3, 5-monofasfato cíclico Superiores 

Estriol Superiores 

Ácido Tartárico Inferiores 

Ácido caféico Inferiores 

Desconhecido Inferiores 

Ácido pentacosanóico Inferiores 

Desconhecido Inferiores 

 

4.3. Análises por LC-MS 

4.3.1. Câmbio 

A análise dos componentes principais permitiu observar uma completa separação 

entre os grupos das árvores superiores e o grupo das árvores inferiores nos dois modos 

analisados, positivo e negativo (Figura 11). A soma das duas primeiras componentes 

explicou 37,9% da variação dos dados no modo positivo e 36,3% da variação no modo 

negativo. No modo positivo também houve uma pequena variação entre os grupos de 

árvores superiores, sendo os grupos 413 e 365 foram mais semelhantes e os grupos 370, 

374 e 385 os mais contrastantes. Já no modo negativo os cinco grupos de árvores 
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superiores foram bastante semelhantes quanto ao seu perfil metabólico, sendo que é 

possível observar a presença de alguns outliers dos grupos 413, 370 e 374, mas que não 

influenciaram a tendência geral de agrupamento das amostras. 

 

 

Figura 10. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

Os coeficientes de correlação múltipla (R2) e poder de predição (Q2) foram iguais a 

0,972 e 0,953, respectivamente para o modo positivo e iguais a 0,931 e 0,899, 

respectivamente para o modo negativo (Figura 12). 

No modo positivo, foram detectados 56 metabólitos diferencialmente abundantes 

nos grupos de árvores superiores e inferiores. Desses, 32 metabólitos (57,14%) foram 

mais abundantes nas árvores superiores e 24 nas árvores inferiores (42,86%). No modo 

negativo, foram detectados dez metabólitos diferenciais, sendo todos eles pertencentes 

aos grupos das árvores superiores. Esses metabólitos merecem especial atenção pois 

podem ajudar a entender melhor a produtividade superior nessas árvores. 
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Figura 11. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis mostrando os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escura, 385 na cor azul clara e 413 na cor rosa) e os genótipos inferiores 
(na cor amarela). 

 

4.3.2. Alburno e cerne 

A PCA para o alburno também foi eficiente para a separação dos grupos 

mostrando uma clara diferenciação nos perfis metabólicos dos grupos das árvores 

superiores do grupo das árvores inferiores (Figura 13). No modo positivo ocorreram a 

presença de alguns outliers, principalmente uma amostra do grupo 374. Tais outliers são 

comuns e podem ocorrer devido à alguma falha no equipamento durante a análise ou 

problemas durante a coleta e/ou extração dos metabólitos. Mas apesar delas existirem é 

possível observar que elas não influenciaram na formação dos grupos. 
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Figura 12. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

Os coeficientes de correlação múltipla (R2) e poder de predição (Q2) para o alburno 

foram iguais a 0,958 e 0.931, respectivamente para o modo positivo e iguais a 0,968 e 

0,957, respectivamente para o modo negativo (Figura 14). 

No alburno foram encontrados 24 metabólitos diferenciais no modo positivo, sendo 

todos eles abundantes nas árvores superiores e ausentes ou em pequena quantidade nas 

árvores inferiores e quatro metabólitos diferenciais no modo negativo e, assim como no 

modo positivo, todos eles mais abundantes apenas nas árvores superiores.   
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Figura 13. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

  

Já para o cerne, a PCA no modo positivo mostrou uma separação dos grupos 

estudados, com uma tendência de agrupamento entre os grupos das árvores inferiores e 

o grupo 385 (Figura 15). É possível observar alguns outliers nos grupos 365 e 413, mas 

que não alteraram a tendência de formação dos grupos. Já no modo negativo todos os 

grupos apresentaram bastante semelhança entre os seus perfis metabólitos, de modo que 

seria impossível classificar as árvores superiores e inferiores baseados no seu perfil 

metabólito. 
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Figura 14. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

Os valores do R2 e Q2 para o cerne no modo positivo foram de 0,870 e 0,832 

respectivamente e iguais a 0,927 e 0,870 respectivamente, para o cerne no modo 

negativo (Figura 16). 

Foram diferencialmente abundantes 25 metábolitos no cerne no modo positivo 

sendo 9 metabólitos mais abundantes nas árvores superiores e 16 metabólitos mais 

abundantes nas árvores inferiores. Já no modo negativo foi encontrado apenas dois 

metabólitos diferencialmente expressos, sendo ambos pertencentes aos grupos das 

árvores inferiores. O baixo número de metabólitos diferenciais encontrados explica 

o fato das análises no modo negativo não ter sido eficiente na caracterização dos 

grupos em árvores superiores e inferiores. 
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Figura 15. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis compreendendo os genótipos superiores (365 na cor 
vermelha, 370 na cor verde, 374 na cor azul escuro, 385 na cor azul claro e 413 na cor rosa) e o genótipo inferior (na 
cor amarela). 

 

4.3.3. Grupo T 

A PCA para as amostras do grupo T mostrou que não houve separação em grupos de 

árvores inferiores e superiores nos dois modos analisados: positivo e negativo (Figura 

17). É possível observar uma tendência de separação de acordo com a idade no modo 

positivo. Já no modo negativo não ocorreu separação tanto por produtividade quanto por 

idade.  

 

 

Figura 16. PCA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis aos três anos (inferiores na cor vermelha e superiores na cor 
verde) e cinco anos (inferiores na cor azul escuro e superiores na cor azul claro). 
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Na análise PLS-DA, o R2 e o Q2 foram iguais a 0,920 e 0,897 respectivamente no 

modo positivo e iguais a 0,884 e 0,870 respectivamente no modo negativo (Figura 18).  

 

 

Figura 17. PLS-DA 2D Scores Plot da região cambial de E. grandis aos três anos (inferiores na cor vermelha e superiores na 
cor verde) e cinco anos (inferiores na cor azul escuro e superiores na cor azul claro). 

 

As análises do grupo T tiveram o objetivo de validar os metabólitos encontrados no 

câmbio do grupo principal. No entanto não foram encontrados metabólitos diferencias 

nas árvores superiores e inferiores aos 3 e 5 anos.  

Nas análises por LC-MS existe um alto grau de variação nos padrões de 

fragmentação devido à grande quantidade de variáveis a serem ajustadas no 

equipamento o que faz com que bibliotecas de espectros e tempos de retenção para esses 

metabólitos não sejam universalmente compatíveis. Dessa forma, experimentos de 

fragmentação desses íons como MS/MS devem ser realizados para a identificação dos 

metabólitos diferenciais.  

A fragmentação de íons permite, com o auxílio de softwares específicos, deduzir a 

estrutura e posterior identificação do metabólito. Isso ocorre porque o padrão de 

fragmentação de uma molécula é único, correspondendo a diferentes fragmentos de 

diferentes relações m/z e intensidade relativa. O perfil completo de fragmentação e a 

intensidade relativa entre os fragmentos podem fornecer uma identidade quase única a 

uma molécula, permitindo, posteriormente a sua identificação. 



54 
 

Assim, experimentos de fragmentação dos metabólitos encontrados nesse trabalho 

permitirão identificar a quais vias eles pertencem e suas relações com fenótipos de 

árvores superiores e inferiores para produtividade de madeira em E. grandis. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados nesse trabalho mostraram os metabólitos tritriacontana, 

ácido aspártico e ácido hexadecanóico como possíveis biomarcadores de alta 

produtividade em Eucalyptus. No entanto, a regulação e interação entre esses 

metabolitos só será compreendida com a realização de estudos adicionais. 

Todos os metabólitos diferenciais que já possuem suas estruturas químicas 

elucidadas e depositadas em bancos de dados encontrados no alburno (fosfato de 

dihixidroxiacetona, 3-O-metil glicose, 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinamaldeído, éster 

metílico do ácido nonanóico, ácido 2,3-dihidroxibenzóico e hidroquinona) foram 

abundantes apenas nas árvores inferiores, indicando que nesse tecido, esses metabólitos 

funcionariam como biomarcadores de baixa produtividade. 

No cerne, que é um tecido onde as células não estão mais fisiologicamente ativas, 

foram encontrados dois possíveis biomarcadores de alta produtividade (beta-D-

frutofuranosil-(2,1)-beta-D-frutofuranose e ácido micólico) e dois possíveis 

biomarcadores de baixa produtividade de madeira (xilitol e ácido N-acetilneuramínico).  

Nos três tecidos foram encontrados metabólitos conhecidos porém sem suas 

estruturas químicas elucidadas e que são de possíveis biomarcadores para produtividade 

de madeira. Assim, estudos de elucidação da estrutura química desses metabólitos 

tornam-se necessárias. 

Uma vez que já foram detectados íons diferenciais por LC-MS, a fragmentação 

desses íons por MS/MS e posterior identificação, juntamente com os metabólitos 

obtidos por GC-MS, permitirão uma compreensão mais ampla do controle metabólico 

da produção de madeira em E. grandis. 

Não foi possível a validação dos metabólitos encontrados nesse trabalho no grupo T 

de plantas com 3 e 5 anos. Nas plantas com 3 anos não houve diferenças quanto ao 

perfil metabólito entre as árvores superiores e inferiores tanto nas análises de GC-MS 

como por LC-MS. Já nas plantas com 5 anos houve uma separação entre as árvores 

inferiores e superiores nas análises por GC-MS, porém, nenhum dos metabólitos 

diferenciais foi igual aos metabólitos diferenciais encontrados no grupo principal. Além 

disso, tanto para 3 anos como para 5 anos não houve diferenças estatísticas entre a 

maioria das comparações testadas para os dados fenotípicos Assim, torna-se necessário 

a utilização de outros grupos com fenótipos mais contrastantes para produtividade de 
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madeira bem como um maior número de plantas para validação dos metabólitos 

encontrados nesse trabalho. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Relatório técnico apresentando os resultados da genotipagem dos clones 365, 370, 374, 
385, 413 (genótipos superiores) e das dez árvores inferiores para eliminação da hipótese de semelhança genética 
entre as árvores superiores e inferiores, realizado no Laboratório de Patologia Florestal da Universidade Federal 
de Viçosa (2017). 

 

Objetivo 

 O presente trabalho teve por objetivo comparar genotipicamente15 clones de 

Eucalyptus grandis, a partir de análises de locos microssatélites de modo a verificar se 

os clones são geneticamente iguais ou distintos. 

 

Metodologia 

 Amostras de DNA de cada um dos 15 clones foram recebidas no Laboratório de 

Patologia Florestal no dia 24 de fevereiro de 2017. O DNA foi quantificado em 

Nanodrop® e diluído para a concentração de 10 ng/µL. As amostras foram então 

submetidas à reação de polimerase em cadeia (PCR) utilizando-se GoTaq® DNA 

polimerase (Promega) e primers (SIGMA) marcados com a fluorescência 6-FAM (6-

carboxifluoresceina). Doze marcadores microssatélites da série EMBRA (Brondani et 

al., 1998 - Theor. Appl. Genet.) foram utilizados para avaliação das amostras. Os perfis 

genéticos foram analisados em sequenciador Applied Biosystems 3500XL Series – 

Genetic Analyser.  

 

Resultado 

Os 12 marcadores microssatélites utilizados resultaram na obtenção de perfis 

genéticos com 24 alelos analisáveis por clone avaliado (Tabela 1).  

A comparação entre perfis genéticos obtidos para doze locos microssatélites 

EMBRA demostrou que: 

 Os clones 7, 8 e 15 são indistinguíveis entre si e distintos dos demais clones, 

para o conjunto de primers utilizados; 

 Os clones 10 e 11 são indistinguíveis entre si e distintos os demais clones, para o 

conjunto de primers utilizados; 

 Os demais clones são distinguíveis entre si, ou seja, os clones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

12, 13 e 14 são diferentes um dos outros e dos demais clones. 

 



68 
 

Tabela 1 - Perfil genético multiloco das amostras de clones de Eucalyptus grandis para doze locos microssatélites EMBRA. 

 

 
EMBRA-2 EMBRA-4 EMBRA-5 EMBRA-6 EMBRA-8 EMBRA-10 EMBRA-11 EMBRA-14 EMBRA-15 EMBRA-17 EMBRA-18 EMBRA-19 

1 111/123 90/92 104/124 129/155 133/146 133/138 116/130 95/112 97/114 206/208 135/142 153/155 

2 111/123 90/92 104/124 135/141 133/162 131/133 116/130 95/112 73/97 206/208 135/142 155/164 

3 111/131 98/100 104-124 138/141 133/146 131/133 116/132 95/112 73/101 206/208 135/142 157/163 

4 111/129 100/106 102/104 110/141 133/162 131/133 125/132 95/119 73/97 127/238 135/138 155/165 

5 111/123 98/100 114/124 129/155 133/146 131/133 116/132 95/128 73/101 127/238 135/138 157/163 

6 123/125 88/90 104-124 138/141 133/146 131/133 125/132 95/119 73/97 206/208 135/138 153/155 

7 111/123 88/90 104-124 138/141 133/162 131/133 125/130 95/140 73/97 206/208 135/138 153/155 

8 111/123 88/90 104-124 138/141 133/162 131/133 125/130 95/140 73/97 206/208 135/138 153/155 

9 111/123 98/100 104-124 138/141 133/162 131/133 125/132 95/140 73/101 206/208 135/142 157/163 

10 123/125 98/100 104-124 129/155 133/146 133/138 116/130 95/112 73/101 206/208 135/138 157/163 

11 123/125 98/100 104-124 129/155 133/146 133/138 116/130 95/112 73/101 206/208 135/138 157/163 

12 111/123 88/90 104-124 135/155 133/146 133/138 116/132 90/95 73/97 206/208 135/138 153/155 

13 123/129 103/106 102/104 110/141 133/162 131/133 116/132 95/128 95/101 127/238 135/138 155/165 

14 111/123 90/92 104/124 129/155 133/162 133/138 116/130 95/112 73/101 127/238 140/142 155/164 

15 111/123 88/90 104/124 138/141 133/162 131/133 125/130 95/140 73/97 206/208 135/138 153/155 
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ANEXO B. Resumo do teste t entre os pares de genótipos de árvores superiores (365, 370, 374, 385 e 413) e inferiores do grupo principal, com a diferença entre os valores das médias 
(Dif.) e os p-valores para o diâmetro a altura do peito (DAP em cm), altura (ALT em m) e volume de madeira (Vol. em m3). 

 

 

  

  
370 374 385 413 Inferiores 

  
DAP ALT Vol DAP ALT Vol DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. 

365 
Dif. 0,2037 0,6 0,0121 0,783 0,58 0,0294 0,3629 0,58 0,0152 1,0822 1,14 0,0436 8,8369 10,4 0,182 

p-valor 0,6155 0,0918 0,3953 0,3337 0,0816 0,2562 0,2749 0,1915 0,2125 0,057 0,0102 0,0362 1,34E-07 9,64E-05 2,15E-05 

370 
Dif,    0,5793 0,02 0,0173 0,5666 1,18 0,0273 0,8785 0,54 0,0316 8,8369 11 0,1941 

p-valor    0,4735 0,9423 0,4977 0,1566 0,0197 0,0727 0,1213 0,1353 0,1172 7,28E-08 8,72E-05 4,75E-05 

374 
Diferença 

   
   1,1459 1,16 0,0446 0,2992 0,56 0,0142 9,4162 10,98 0,2114 

p-valor 
   

   0,1749 0,02 0,1079 0,7198 0,1035 0,5985 2,05E-05 0,00011 0,000592 

385 
Dif. 

      
   1,4451 1,72 0,0589 8,2703 9,82 0,1668 

p-valor 
      

   0,0187 0,003598 0,01065 6,48E-07 6,80E-05 2,14E-05 

413 
Dif. 

         
   9,7154 11,54 0,2257 

p-valor 
         

   1,03E-07 5,42E-05 9,06E-05 
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ANEXO C. Resumo do teste t entre os pares de genótipos de árvores do grupo teste (T) com 5 anos (Fazenda Estrela), com a diferença entre os valores das médias (Dif.) e os p-
valores para o diâmetro a altura do peito (DAP em cm), altura (ALT em m) e volume de madeira (Vol. em m3). 

  
19 46 32 33 40 

  
DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. 

21 
Dif. 3,2786 3,3 0,047 1,7109 1,675 0,0248 1,2096 0,95 0,034 3,5571 3,1 0,0867 1,9417 0,975 0,0311 

p-valor 0,105 0,07055 0,09425 0,3747 0,3629 0,3489 0,5782 0,516 0,3951 0,03355 0,009822 0,007763 0,1609 0,3381 0,1589 

19 
Dif.    1,5677 1,625 0,0221 4,4882 4,25 0,081 6,8357 6,4 0,1337 1,3369 2,325 0,0158 

p-valor    0,4634 0,4404 0,4155 0,0945 0,04992 0,08346 0,01402 0,01324 0,002405 0,4247 0,1696 0,465 

46 
Dif. 

   
   2,9205 2,625 0,0589 5,268 4,775 0,1115 0,2308 0,7 0,0063 

p-valor 
   

   0,2516 0,2269 0,1779 0,03486 0,0502 0,005832 0,8921 0,6969 0,7763 

32 
Dif. 

      
   2,3475 2,15 0,0526 3,1513 1,925 0,0652 

p-valor 
      

   0,2769 0,1729 0,2023 0,1737 0,2312 0,1355 

33 
Dif. 

         
   5,4988 4,075 0,1178 

p-valor 
         

   0,001808 0,008741 0,000145 
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ANEXO D. Resumo do teste t entre os pares de genótipos de árvores do grupo teste (T) com 3 anos (Fazenda Paineiras), com a diferença entre os valores das médias (Dif.) e os p-
valores para o diâmetro a altura do peito (DAP em cm), altura (ALT em m) e volume de madeira (Vol. em m3). 

  
09 07 12 17 04 

  
DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. DAP ALT Vol. 

13 
Dif. 0,1114 0,575 0,0028 5,2601 4,5 0,1882 4,4643 3,875 0,1466 1,4403 1,8 0,0725 4,4643 5,35 0,1517 

p-valor 0,9528 0,4563 0,9689 0,04401 0,1236 0,0479 0,173 0,2942 0,138 0,4525 0,1079 0,3348 0,2007 0,175 0,1748 

09 
Dif.    5,1487 5,075 0,1854 4,3529 4,45 0,1438 1,3289 2,375 0,0697 4,3529 5,925 0,1489 

p-valor    0,02012 0,09801 0,01331 0,1604 0,2393 0,09451 0,2691 0,03609 0,1404 0,1911 0,1453 0,1475 

07 
Dif. 

   
   0,79578 0,625 0,0416 3,8197 2,7 0,1157 0,79578 0,85 0,0365 

p-valor 
   

   0,7797 0,8726 0,5942 0,05365 0,3028 0,06672 0,7955 0,8272 0,6947 

12 
Dif. 

      
   3,0239 2,075 0,074 0 2,525 0,0051 

p-valor 
      

   0,2936 0,5489 0,3259 1 0,7428 0,9602 

17 
Dif. 

         
   3,02239 4 0,0791 

p-valor 
         

   0,3313 0,3291 0,3908 
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ANEXO E. Metabólitos encontrados no câmbio das amostras das árvores superiores (365, 370, 374, 385 e 413) 
e das árvores inferiores para produção de madeira utilizando GC-MS. A letra A e cor verde na tabela significam que o 
metabólito estava ausente ou em concentrações muito baixas nas amostras. Já a letra P e cor vermelha quer dizer que o 
metabólito foi encontrado em maior abundância e estatisticamente significativa. O nome dos metabólitos destacados 
em vermelho indicam os metabólitos diferenciais entre as árvores superiores e inferiores. 

 

Library Nome (em inglês) 365 370 374 385 413 Inferiores 

237 Phenethylamine A A A A A P 

315 Hydroquinone  A A A A P P 

316 Propaonic acid, 2-amino-3-ureido P P P P A A 

322 Malonic acid, methyl A A A A P P 

377 similar to Aspartic acid P P P P P A 

565 Desconhecido A A A P P P 

579 similar to Asparagine Derivate P P P A A A 

595 Propionic acid, 3-ureido A A A A P P 

605 Digitoxose  P P P P A A 

642 Unknown P A P P P P 

651 Propionic acid, 3-ureido P A P P P P 

652 Unknown A A A A P P 

661 Benzoic acid, 4-hydroxy P P P A A A 

672 Acetic acid, 4-hydroxyphenyl P P A P A A 

678 Succinyl-lactate P P P A A A 

684 Arabinonic acid-1,4-lactone A A A A P P 

694 Unknown P P P P A A 

707 3-Ketoadipate_1_1MeOX P P P A A A 

720 Propionic acid, 3-ureido A A A P P P 

722 Oxaloacetate A A P A P P 

744 similar to NA (Ribulose like) A A A P P P 

763 Unknown A A A A P P 

818 

Jasmonic acid methyl ester, 2-trans- 

(1MEOX) A A P P P P 

837 Iminodiacetic acid, N-(2-hydroxyethyl) A A A A P P 

864 Unknown P P P P A A 

881 Unknown P A P P A A 

884 Ribonic acid  A A P A P P 

889 Dihydroxyacetone phosphate  A A P P P P 

911 Unknown P P P P A A 

961 similar to Fructose Derivate A P P P P P 

990 Acetic acid, 3,4-dihydroxyphenyl P P P P A A 

1000 Calystegine B3 (1MEOX)  A A P P P P 

1005 Glucose, 3-O-methyl- (1MEOX)  P P A A A A 

1051 Caffeine P P P A A P 

1076 Glucose, 2-amino-2-deoxy- (4TMS) P A A A A A 

1090 Fructose (1MEOX) (5TMS)  A A A P P P 

1166 Calystegine B3 (1MEOX) (4TMS) MP P P A P A A 

1184 Erythrose-4-phosphate (1MEOX) (4TMS)  P P P A A P 

1366 Heptadecan-1-ol, n- (1TMS) P P P P A A 
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1385 Gluconic acid, 2-amino-2-deoxy- (7TMS) A A A P A P 

1391 Hexadecanoic acid (1TMS) P P P P P A 

1403 Unknown P P P A P A 

1440 Inositol, myo- (6TMS) P P P P A A 

1516 Glucoheptose (1MEOX) (6TMS) BP A A A P A P 

1579 Malic acid, 3-oxalo- (1MEOX) (4TMS)  P P P P A P 

1609 Unknown P P P A P A 

1611 Octadecatrienoic acid, n- (1TMS) A A P A P P 

1615 Unknown P P P P P A 

1634 Unknown P P P P A P 

1646 Unknown P P A P A A 

1664 Unknown P P P P A P 

1768 Unknown P P P P A P 

1795 Unknown P P P P A A 

1798 Inositol-2-phosphate, myo- (7TMS) P P P P A P 

1874 

Salicylaldehyde-beta-D-glucopyranoside 

(1MEOX) (4TMS) MP P P P P A A 

1912 

Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy- 

(1TMS) P P P P A A 

1920 Lactose_1_1MeOX_8TMS P P P P A A 

1947 

alpha-D-Mannopyranosyl-(1,2)-D-

mannopyranose (1MEOX) (8TMS)  P P A P A A 

2046 Unknown P A P P P P 

2073 Cellobiose, D- (8TMS) P P A A P A 

2116 Maltitol (9TMS) A A A A P P 

2145 Isomaltose (1MEOX) (8TMS)  P A P P A A 

2183 Adrenosterone (2MEOX)  P P P A A A 

2187 Melibiose_8TMS A A A A P P 

2274 Unknown A A A A P P 

2344 Cortisol, 11-deoxy- (2MEOX) (2TMS)  P P A A A A 

2358 Desconhecido A A A A A P 

2375 Dotriacontane, n- A A A A P P 

2398 Unknown P P A A A A 

2417 Tritriacontane P P P P P A 

2452 Raffinose (11TMS) P A P P A A 

2471 Unknown A A A A A P 

2472 Kestose, 1- (11TMS) A P P P P P 

2500 Unknown P P P P P A 

2514 Unknown P P P A A A 

2525 Unknown P P P P A A 

2531 Unknown P P P P P A 

2559 Unknown P P P P A A 
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ANEXO F. Metabólitos encontrados no alburno das amostras das árvores superiores (365, 370, 374, 385 e 413) 
e das árvores inferiores para produção de madeira utilizando GC-MS. A letra A e cor verde na tabela significam que o 
metabólito estava ausente ou em concentrações muito baixas nas amostras. Já a letra P e cor vermelha significam que o 
metabólito foi encontrado em maior abundância e estatisticamente significativa. Os nomes dos metabólitos destacados 
em vermelho indicam os diferenciais entre as árvores superiores e inferiores. 

 

Library Nome (em inglês) 365 370 374 385 413 Inferiores 

133 Nonanoic acid methyl ester (FAME MIX) A A A A A P 

185 Phosphoric acid (3TMS) P A P P P P 

237 Phenethylamine (1TMS) A P A A A P 

257 Unknown P A P P P P 

315 Hydroquinone (2TMS) A A A A A P 

316 Propaonic acid, 2-amino-3-ureido- 

(2TMS) 
P A P P P P 

322 Malonic acid, methyl- (3TMS) A A P A P P 

355 Glutaric acid (2TMS) A A P P A P 

515 Pyroglutamic acid (2TMS) P P A P A A 

541 Glutamine [-H2O] (2TMS) MP A A A P A P 

605 Digitoxose (1MEOX) (3TMS) MP P P A A A A 

672 Acetic acid, 4-hydroxyphenyl- (2TMS) P P A A P A 

684 Arabinonic acid-1,4-lactone (3TMS) P P P P P P 

722 Oxaloacetate (1MEOX) (3TMS) MP P P A P P A 

816 Benzoic acid, 2,3-dihydroxy- (3TMS) A A A A A P 

889 Dihydroxyacetone phosphate (1MEOX) 

(3TMS) BP 
A A A A A P 

958 Unknown A P A A A A 

968 Synephrine (3TMS) P P P P A P 

990 Acetic acid, 3,4-dihydroxyphenyl- 

(3TMS) 
P A A A A A 

998 Calystegine B2 (1MEOX) (3TMS) MP P A A P A A 

1005 Glucose, 3-O-methyl- (1MEOX) (4TMS) A A A A A P 

1051 Caffeine P A A A A A 

1059 Homoserine lactone, N-2-oxocaproyl- 

(1MEOX) (1TMS) MP 
P P A A A P 

1166 Calystegine B3 (1MEOX) (4TMS) MP P A A P P P 

1184 Erythrose-4-phosphate (1MEOX) (4TMS) 

MP 
A P A P P P 

1189 Unknown P P P P P A 

1217 Unknown P A P P P P 

1234 Unknown A A P P P P 

1236 Glucaric acid-1,4-lactone (4TMS) A A P P A P 

1357 Phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethyl-3-

methoxy- (2TMS) 
A A P P P A 

1366 Heptadecan-1-ol, n- (1TMS) P P P P A P 

1385 Gluconic acid, 2-amino-2-deoxy- (7TMS) A P A A A A 

1394 PRED_VAR5_ALK_NA P A P P P P 

1435 Lipoamide, alpha- (2TMS) P P P A A P 
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1484 Cinnamaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-

hydroxy-, trans- (1MEOX) (1TMS) MP 

A A A A A P 

1492 Sedoheptulose, 2,7-anhydro-, beta- 

(4TMS) 
P P P P A P 

1516 Glucoheptose (1MEOX) (6TMS) BP P A A A A A 

1561 Palmitic-acid-amide P P P P A P 

1603 Gamma-Glutamylleucine_3TMS A P A A A P 

1611 Octadecatrienoic acid, n- (1TMS) P A P P P P 

1612 Octadecatrienoic acid, n- (1TMS) P A P P P P 

1626 Octadecanoic acid (1TMS) P P A A A P 

1670 Unknown P A A A P P 

1768 Unknown A P P P P P 

1806 Unknown A A A A A P 

1840 Homoserine lactone, N-tetradecanoyl- 

(1TMS) 
A A A P P A 

1947 alpha-D-Mannopyranosyl-(1,2)-D-

mannopyranose (1MEOX) (8TMS) BP 
P P A A A P 

1956 Unknown A P A A A A 

2056 Unknown P P P P P A 

2073 Cellobiose, D- (8TMS) P P A P A A 

2120 Tetracosanoic acid (1TMS) P P A A A A 

2138 Unknown P A A A A A 

2140 Estrone, 2-methoxy- (1MEOX) (1TMS) 

MP 
A P A P P P 

2178 Unknown P A A A A A 

2196 Unknown P P A A A P 

2202 Morin (5TMS) P P A P A A 

2274 Unknown P A A A A A 

2342 Progesterone, 11beta-hydroxy- (2MEOX) 

(1TMS) MP 
P P P P A P 

2343 Corticosterone, 11-deoxy- (2MEOX) 

(1TMS) MP 
P P A A A A 

2344 Cortisol, 11-deoxy- (2MEOX) (2TMS) 

MP 
A A P P P P 

2358 Unknown A A P P P P 

2412 Lithocholic acid (2TMS) P P A A A P 

2417 Tritriacontane, n- P P A A A A 

2445 Unknown A P A A A A 

2453 Unknown P P A A P A 

2471 Unknown P P P P P P 

2484 Unknown A A A P P P 
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ANEXO G. Metabólitos encontrados no cerne das amostras das árvores superiores (365, 370, 374, 385 e 413) e 
das árvores inferiores para produção de madeira utilizando GC-MS. A letra A e cor verde na tabela significam que o 
metabólito estava ausente ou em concentrações muito baixas nas amostras. Já a letra P e cor vermelha significam que o 
metabólito foi encontrado em maior abundância e estatisticamente significativa. Os nomes dos metabólitos destacados 
em vermelho indicam os diferenciais entre as árvores superiores e inferiores. 

 

Library Nome (em inglês) 365 370 374 385 413 Inferiores 

143 Unknown A A A P A P 

257 Unknown P P P P P P 

315 Hydroquinone (2TMS) P A A A A A 

507 Salicylic acid (2TMS) P P P A A A 

543 similar to Ditertbutylphenol (1TMS) P P A P P A 

550 Cytosine, 5-methyl- (2TMS) P A P A A A 

582 Barbituric acid (3TMS) P A A A A A 

595 Propionic acid, 3-ureido- (1TMS) P P A A A A 

642 Unknown P P A P P A 

657 Unknown A A A A A P 

672 Acetic acid, 4-hydroxyphenyl- (2TMS) A A A P P P 

742 Unknown A A A A A P 

782 Xylitol (5TMS) A A A A A P 

834 Unknown P P P P A A 

884 Ribonic acid (5TMS) P P P A A A 

901 Unknown P P P A A P 

958 Unknown P A A A A A 

961 similar to Fructose Derivate P P A A P A 

990 

Acetic acid, 3,4-dihydroxyphenyl- 

(3TMS) 
P P P A A A 

1051 Caffeine P P A A A A 

1150 Unknown A A A P P P 

1212 Unknown P P P A A A 

1237 Gallic acid ethyl ester (3TMS) P P P A A A 

1309 Unknown P A P P P P 

1385 Gluconic acid, 2-amino-2-deoxy- (7TMS) P A A P P P 

1438 Pyridoxamine_4TMS A P P P P P 

1588 Cystathionine (4TMS) A A A P A P 

1594 Octadecenoic acid, 6-(Z)- (1TMS) P P A A A P 

1609 Unknown A P P P P P 

1611 Octadecatrienoic acid, n- (1TMS) P A P P P P 

1645 Unknown A A A P P P 

1664 Unknown P A A A A A 

1689 Galacturonic acid-1-phosphate (6TMS) A A A P A P 

1781 Neuraminic acid, N-acetyl- (7TMS) A A A A A P 

1874 

Salicylaldehyde-beta-D-glucopyranoside 

(1MEOX) (4TMS) MP 
P P A A P A 

1939 

beta-D-Fructofuranosyl-(2,1)-beta-D-

Fructofuranose (1MEOX) (8TMS) MP 
P P P P P A 

1954 Cellobiose, D- (1MEOX) (8TMS) MP P P P P P P 

1961 Unknown A A A A A P 
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2051 Unknown A A A P A P 

2056 Unknown P P P P P A 

2073 Cellobiose, D- (8TMS) A P P P P P 

2126 Estradiol, 2-methoxy- (2TMS) P P P P A A 

2140 

Estrone, 2-methoxy- (1MEOX) (1TMS) 

MP 
A P P P P P 

2250 Spermine [+CO2] (6TMS) P A P P A A 

2322 

Pregn-4-ene-11beta-17alpha-diol-3-20-

dione (2MEOX) (2TMS) MP 
P A A A A A 

2343 Unknown A P P P P P 

2375 Dotriacontane, n- A A P P P P 

2405 Corticosterone (2MEOX) (2TMS) BP A P P A A A 

2417 Tritriacontane, n- P P P P A P 

2445 Unknown P A P A A A 

2453 Unknown A A A P P P 

2501 Cycloeucalenol (1TMS) A P A P P P 

2503 Unknown P A A P P P 

2531 Unknown P P P P A A 

2582 Mycolic_acid_1MeO P P P P P A 
 




