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RESUMO 
 

GALLON, M.E. Análise metabolômica aplicada à quimiotaxonomia de espécies 
do gênero Vernonia sensu lato (Vernonieae). 2017. 201f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Vernonia sensu lato é um dos maiores e mais complexos gêneros da tribo 
Vernonineae. A tribo pertence a família Asteraceae, a qual representa cerca de 10% 
da flora mundial e é considerada uma das maiores famílias dentre as plantas 
superiores. As espécies da tribo Vernonineae apresentam distribuição pantropical e 
são caracterizadas pela presença de lactonas sesquiterpênicas e flavonoides 
(principalmente flavonas e flavonóis). Ao longo dos anos, diversas classificações têm 
sido propostas para o gênero Vernonia s.l., porém ainda não há um consenso entre 
os pesquisadores. Nas classificações mais antigas, o gênero Vernonia s.l. inclui cerca 
de 1000 espécies (sensu Baker), distribuídas em seções e subseções; em uma divisão 
mais atual, essas espécies foram segregadas em vários novos gêneros e o gênero 
Vernonia, nas Américas, foi consideravelmente reduzido (sensu Robinson), ficando 
restrito a espécies distribuídas principalmente na América do Norte. Neste estudo, 
foram realizadas análises metabolômicas e estatísticas de espécies do gênero 
Vernonia s.l., pertencentes às subtribos Vernoniinae, Lepidaploinae e Rolandrinae, 
com o intuito de verificar se a abordagem metabolômica pode ser utilizada como uma 
ferramenta quimiotaxonômica e auxiliar nas classificações taxonômicas do gênero. A 
partir das impressões digitais metabólicas obtidas por UHPLC-UV-MS, foram 
realizadas análises estatísticas não-supervisionadas (HCA e PCA) e supervisionadas 
(OPLS-DA). A análise por HCA permitiu a identificação de quatro grupos principais, os 
quais sugerem que as espécies apresentaram tendência em se agruparem de acordo 
com os gêneros criados por Robinson. Além disso, observou-se que as espécies dos 
gêneros Stenocephalum, Stilpnopappus e Rolandra (Grupo 1) estão relacionadas às 
espécies do gênero Vernonanthura (Grupo 2), enquanto que as espécies dos gêneros 
Chrysolaena, Cyrtocymura e Echinocoryne (Grupo 3) estão relacionadas às espécies 
dos gêneros Lessingianthus e Lepidaploa (Grupo 4), indicando que as subtribos 
Vernoniinae e Lepidaploinae são parafiléticas. Diversos metabólitos foram 
identificados nas espécies analisadas, destacando-se os ácidos clorogênicos, os 
flavonoides e as lactonas sesquiterpênicas. Através da análise por OPLS-DA foi 
possível determinar os metabólitos responsáveis pela separação entre os grupos 
obtidos na análise por HCA. As espécies do Grupo 1 foram caracterizadas pela 
ausência de ácido 3-O-cafeoilquínico e 3,5-di-O-cafeoilquínico; o Grupo 2 foi 
caracterizado pela ausência de quercetina e presença de kaempherol 3-O-rutinosídeo; 
o Grupo 3 foi o único grupo no qual não foi identificado o flavonoide 7,3′,5′-trihidroxi-
4′-metoxi-3-O-glicosilflavona e as espécies do Grupo 4 caracterizaram-se por 
apresentarem baixa prevalência de flavonas. Dessa maneira, as análises 
metabolômicas em conjunto com análises estatísticas multivariadas auxiliaram no 
esclarecimento da classificação taxonômica das espécies do gênero Vernonia s.l. e 
permitiram a identificação de potenciais marcadores quimiotaxonômicos. 
 
 
Palavras-chave: Asteraceae. Vernoniinae. Lepidaploinae. Metabolômica. LC-MS. 
Química de Produtos Naturais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A família Asteraceae e a tribo Vernonieae 
 

A família Asteraceae Brecht. & J. Presl. pertence à ordem Asterales e é 

considerada a maior família dentre as eudicotiledôneas, representando 

aproximadamente 10% da flora mundial (BREMER, 1994; FUNK et al., 2009). A 

classificação da família permaneceu estável por vários anos; porém, a partir do 

surgimento da cladística, este panorama mudou e a classificação das espécies 

pertencentes à família Asteraceae sofreu grandes alterações nos últimos 30 anos. 

Estudos filogenéticos revelaram que a família é constituída por 13 subfamílias, 44 

tribos, cerca de 1600 gêneros e 24000 espécies (FUNK et al., 2009; PANERO et al., 

2014). 

Representantes da família Asteraceae estão distribuídos em todos os 

continentes, com exceção da Antártida, em regiões de clima tropical, subtropical e 

temperado (BARROSO, 1991; FUNK et al., 2005, 2009). DeVore e Stuessy (1995) 

associaram o grande sucesso evolutivo da família à ocorrência de mecanismos de 

polinização e dispersão muito eficientes, além da presença de metabólitos 

secundários muito ativos. Adicionalmente, eventos de paleo-poliploidização e 

duplicação de genomas, contribuíram para a explicação da grande diversidade da 

família (PANERO; CROZIER, 2016; TANK et al., 2015). 

Sob o ponto de vista econômico, as espécies da família Asteraceae destacam-

se por serem utilizadas como alimentos (Lactuca sativa L., alface; Cichorium endivia 

L., endívia; Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob., yacón), como produtoras de 

óleos e néctares (Carthamus tinctorius L., cártamo; Helianthus annuus L., girassol)   e 

por  fornecerem material bruto para a fabricação de produtos industriais como 

inseticidas, medicamentos, sabões, detergentes, cosméticos, perfumes, produtos 

alimentícios, flavorizantes e corantes de bebidas e alimentos (Artemisia dracunculus 

L., estragão; Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip., piretro) . Além disso, 

algumas espécies são reconhecidas como plantas ornamentais (Chrysanthemum 

indicum L., crisântemo; Gerbera linnaei Cass., gérbera; Calendula officinalis L., 

calêndula)  e outras são utilizadas na fitoterapia e na medicina popular por possuírem 

diversas atividades farmacológicas (Echinacea purpurea (L.) Moench, “purple 
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coneflower”; Matricaria chamomilla L., camomila) (ANDERBERG et al., 2007; 

SIMPSON, 2009). 

 Dentre as tribos da família Asteraceae destaca-se a tribo Vernonieae Cass., a 

qual apresenta distribuição pantropical e é subdividida em 21 subtribos, com 

aproximadamente 1500 espécies distribuídas entre 126 gêneros (BREMER, 1994; 

KEELEY; ROBINSON, 2009; ROBINSON, 2007). A tribo Vernonieae é um grupo 

monofilético e está inserida na subfamília Cichorioideae, possuindo como grupo irmão 

a tribo Liabeae (Cass. ex Dumort.) Rydb.  (ANDERBERG et al., 2007; FUNK et al., 

2005; KEELEY; FORSMAN; CHAN, 2007; PANERO; FUNK, 2008; ROBINSON, 

2007). O Brasil, é considerado um centro de diversidade da tribo, onde foram 

identificados cerca de 50 gêneros e 450 espécies (DE MELO; PEREIRA, 2015; 

GANDARA; ALVES; ROQUE, 2016; NAKAJIMA et al., 2015; ROBINSON, 1999a; 

SEMIR, 1991). Estudos fitoquímicos revelaram que a tribo Vernonieae é caracterizada 

pela presença de lactonas sesquiterpênicas da classe dos germacranolidos altamente 

oxigenados e poliacetilenos simples, bem como pela ausência de diterpenos, 

fenilpropanos e derivados p-hidroxiacetofenos (BOHLMANN; JAKUPOVIC, 1990). 

As classificações propostas para a tribo Vernonieae não definem claramente 

os limites entre os gêneros, havendo dúvidas e posições contrárias quanto ao número 

de gêneros e de suas respectivas espécies, principalmente relacionadas ao gênero 

Vernonia sensu lato (BREMER, 1994; KEELEY; FORSMAN; CHAN, 2007; KEELEY; 

ROBINSON, 2009; ROBINSON, 2007). Bentham (1873) dividiu a tribo Vernonieae em 

duas subtribos: Euvernonieae e Lychnophoreae. Esta classificação se manteve 

praticamente intacta por vários anos; porém, posteriormente foram realizadas 

algumas modificações (JEFFREY, 1988; JONES, 1977; ROBINSON, 1999a, 1999b, 

1999c). Robinson (1999a, 1999b) propôs a classificação das espécies da tribo 

Vernonieae do Novo Mundo em 12 subtribos: Centratherinae H. Rob., F. Bolhmann & 

R.M. King, Chrestinae H. Rob., Elephantopodinae Less., Leiboldiinae H. Rob., 

Lychnophorinae Benth. & Hook., Pacourininae H. Rob, Piptocarphinae H. Rob., F. 

Bohlmann, Rolandrinae Cass. ex Dumort., Sipolisiinae H. Rob., Stokesiinae H. Rob., 

Trichospirinae Less. e Vernoniinae Cass. ex Dumort., & R.M. King. Para as espécies 

do Velho Mundo, Robinson (1999c) propôs uma divisão incluindo três subtribos:  

Centrapalinae H. Rob., Erlangeinae H. Rob. e Gymnantheminae H. Rob. Ao longo dos 

anos, foram realizados estudos morfológicos e filogenéticos, que descreveram seis 

novas subtribos: Dipterocypselinae S.C. Keeley & H. Rob., Distephaninae S.C. Keeley 
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& H. Rob., Hesperomanniinae S.C. Keeley & H. Rob., Lepidaploinae S.C. Keeley & H. 

Rob., Linziinae S.C. Keeley & H. Rob., Mesantophorinae S.C. Keeley & H. Rob. 

(KEELEY; FORSMAN; CHAN, 2007; KIM et al., 1998; ROBINSON, 2007). Tais 

subtribos foram formadas principalmente pela segregação da subtribo Vernoniinae, a 

qual era constituída por 25 gêneros e cerca de 400 espécies de acordo com Robinson 

(1999a, 1999b), tendo sido reduzida, a partir desses estudos, à 9 gêneros e cerca de 

150 espécies. Assim, atualmente, a tribo Vernoninea é subdividida em 21 subtribos, 

sendo que 15 ocorrem no Novo Mundo e seis no Velho Mundo (KEELEY; FORSMAN; 

CHAN, 2007; KEELEY; ROBINSON, 2009). 

 

Tabela 1: Subtribos e gêneros da tribo Vernonieae  

 Subtribo Gêneros 

Novo 
Mundo 

Centratherinae Centratherum Cass. (3); Oiospermum Less. (1);  

Chrestinae 
Chresta Vell. ex DC. (11); Pithecoseris Mart. ex DC. (1); 
Soaresia Sch.Bip. (1);  

 Dipterocypselinae 
Dipterocypsela S.F. Blake (1); Heterocypsela H. Rob. (1); 
Manyonia H. Rob. (1);  

 Elephantopinae 
Caatinganthus H. Rob (2); Elephantopus L. (~28); 
Orthopappus Gleason (1); Pseudelephantopus Rohr (2);  

 Leiboldiinae 
Bolanosa A. Gray (1); Leiboldia Schltdl. ex Gleason (2); 
Lepidonia S.F. Blake (7); Stramentopappus H. Rob. & V. 
Funk (1) 

 
 

Lepidaploinae 

Aynia H. Rob. (1); Chysolaena H. Rob. (9); Echinocoryne H. 
Rob. (6); Harleya S.F. Blake (1); Lepidaploa (Cass.) Cass. 
(~140); noLessingianthus H. Rob. (~102); Mattfeldanthus H. 
Rob. & R.M. King (2); Pseudopiptocarpha H. Rob. (2); 
Stenocephalum Sch.Bip. (5); Stilpnopappus Mart. ex DC. 
(20); Struchium (L.) Kuntze (2); Xiphochaeta Poepp. (1) 

 Lychnophorinae 

Anteremanthus H. Rob. (1); Chronopappus DC. (1); 
Eremanthus Less (27); Lychnophora Mart. (30); 
Lychnophoriopsis Sch.Bip. (4); Minasia H. Rob. (5); 
Piptolepis Sch.Bip (~6); Prestelia Sch.Bip. (1); Proteopsis 
Mart. & Zucc. ex Sch.Bip. (1);    

 Mesanthophorinae 
Acilepidopsis H. Rob. (1); Mesanthophora H. Rob. (2); 
Telmatophila Mart. ex Baker (1);  

 Pacourininae Pacourina Aubl. (1) 

 Piptocarphinae 

Blanchetia DC (1); Critoniopsis Sch.Bip. (~45); 
Cuatrecasanthus H. Rob. (3); Dasyandantha H. Rob. (1); 
Ekmania Gleason (1); Huberopappus Pruski (1); Irwinia G.M. 
Barroso (1); Joseanthus H. Rob (5); Piptocarpha R. Br. (43); 
Piptocoma Cass. (18);  
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 Rolandrinae Rolandra Rottb. (1); Spiracantha Kunth (1) 

 Sipolisiinae 
Bishopalea H. Rob. (1); Heterocoma DC. (1); Hololepis DC. 
(2); Sipolisia Glaz. ex Oliver (1); Xerxes J.R. Grant (2) 

 Stokesiinae Stokesia L’Her. (1) 

 Trichospirinae Trichospira Kunth (1) 

 Vernoniinae 

Albertinia Spreng. (1); Cololobus H. Rob. (3); Cyrtocymura 
H. Rob. (6); Dasyanthina H. Rob. (2); Eirmocephala H. Rob. 
(3); Quechualia H. Rob. (4); Trepadonia H. Rob. (2); 
Vernonanthura H. Rob. (~70); Vernonia Schreb. (22)   

Velho 
Mundo 

Centrapalinae 

Acilepis D. Don.(~10); Bechium DC (~2); Cabobanthus H. 
Rob. (2); Centauropsis Boj. ex DC (8); Centrapalus Cass. (2); 
Dewildemania O. Hoffm. (7); Hilliardiella H. Rob. (~8); 
Iodocephalus Thorel ex Gagnep. (1); Koyamasia H. Rob. (1); 
Msuata O. Hoffm. (1); Oliganthes Cass. (9); Phyllocephalum 
Blume (~9) 

 Distephaninae Distephanus Cass. (~50) 

 Erlangeinae 

Ageratinastrum Mattf. (5); Ambassa Steetz (~3); Bothriocline 
Oliver ex Benth. (30); Brachythrix Wild & G.V. Pope (6); 
Cyanthillium Blume (7); Decastylocarpus Humbert (1); 
Diapractanthus Humbert (1); Erlangea Sch.Bip. (~10); 
Ethulia L. (19); Gutenbergia Sch.Bip. (~20); Herderia Cass. 
(1); Hystrichophora Mattf. (1); Kinghamia C. Jeffrey (5); 
Muschleria S. Moore (1); Omphalopappus O. Hoffm. (~3); 
Oocephala (S.B. Jones) H. Rob. (2); Orbivestus H. Rob. (~4); 
Parapolydora H. Rob. (1); Paurolepis S. Moore (3); Polydora 
Fenzl (8); Rastrophyllum Wild & G.V. Pope (2); 
Vernoniastrum H. Rob. (8) 

 Gymnantheminae 
Brenadendron H. Rob. (3); Gymnanthemum Cass. (~24); 
Lampropappus (O. Hoffm.) H. Rob. (3); Myanmaria H. Rob. 
(1) 

 Hesperomanniinae Hesperomannia A. Gray (3) 

 Linziinae 

Adenoon Dalzell (1); Aedesia O. Hoffm. (3); Baccharoides 
Moench (~30); Camchaya Gagnep. (6); Lachnorhiza A. Rich. 
(1); Linzia Sch.Bip. ex Walp. (~7); Neurolakis Mattf. (1); 
Pleurocarpaea Benth. (1) 

Sem subtribo definida 

Acanthodesmos C.D. Adams & M.C. du Quesnay (1); 
Decaneuropsis H. Rob. & J. Skvarla (1); Eremosis Gleason 
(25); Gorceixia Baker (1); Monosis DC. (7); Strobocalyx 
(Blume ex DC.) Spach. (~10); Tarlmounia H. Rob., S. 
Keeley, J.J. Skvarla & R. Chan (1); Tephrothamnus Sch.Bip. 
(1). 

Legenda: entre parênteses são indicados os números de espécies existentes em cada gênero.  
(Adaptado de KEELEY; ROBINSON, 2009) 
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1.2 O Gênero Vernonia e “The Vernonia Problem” 

 
O gênero Vernonia sensu lato apresenta mais de 1000 espécies e é 

considerado um dos maiores gêneros da família Asteraceae, estando distribuído nas 

regiões tropicais e subtropicais da América, África e Ásia (JONES, 1977; KEELEY; 

ROBINSON, 2009; ROBINSON, 1999a; STUTTS, 1988). Na América do Sul foram 

identificadas cerca de 350 espécies, sendo que Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil 

são os países de maior ocorrência (BREMER, 1994; ROBINSON, 1999a). No Brasil, 

as espécies estão distribuídas principalmente em áreas do Cerrado, e muitas 

possuem endemismo nessa região. Além disso, o gênero possui grande diversidade 

em áreas de Mata Atlântica e algumas espécies ocorrem em outras partes do Brasil 

(áreas de Caatinga, Chaco e Floresta Amazônica), em países da América do Sul e, 

ocasionalmente, das Américas do Norte e Central (LEITÃO-FILHO, 1972; MOREIRA; 

TELES, 2014; NAKAJIMA; SEMIR, 2001; RIVERA, 2006).  

As espécies americanas do gênero Vernonia s.l. são caracterizadas 

quimicamente pela presença de lactonas sesquiterpênicas e flavonoides 

(principalmente flavonas e flavonóis) (BOHLMANN; JAKUPOVIC, 1990; IGUAL et al., 

2013; LOPES, 1991; MABRY et al., 1975; POLLORA et al., 2003; VASSALLO et al., 

2013; YOUN et al., 2014; ZHANG et al., 2014); nas espécies africanas, em especial 

em Vernonia amygdalina, foram identificadas saponinas, como vernoninosídeo D1, 

D2 e E (IGILE et al., 1995; SCHMITTMANN; ROTSCHEIDT; BREITMAIER, 1994). 

Dentre as lactonas sesquiterpênicas, foram relatados com maior frequência as 

pertencentes a classe dos glaucolidos e dos hirsutinolidos (BOHLMANN; 

WALLMEYER; JAKUPOVIC, 1982; LOPES, 1991). 

Por apresentar uma grande diversidade morfológica e ampla distribuição 

geográfica, o gênero Vernonia s.l. é considerado um dos gêneros mais complexos da 

família Asteraceae sob o ponto de vista taxonômico (STUTTS, 1988). “The Vernonia 

Problem” (BREMER, 1994) surgiu pois um grande número de espécies 

(aproximadamente 1000 espécies, das 1500 pertencentes a tribo Vernonieae) foram 

classificadas no gênero Vernonia s.l. (JONES, 1977) devido à ausência de caracteres 

específicos que determinassem semelhanças ou diferenças entre as espécies. Assim, 

o gênero Vernonia s.l. era definido por “o que não é” e somente gêneros que possuíam 

características autapomórficas (únicas dentro do grupo) ou não usuais, eram 

reconhecidos como gêneros distintos de Vernonia s.l.(KEELEY; ROBINSON, 2009). 
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Uma das classificações mais antigas das espécies do gênero Vernonia s.l. foi 

proposta por Baker (1873), dividindo-as em seções e subseções. Posteriormente 

novas divisões para o gênero foram sugeridas, de acordo com características da 

inflorescência (CABRERA, 1994; GLEASON, 1923), morfologia dos grãos de pólen 

(JONES, 1979; KEELEY; JONES, 1977) e número de cromossomos (TURNER; 

BEAMAN; ROCK, 1961). Jones (1979, 1981) propôs a divisão de Vernonia s.l. em dois 

subgêneros: Vernonia, para as espécies do Novo Mundo, e Orbivestus, para as 

espécies do Velho Mundo; sendo que, cada subgênero possuía seções, subseções e 

séries (KEELEY; ROBINSON, 2009). Jeffrey (1988) também contribuiu para a 

classificação infragenérica de Vernonia s.l. do Velho Mundo, reconhecendo táxons 

infragenéricos e sugerindo que estes deveriam ser elevados ao nível genérico. 

Adicionalmente, Jeffrey (1988) indicou que poderiam haver relações entre táxons do 

Novo Mundo e do Velho Mundo, pondo em cheque a classificação de Jones (1979, 

1981) em apenas dois subgêneros. 

Nas últimas décadas, Robinson (1999a, 1999b) propôs uma nova classificação 

para as espécies americanas da tribo Vernonieae, na qual segregou as espécies do 

gênero Vernonia s.l., descrevendo novos gêneros e restabelecendo outros, 

principalmente através da elevação de seções e subseções ao nível genérico. Esta 

proposta foi baseada em micromorfologia, em especial de grãos de pólen, adquirida 

através de microscopia eletrônica de varredura, caracteres quimiotaxonômicos, 

citogenéticos e morfológicos. Com esta implosão, o gênero Vernonia sensu stricto 

(s.s.) foi restringido à 22 espécies, com maior diversidade na América do Norte. Assim, 

as espécies de Vernonia s.l. da América do Sul foram segregadas nos gêneros: 

Acilepidopsis, Aynia, Chrysolaena, Cololobus, Critoniopsis, Cuatrecasacanthus, 

Cyrtocymura, Dasyandantha, Dasyanthina, Echinocoryne, Eirmocephala, Joseanthus, 

Lepidaploa, Lessingianthus, Mattfeldanthus, Mesanthophora, Minasia, 

Pseudopiptocarpha, Quechualia, Stenocephalum, Trepadonia, Vernonanthura e 

Xiphochaeta.

A proposta de Robinson (1999a, 1999b) para as espécies originalmente 

classificadas como Vernonia s.l. contribuíu para um melhor entendimento taxonômico 

dessas espécies; porém, tal classificação não é totalmente aceita entre os 

pesquisadores. Embora as alterações tenham sido aprovadas por alguns autores, 

existem correntes científicas discordantes e que continuam utilizando a classificação 

original. Segundo tais correntes, a elevação de algumas seções e subseções para o 
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1 Informação fornecida por Marcelo Monge 

nível genérico seria prematura e não resolveria o problema taxonômico a que se 

propõe (DE OLIVEIRA; FORNI-MARTINS; SEMIR, 2007; NAKAJIMA; SEMIR, 2001; 

RIVERA, 2006). Dessa maneira, existem opiniões divergentes quanto aos limites dos 

gêneros e das subtribos, especialmente relacionadas a segregação de Vernonia s.l., 

indicando que ainda existe um longo caminho para solucionar as relações dentro da 

tribo Vernonieae, em especial a circunscrição das subtribos e gêneros que se 

mostraram parafiléticos (KEELEY; FORSMAN; CHAN, 2007; KEELEY; ROBINSON, 

2009; MARTUCCI et al., 2014; RIVERA, 2006; ROBINSON, 1999a). 

 

 

1.3 Características dos Gêneros Analisados 
 

Stenocephalum é um gênero pequeno, com 5 espécies descritas. Os 

caracteres diagnósticos que diferenciam o gênero dos demais gêneros da subtribo 

Lepidaploinae são: quantidade de flores reduzida nos capítulos (4 a 7); poucas 

brácteas involucrais (15 a 22); capítulos sésseis nas axilas das inflorescências e 

ausência de ráfides nos frutos. Stenocaphalum apresenta-se distribuído na América 

do Sul, com 3 espécies presentes no Brasil, Uruguai e Argentina, uma espécie no 

Paraguai e outra na Colombia (ROBINSON, 1987a, 1999a).

O gênero Stilpnopappus é constituído por cerca de 20 espécies, sendo que a 

maioria ocorre no Brasil (especialmente no Nordeste) e algumas na Venezuela 

(ESTEVES; GONÇALVES-ESTEVES, 2003; KEELEY; ROBINSON, 2009). 

Apresentam-se como plantas pequenas e delicadas, possuindo como caracteres 

diagnósticos: cerdas do pápus alargado e comprimido dorso-ventralmente e rafídes 

quadradas na parede das células dos frutos (CARRIJO et al., 2005). Aparentemente, 

não existem claras relações morfológicas entre Stenocephalum e Stilpnopappus, a 

não ser pela pequena quantidade de flores nos capítulos. Assim, estudos 

citogenéticos, micromorfológicos e anatômicos, podem auxiliar na classificação 

destas espécies (informação verbal)1. 

Vernonanthura é um gênero de arbustos e árvores, heliófilos, que ocorrem em 

áreas de vegetação aberta (cerrados e chaco) ou áreas de ambiente fechado (Mata 

Atlântica). As espécies deste gênero possuem base da antera alongada e glândulas 

no apêndice apical, além de inflorescências paniculiformes triangulares ou tirsoideas. 

(ROBINSON, 1992, 1999a). As relações filogenéticas recuperadas por Keeley, 
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2, 3, 4 Informação fornecida por Marcelo Monge 

Forsman e Chan (2007) e Loeuille, Keeley e Pirani (2015) em relação à Vernonanthura 

são intimamente relacionadas à Vernonia s.s., sendo confirmadas pela morfologia .

Chrysolaena é um gênero sul-americano de plantas herbáceas, que ocorrem 

em ambiente campestres e possui 12 espécies descritas. O gênero é caracterizado 

pelo indumento seríceo a velutino, cipselas com glândulas, estilete sem a presença 

de um nó basal e anteras com glândulas (DEMATTEIS, 2009; ROBINSON, 1988a). 

Entretanto, glândulas na antera e nos frutos também são encontrado em 

Vernonanthura. Algumas espécies previamente posicionadas por Robinson (1988b) 

em Lessingianthus foram transferidas para Chrysolaena (DEMATTEIS, 2007); assim, 

a delimitação entre Chrysolaena e Lessingianthus é, muitas vezes, confusa. 

Echinocoryne é um gênero brasileiro de plantas herbáceas e subarustivas, que 

ocorrem em áreas campestres e possui seis espécies descritas (KEELEY; 

ROBINSON, 2009). O gênero possui como características diagnósticas: capítulos 

pedunculados; brácteas involucrais com ápice acuminado à pungente; indumento 

seríceo com ausência de glândulas; proporção de lata:brácteas involucrais e flores de 

até 100:1 e pólen lofado com columela rizomatosa (ROBINSON, 1987b). A delimitação 

de Echinocoryne não é considerada problemática, pois os caracteres utilizados para 

diferenciá-lo não estão presentes em outros gêneros (informação verbal)2. 

O gênero Cyrtocymura ocorre na América Central, caribe e América do Sul e 

possui seis espécies descritas (KEELEY; ROBINSON, 2009; ROBINSON, 1987c), das 

quais, Cyrtocymura scorpioides é uma das ervas daninhas mais comuns no Brasil 

(informação verbal)3. São plantas herbáceas, heliófilas e que possuem como 

caracteres diagnósticos os lobos eretos e superfície externas indumentada da corola, 

capítulos velhos com flores e brácteas decíduas, anteras com apêndice basal 

indistinto e ausência de ráfides nos frutos (ROBINSON, 1987c). No que se refere a 

morfologia deste gênero e suas espécies, há grande homogeneidade em nível 

genérico e, portanto, não há problemas de delimitação evidentes (informação verbal)4. 

O gênero Lepidaploa, é composto por ervas e subarustos heliófilos, que 

ocorrem na América Central, Caribe e América do Sul (KEELEY; ROBINSON, 2009; 

ROBINSON, 1990). Os representantes do gênero possuem capítulos sésseis e 

pequenos; estilete com nódulo basal; ausência de glândulas nos apêndices da antera, 

podendo haver glândulas nos lobos da corola; presença de glândulas nas cipselas e 

pólen lofado com parte rizomatosa nas crestas. Lepidaploa possui inflorescências em 

cimeiras seriadas, as quais ocorrem também em Echinocoryne, Chrysolaena, 
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Stenocephalum e Lessingiantus, o que pode levar a enganos em relação ao 

posicionamento genérico (ROBINSON, 1990). Por sua vez, Lessingianthus é um 

gênero composto por subarbustos e arbustos, também heliófilos, com ocorrência 

restrita à América do Sul (KEELEY; ROBINSON, 2009; ROBINSON, 1988b). Os 

caracteres diagnósticos do gênero são capítulos frequentemente pedunculados e 

grandes; ausência de nódulo basal no estilete; ausência de glândulas nas cipselas e 

pólen sem parte rizomatosa das crestas (ROBINSON, 1988b).

 

 

1.4 Análises Metabolômicas 
 

 O metaboloma é definido como o conjunto de todos os metabólitos produzidos 

por um organismo (animal, vegetal ou microrganismo) em um determinado momento. 

As análises metabolômicas são, então, definidas como a determinação do 

metaboloma. A determinação do metaboloma, porém, não é tão simples, já que a 

maioria dos métodos de análise disponíveis atualmente não são capazes de 

determinar, simultaneamente, todos os metabólitos produzidos por um organismo 

(FIEHN, 2001; VILLAS-BÔAS et al., 2005; WOLFENDER et al., 2015). Dessa maneira, 

os estudos do metaboloma são realizados, basicamente, através de duas estratégias:  

 Target metabolomic studies: os experimentos são guiados por uma hipótese e 

são caracterizados pela análise de um conjunto pré-definido de metabólitos;  

 Untarget metabolomics studies: análises caracterizadas pela medida 

simultânea do maior número de metabólitos possível em uma amostra, sem o 

conhecimento prévio da identidade dos metabólitos (ALONSO; MARSAL; 

JULIÀ, 2015; VILLAS-BÔAS et al., 2005; YI et al., 2016) 

 

Metabolite profiling (perfil metabólico) e metabolite fingerprinting (impressão 

digital metabólica) são termos usados com frequência para descrever as análises de 

parte do metaboloma. O termo metabolite profiling é utilizado para indicar a análise de 

um determinado conjunto de dados, enquanto metabolite fingerprinting é utilizado para 

descrever a análise inespecífica de uma amostra e não fornece, portanto, informações 

sobre metabólitos específicos (VILLAS-BÔAS et al., 2007). 
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Os estudos metabolômicos empregam técnicas de separação cromatográficas 

acopladas a um detector espectroscópico ou espectrométrico, que são capazes de 

demonstrar informações estruturais dos metabólitos e a diversidade química das 

espécies vegetais. Tais técnicas incluem a cromatografia líquida de alta ou ultra 

eficiência acoplada a detectores de espectrometria de massa ou de ressonância 

magnética nuclear, bem como a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (ALLWOOD; GOODACRE, 2010; BAMBA; FUKUSAKI, 2006; CHAGAS-

PAULA et al., 2015; FERREIRA, 2010; GOBBO-NETO; LOPES, 2008; SUMNER; 

MENDES; DIXON, 2003; VILLAS-BÔAS et al., 2005). Atualmente, grande destaque 

tem sido dado a cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a espectrômetro de 

massas com ionização por eletrospray e detector de alta resolução do tipo Orbitrap 

(UPLC-UV-HRFTMS), por ser uma técnica de grande abrangência e alta sensibilidade 

(CHAGAS-PAULA et al., 2015; MARTUCCI et al., 2014). 

Untarget metabolomic studies são caracterizados pela produção de dados que, 

além de numerosos, são altamente complexos. Assim, para tornar possível a análise 

de uma grande quantidade de dados complexos, é necessário o emprego da 

quimiometria, destacando-se as ferramentas de quimioinformática (ALONSO; 

MARSAL; JULIÀ, 2015; FERREIRA, 2015; YI et al., 2016). A quimioinformática é 

definida como a aplicação de métodos de informática para a resolução de problemas 

químicos. O emprego de ferramentas de quimioinformática possibilita, portanto, a 

extração das informações úteis dos dados (data mining) e a transformação dessas 

informações em conhecimento (CHEN, 2006; GASTEIGER, 2006).  A Figura 1 

apresenta um fluxograma típico das etapas empregadas nesses estudos.  

O fluxo de trabalho utilizado nas análises metabolômicas inicia com o preparo 

da amostra, seguido pela aquisição dos dados, na qual são empregadas técnicas de 

separação cromatográficas acopladas a um detector espectroscópico ou 

espectrométrico. Os dados espectrais obtidos constituem, então, as impressões 

digitais metabólicas e/ou perfil metabólico; estes dados são submetidos ao pré-

tratamento dos dados, durante o qual são realizados procedimentos como a correção 

da linha de base, redução de ruído, alinhamento dos picos, normalização, 

desconvolução, entre outros. Atualmente, estão disponíveis diversos softwares (livres 

e proprietários) que realizam estes procedimentos; dentre os softwares livres 

destacam-se MzMine, XCMS, MetAlign e MSClust (CASTILLO et al., 2011; COBLE; 

FRAGA, 2014; LOMMEN, 2009; TIKUNOV et al., 2012). 
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Figura 1: Fluxo de trabalho utilizado em untarget metabolomic studies, mostrando as 
diferentes etapas envolvidas. 

 

Na etapa de mineração dos dados (data mining) são extraídas as informações 

úteis dos dados previamente tratados, sendo realizada através de análises estatísticas 

multivariadas. Para isto, são aplicadas técnicas supervisionadas (como PLS, Partial 

Least Squares e OPLS, Orthogonal Partial Least Squares) ou não-supervisionadas 

(como PCA, Principal Components Analysis e HCA, Hierarchical Cluster Analysis); 

além disso, as redes neurais artificiais também podem ser utilizadas na mineração 

dos dados (ALONSO; MARSAL; JULIÀ, 2015; FERREIRA et al., 2005; ZUPAN; 

GASTEIGER, 1991). Os métodos não-supervisionados (método de análise 

exploratória de dados) são aplicados para resumir a complexidade dos dados 

metabolômicos, sem considerar o tipo ou classe da amostra. Nos métodos 

supervisionados, são pré-estabelecidas classes para as amostras, as quais são 

utilizadas para identificar as características de interesse; os métodos supervisionados 

também são utilizados na construção de modelos de predição (ALONSO; MARSAL; 

JULIÀ, 2015; ERIKSSON et al., 2013; FERREIRA, 2015). 

A partir do processamento dos dados é possível identificar metabólitos que 

constam em bibliotecas de dados (databases) via desreplicação, utilizando 
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informações sobre as posições, os padrões de correlação e as intensidades relativas 

dos picos (BANERJEE et al., 2015; SMITH et al., 2005; WANG et al., 2014). Assim, 

estes metabólitos podem ser utilizados como biomarcadores para o diagnóstico de 

doenças, como marcadores quimiotaxonômicos para a resolução de problemas 

taxonômicos ou determinações de rotas biossintéticas, entre diversas outras 

aplicações (ALONSO; MARSAL; JULIÀ, 2015; CLARK et al., 2014; COX et al., 2014). 

 

 

1.5 Aplicação das análises metabolômicas à quimiotaxonomia 

 

A utilização de impressões digitais metabólicas (metabolite fingerprinting) e/ou 

perfil metabólico (metabolic profiling) em conjunto com análises estatísticas 

multivariadas tem se mostrado uma ferramenta quimiotaxonômica em potencial 

(ALVARENGA et al., 2001; MARTUCCI et al., 2014). Nos últimos anos, a utilização de 

marcadores quimiotaxonômicos para resolver problemas botânicos tem tido grande 

destaque e está sendo alvo de numerosos estudos (ALVARENGA et al., 2001; 

ALVES, 2009; COX et al., 2014; DA COSTA; TERFLOTH; GASTEIGER, 2005; 

MARTUCCI et al., 2014). Diversos grupos de substâncias são utilizados como 

marcadores quimiotaxonômicos, uma vez que algumas rotas biossintéticas 

proporcionam metabólitos exclusivos a determinados gêneros, tribos e até mesmo 

famílias do reino vegetal, auxiliando na classificação das espécies e fornecendo 

informações importantes sobre a evolução de determinados táxons vegetais 

(ALVARENGA et al., 2001; PUGIALLI; KAPLAN; GOTTLIEB, 1993). Na família 

Asteraceae, flavonoides e lactonas sesquiterpênicas têm sido utilizados como 

marcadores quimiotaxonômicos (EMERENCIANO et al., 1987, 2001; SEAMAN, 1982; 

SEAMAN; FUNK, 1983).  

A obtenção de impressões digitais metabólicas tem tido grande aplicação entre 

os produtos naturais, pois possibilita desde o controle de qualidade de plantas até a 

resolução de problemas taxonômicos, além de permitir a identificação de diferenças 

nas composições químicas entre plantas com atividades farmacológicas e as que não 

possuem tais atividades, podendo ser utilizada para a identificação dos metabólitos 

ativos (CHAGAS-PAULA et al., 2015; COX et al., 2014; MARTUCCI et al., 2014). 

Na abordagem metabolômica, a identificação de metabólitos é realizada 

preferencialmente através da desreplicação, a qual possibilita uma caracterização 
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rápida dos constituintes da amostra com o intuito de identificar aqueles já relatados 

na literatura e que constam em bancos de dados, sem necessidade de seu isolamento 

(CROTTI et al., 2006; GOBBO-NETO; LOPES, 2008; MARTUCCI et al., 2014).  

A partir dos estudos metabolômicos, é possível comparar diferentes amostras 

para a determinação de seus componentes, permitindo uma caracterização detalhada 

sobre as diferenças e semelhanças na composição fitoquímica (KEURENTJES et al., 

2006; SCHAUER; ZAMIR; FERNIE, 2005). Assim, ao invés das clássicas e 

trabalhosas triagens fitoquímicas, os resultados obtidos a partir de técnicas atuais de 

abordagens metabolômicas, associados a análises multivariadas, podem ser 

aplicados na quimiotaxonomia para auxiliar nas classificações taxonômicas 

(ALVARENGA et al., 2001; ALVES, 2009; DA COSTA; TERFLOTH; GASTEIGER, 

2005; EMERENCIANO et al., 2007; FERREIRA et al., 2005; GOBBO-NETO; LOPES, 

2008; MARTUCCI et al., 2014; PADILLA-GONZÁLES, 2014). 
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2 CONCLUSÕES 
 

As análises estatísticas multivariadas não-supervisionadas (HCA e PCA) 

realizadas a partir das impressões digitais metabólicas das espécies analisadas 

indicaram que é possível estabelecer uma separação entre as espécies do gênero 

Vernonia s.l. A análise por PCA apresentou o espalhamento das espécies, indicando 

que há tendência de formação de grupos. Na análise por HCA foram obtidos quatro 

grupos principais, sendo que as espécies do mesmo gênero estão, de modo geral, 

agrupadas, assim como as diferentes populações de uma mesma espécie. Dessa 

maneira, o Grupo 1 foi constituído principalmente pelos gêneros Stenocephalum e 

Stilpnopappus; o Grupo 2, pelo gênero Vernonanthura; o Grupo 3, pelos gêneros 

Chrysolaena, Cyrtocymura e Echinocoryne e o Grupo 4, pelos gêneros Lepidaploa e 

Lessingianthus. 

Os agrupamentos obtidos na análise por HCA são condizentes com a 

classificação taxonômica proposta por Robinson (1999a, 1999b), já que as espécies 

apresentaram uma tendência em se agruparem de acordo com os gêneros propostos 

por ele para Vernonia s.l.. Estes resultados também sugerem que a classificação de 

Robinson (1999a,1999b), na qual o gênero Vernonia s.l. foi dividido em vários novos 

gêneros, representa melhor as semelhanças e diferenças entre essas espécies do 

que a classificação de Baker (1873), na qual o gênero Vernonia s.l. é constituído por 

mais de 1000 espécies. Em relação às subtribos, os resultados obtidos na análise por 

HCA foram congruentes com estudos filogenéticos anteriormente realizados, os quais 

indicaram que as subtribos Vernoniinae e Lepidaploinae seriam parafiléticas.  

A partir das impressões digitais, foram identificados ácidos clorogênicos, 

flavonoides e lactonas sesquiterpênicas nas espécies analisadas, sendo eles: ácido 

3-O-cafeoilquínico; ácido 5-O-cafeoilquínico; ácido 5-p-cumaroilquínico; ácido 5-O-

(E)-feruloilquínico; ácido 3,4-di-O-cafeoilquínico; ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico; ácido 

4,5-di-O-cafeoilquiníco; vicenina-2; quercetina 3-O-rutinosídeo; quercetina 3-O-

glicosídeo; luteolina 7-O-glicuronídeo; kaempherol 3-O-rutinosídeo; 7,3′,5′-trihidroxi-

4′-metoxi-3-O-glicosilflavona; apigenina 7-O-glicuronídeo; chrisoeriol 7-O-

neohesperidosídeo; chrisoeriol 7-O-glicuronídeo; isoorientina 3'-O-glicosídeo; 

quercetina; luteolina; acacetina 7-O-rutinosideo; tilirosideo; acacetina 7-O-

glicuronídeo; apigenina; kaempferol; chrisoeriol; genkwanina; 3',4'-dimetoxiluteolina ; 
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8-O-(2-metilpropenoil) hirsutinolido; 8-tigloilóxi hirsutinolido; deacilcinaropicrina; 

piptocarphina A; glaucolido B; glaucolido A e 8-tigloilóxiglaucolido A.  

A análise por OPLS-DA associada a análise do VIP plot possibilitou a 

determinação dos metabólitos responsáveis pela separação entre os grupos obtidos 

na análise por HCA. Foram identificados 21 metabólitos discriminantes, sendo estes 

pertencentes às classes dos ácidos clorogênicos (ácidos cafeoilquiníco e di-

cafeoilquínico), dos flavonoides (flavonas, flavonóis e flavonóis O-glicosídeos) e das 

lactonas sesquiterpênicas (glaucolidos e hirsutinolidos). As espécies do Grupo 1 

foram caracterizadas pela ausência de ácido 3-O-cafeoilquínico e 3,5-di-O-

cafeoilquínico; o Grupo 2 foi caracterizado pela pela ausência de quercetina (flavonol 

com hidroxila livre) e presença do flavonoide kaempferol 3-O-rutinosídeo; o Grupo 3 

foi o único grupo no qual não foi identificado o flavonoide 7,3′,5′-trihidroxi-4′-metoxi-3-

O-glicosilflavona e as espécies do Grupo 4, principalmente as espécies do gênero 

Lessingianthus, caracterizaram-se por apresentarem baixa prevalência de flavonas. 

Além disso, foi possível estabeler os metabólitos responsáveis pela discriminação 

entre os ramos principais do dendograma; a flavona 3’,4’-dimetoxiluteolina e as 

lactonas sesquiterpênicas glaucolido A e 8-tigloilóxiglaucolido A foram indicadas como 

discriminantes para as espécies do Grupo 1 e 2, enquanto que a flavona acacetina 7-

O-rutinosídeo e a lactona sesquiterpênica glaucolido B foram indicadas como 

discriminantes para as espécies do Grupo 3 e 4. 

Diversas espécies da tribo Vernoninaea foram analisadas, com enfoque nas 

subtribos Vernoniinae e Lepidaploinae. Dessa maneira, as análises metabolômicas 

em conjunto com análises estatísticas multivariadas auxiliaram no esclarecimento da 

classificação taxonômica de espécies do gênero Vernonia s.l., destacando o potencial 

da metabolômica como ferramenta quimiotaxonômica. Além disso, possibilitou a 

identificação de diversos metabólitos como potenciais marcadores quimiotaxonômicos 

para os grupos de espécies estudadas.
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