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RESUMO 

Dantas Corradin, M. Estudos metabolômicos de Spondias mombin e de S. Tuberosa 

(Anacardiaceae). 2020. 92 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2020. 

As espécies Spondias mombin e S. tuberosa (Anacardiaceae) são plantas 

frutíferas e suas frutas cajá e umbu, respectivamente, são comercializadas como 

frutas exóticas. A maior inserção dessas espécies no mercado é dificultada pela 

sua grande variabilidade genética, falta de conhecimento de técnicas para a 

reprodução, colheita e conservação. Portanto, foram criados pela Embrapa os 

Bancos Ativos de Germoplasma (BAG) com a finalidade de conservação dos 

recursos genéticos e de otimizar o uso das espécies, e uma das abordagens para a 

seleção dos acessos são os estudos metabolômicos. Neste trabalho, a realização 

do estudo metabolômico correlacionou, por análises quimiométricas, o perfil 

metabolômico de cascas, galhos e folhas das espécies S. mombin e S. tuberosa e 

fatores abióticos aos quais as amostras estavam expostas. Além disso, as 

substâncias que mais influenciaram os grupamentos observados foram 

identificadas e indicadas como marcadores. A fim de auxiliar na desreplicação de 

substâncias observadas nos perfis metabólicos, foi construída uma biblioteca de 

estruturas químicas da família Anacardiaceae, a qual possibilitou a identificação de 

40 substâncias. Os resultados deste trabalho evidenciam que os galhos e as 

cascas das duas espécies apresentam como marcadores ambos o ácido gálico e 

ácido cítrico e, apesar de serem de espécies diferentes, os perfis são semelhantes. 

Já as folhas de S. mombin tem como marcadores o ácido anacárdico C17:3 e 

derivados de quercetina, enquanto as folhas da S. tuberosa apresentam os ácidos 

anacárdicos C17:1, C17:2, C13 como os seus marcadores. Além disso, foi 

verificado que os fatores abióticos tiveram mais influência no perfil metabólico das 

folhas do que a sua variabilidade genética. No caso da das folhas de S. mombin, os 

flavonoides estão inversamente correlacionados com a nebulosidade e diretamente 

correlacionados com a temperatura do local da coleta.  

  

Palavras-chave: Metabolômica, Spondias, Quimiometria 
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ABSTRACT 

Dantas Corradin, M. Metabolomics studies of Spondias mombin and S. tuberosa 

(Anacardiaceae). 2020. 92 f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2020. 

 The species S. mombin and S. tuberosa (Anacardiaceae) are fruit plants, their fruits 

are known as cajá and umbu, respectively, and they are marketed as exotic fruits. 

The better insertion of these species in the market is hampered by their genetic 

variability, lack of knowledge of techniques for reproduction, harvest and 

conservation. Therefore, Active Germplasm Banks (BAG) were created by Embrapa, 

with the purpose of conserving genetic resources and optimizing the use of species. 

One of the approaches to the selection of species is metabolomics studies. In this 

work, the performance of the metabolomics study correlated, by chemometric 

analysis, the metabolomics profile of bark, branches and leaves of the species S. 

mombin and S. tuberosa with abiotic factors that the samples were exposed to. Thus, 

the substances that most influenced the observed groups were identified and 

indicated as markers. In order to perform the desreplication of the metabolomic 

profile, a library of chemical structures of the Anacardiaceae family was built, which 

enabled the identification of 40 substances. The results in this work show that the 

branches and barks have gallic acid and citric acid as markers and their profile are 

similar despite being of different species. In the case of the leaves of the S. mombin 

species, the anacardic acid C17: 3 and quercetin derivatives are marked, while the 

leaves of the S. tuberosa has the anacardic acids C17: 1, C17: 2, C13 as their 

markers. In addition, it was found that meteorological factors had more influence on 

the metabolic profile of the leaves than their genetic variability. In the case of S. 

mombin leaves, flavonoids are inversely correlated with cloudiness and directly 

correlated with the temperature of the collect site. 

 

Keywords: Metabolomic, Spondias, chemometrics 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Anacardiaceae é constituída por cerca de 80 gêneros e 800 

espécies, distribuídas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, mas 

também podem ser encontradas nas zonas temperadas (CORREIA; DAVID; 

DAVID, 2006; WANNAN, 2006). Em 1896 seus gêneros foram subdivididos por 

Engler em cinco tribos: Anacardieae, Dobineae, Rhoeae, Semecarpeae e 

Spondiadeae. O gênero Spondias está presente na tribo Spondiadeae e detém as 

espécies Spondias mombin L. e S. tuberosa Arruda Cam.. 

A espécie S. mombin (Figura 1), popularmente conhecida como cajazeira, é 

nativa das florestas úmidas localizadas na porção norte da América do Sul e 

também é encontrada dispersa em regiões tropicais da África, Ásia e América 

(MITCHELL e DALY 2015). Essa espécie é a mais alta do gênero, podendo 

alcançar até 30 m, é uma planta caducifólia, ou seja, perde suas folhas no outono, 

tem o início da senescência foliar em setembro e a sua produção de frutas de 

janeiro a julho no Nordeste Brasileiro (SACRAMENTO e SOUZA, 2000). Mesmo o 

cajá sendo muito utilizado na agroindústria para a produção de suco, néctar e 

geleia, a sua produção é baixa devido a exploração extrativista que ocorre pela falta 

de conhecimento técnico na sua domesticação e a dificuldade da colheita de frutos 

pela altura da planta (SANTOS e ALMEIDA, 2019).  

 

 
Figura 1. Árvore (esquerda) e fruta (direita) da S. mombin. Fonte: Secom-PB. 

 

Além do uso comercial do cajá, outras partes da planta, como as folhas, 

galhos e cascas, dessa espécie também são utilizadas na medicina popular. Alguns 
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estudos comprovaram a ação farmacológica dessa espécie, como sua atividade na 

inibição da enzima colinesterase (ELUFIOYE et al. 2017), antimicrobiana 

(OSUTOKUN e CRISTINA, 2019) e antiviral, em específico para o vírus herpes tipo 

1 (SIQUEIRA et al., 2020). Apesar de que alguns estudos fitoquímicos já tenham 

sido realizados (NEIENS et al., 2017; DE VASCONCELOS et al., 2016), há ainda a 

necessidade de que sejam aprofundados. 

A cajazeira, como já foi citado, possuí grande valor econômico, porém sua 

produção não atende à demanda de mercado e os principais entraves ao seu 

cultivo racional são a inexistência de clones selecionados e o porte alto da planta. A 

solução para esse problema está na identificação, clonagem e a seleção de clones 

de porte baixo para a busca de boa produtividade e melhoria da qualidade de 

produtos. 

Já a S. tuberosa (Figura 2), popularmente conhecida como umbuzeiro, é 

nativa e endêmica da região semiárida brasileira, podendo chegar a 7 m de altura, 

sua safra ocorre de janeiro a março e, após esse período, a planta perde suas 

folhas (DE LIMA et al., 2018).  Assim, a sua fruta, o umbu, é pouco comercializada 

por ser uma planta que é nativa no Norte e Nordeste Brasileiro e é dificilmente 

encontrada em outras regiões no mundo.  Portanto, o consumo do umbu é em sua 

maioria local, porém vários produtos derivados são comercializados em outras 

partes do Brasil e na Europa (DE LIMA et al., 2018). Apesar da dificuldade de se 

encontrar o umbuzeiro, algumas ações farmacológicas foram comprovadas, como 

antifúngica contra Candida (CORDEIRO et al. 2018) e Cryptococcus (CORDEIRO 

et al., 2020). Alguns estudos fitoquímicos também já foram realizados 

(GUIMARÃES et al., 2018; SIQUEIRA et al., 2016), contudo, ainda precisam ser 

mais aprofundados. 
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Figura 2. Árvore (esquerda) e fruta (direita) da S. tuberosa. Fonte: Marcelino Ribeiro. 

 

Além da produção extrativista, outros fatores dificultam a maior inserção no 

mercado dessa espécie, como seu período restrito de coleta, sua grande 

variabilidade genética, a falta de conhecimento de técnicas para a produção e a 

conservação das frutas pós-colheita. Portanto, assim como a S. mombin, a S. 

tuberosa também precisa ter sua produtividade melhorada a partir de técnicas de 

identificação e clonagem.  

Atualmente, os comércios de frutas exóticas, como o de cajá e o umbu, têm 

grande destaque, e isso faz com que se torne interessante economicamente investir 

na produção e comercialização dessas espécies. Nesse contexto, a Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com a finalidade de evitar o risco 

da erosão genética e otimizar o uso das espécies S. mombin e S. tuberosa, observa 

a necessidade do estabelecimento de estratégias efetivas de conservação ex sito, 

buscando resgatar a variabilidade existente e tornando-a disponível para a 

utilização em programas de melhoramento genético (MACHADO et al., 2015). 

A Embrapa é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil. Foi criada em 26 de abril 

de 1973, com o objetivo de desenvolver tecnologias, conhecimentos e informações 

voltadas para a agricultura e pecuária brasileira A empresa compõe o Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária-SNPA, também constituído pelas Organizações 

de Pesquisa Agropecuária-Oepas, por universidades e institutos de pesquisa de 

âmbito federal ou estadual, entre outras organizações públicas e privadas, direta ou 

indiretamente vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária 

(www.embrapa.br/agroindustria-tropical/apresentacao). Possui 42 centros de 
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pesquisa em todo o Brasil, com atuação em diversas áreas, sendo uma delas a 

Embrapa Agroindústria Tropical, tendo o seu principal foco na agroindustrialização, 

com a atuação na agroindústria, fabricantes de insumos para indústrias e a 

valorização da biodiversidade brasileira (www.embrapa.br/snpa).  

Os recursos genéticos presentes nas espécies de plantas, animais e 

microrganismos são transmitidos de uma geração para outra por meio de seu 

material genético, e esse material está nas células germinativas chamadas de 

germoplasma. Então, os germoplasmas podem ser conservados em locais 

denominados Bancos de Germoplasma. Esses bancos são muito importantes para 

se realizar trabalhos de pesquisa que utilizam reservatórios de genes com a 

finalidade de conservação desses recursos genéticos e na domesticação de plantas 

alimentícias. Assim, o uso desses bancos é fundamental para o melhoramento das 

espécies, uma vez que se torna viável realizar a diferenciação morfológica e 

reprodutiva com base na seleção de genes. Neste sentido, foram implementados os 

Bancos Ativos de Germoplasma (BAG) de S. mombin e de S. tuberosa, tendo como 

objetivo a conservação dos recursos genéticos das espécies e a caracterização, a 

avaliação, o intercâmbio e a documentação desses germoplasmas (MACHADO et 

al., 2015).  

Em 1996, foram instalados dois Bancos Ativos de Germoplasma na Estação 

Experimental de Mangabeira da Emepa (Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária da Paraíba), situada na Mesorregião da Zona da Mata paraibana, no 

município de João Pessoa, PB. Foram introduzidos o BAG-01 de cajá, resultante de 

propagação sexuada (progênies), composto de 23 acessos, e o BAG-02, de 

propagação assexuada (clones), composto de 11 acessos.  As progênies são 

oriundas de sementes e os clones são oriundos de estaquia, ambos de diversos 

municípios do estado. Para a estaquia, foram coletadas estacas lenhosas de 

plantas adultas com boa sanidade de diversos municípios, e, então elas foram 

colocadas em local arejado e sombreado, e ao formar os calos, elas foram 

plantadas no local definitivo. 

O Banco Ativo de Germoplasma de Umbu (BGU) foi implantado em 1994, na 

Embrapa Semiárido, em Pertrolina, PE, com material identificado e coletado em 

diferentes estados. As plantas foram enxertadas e plantadas, e a enxertia foi de 



5 
 

 

garfagem no topo em fenda cheia. O BGU já contém 79 acessos com um total de 

316 clones no campo. 

Visando o melhoramento das espécies, uma possível abordagem para a 

seleção dos acessos nos BAGs são os estudos metabolômicos. A metabolômica 

visa o estudo do metabolismo do organismo, e assim, tem o objetivo de determinar 

o maior número possível de metabólitos presentes em uma dada amostra biológica. 

O metabolismo secundário da planta é composto de pequenas moléculas, as quais 

são componentes-chave na reprodução proteção, interação e adaptação com os 

fatores bióticos e abióticos (YANG et al., 2018). Além disso, os metabólitos 

secundários são comercialmente interessantes por serem de grande utilidade para 

as indústrias farmacêuticas, alimentícias, de cosméticos e agrícolas.  

Atualmente, a abordagem metabolômica tem sido uma das ferramentas de 

escolha na tentativa de realizar estudos holísticos sobre metabólitos de plantas, com 

o objetivo de detectar, simultaneamente, o máximo de substâncias possíveis e 

comparar padrões de comportamento ou tendências. Os estudos metabolômicos 

podem ser realizados de forma não direcionada (untargeted) e direcionada 

(targeted), sendo o objetivo da primeira a análise do maior número de metabólitos 

possível, podendo pertencer a diversas classes químicas, já o da segunda é a 

análise de metabólitos pré-selecionados de determinada classe química ou que 

estejam associados a rotas metabólicas específicas (VERPOORTE et al. 2005). 

Então, os estudos metabolômicos são realizados  através da metabolômica,  

do perfil metabólico e da impressão digital metabólica. Sendo a metabolômica a 

identificação e a quantificação de todos os metabolitos de um organismo, já o perfil 

metabólico proporciona a identificação e uma quantificação aproximada de um grupo 

de metabolitos, e a impressão digital metabólica é uma abordagem utilizada para a 

detecção da composição do organismo, sem necessariamente a identificação de 

cada metabólito (BEISKEN et al. 2015).   

As metodologias metabolômicas englobam técnicas eficazes para a 

descoberta de novas substâncias, como o uso da ressonância magnética nuclear 

(RMN), que é uma poderosa técnica de elucidação da estrutural e tem a vantagem 

de ser não destrutiva, embora menos sensível, e das técnicas de separação 

cromatográficas, gasosa ou líquida, acopladas a espectrometria de massas (LC-

MS), as quais conferem a sensibilidade necessária para uma análise simultânea 
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fornecendo uma visão mais abrangente do metaboloma (BLAŽENOVIC  ́ et al. 

2018). Por meio destas técnicas, são gerados enormes conjuntos de dados 

oriundos dos espectros e cromatogramas, os quais precisam ser processados com 

auxílio de técnicas computacionais, por exemplo para a eliminação de ruídos, 

alinhamento e escalonamento dos picos com vistas a análises multivariadas, com o 

objetivo de se identificar, por exemplo as tendências de grupos. Os dados são 

analisados através de análises multivariadas, como PCA (Principal Component 

Analysis) e PLS (Partial Least Squares).  

Apesar da abordagem metabolômica ser amplamente utilizada, ainda não é 

possível realizar o mapeamento completo da constituição metabólica de uma dada 

espécie. No entanto, essa abordagem já permite a correlação dos metabólitos aos 

diferentes estados fisiológicos e respostas a fatores bióticos e abióticos. Além disso, 

a aplicação de técnicas e conceitos da metabolômica aumentou consideravelmente 

nos últimos dez anos devido ao rápido desenvolvimento de diferentes plataformas e 

bancos de dados (BLAŽENOVIC ́ et al. 2018; PINU e VILLAS-BOAS, 2017). Assim, 

a identificação um produto natural em um extrato é possível sem necessariamente 

realizar o processo de isolamento e identificação estrutural (MOHIANI et al. 2018), 

utilizando técnicas analíticas como LC com detectores de UV e MS em conjunto com 

banco de dados de produtos naturais. Portanto, a perspectiva é que a abordagem 

metabolômica seja cada vez mais aperfeiçoada, e assim, se torne uma técnica cada 

vez mais eficiente para um mapeamento metabólico mais completo. 

O grupo de pesquisa AsterBioChem possui experiência em metabolômica e 

já organizou um banco de dados de cerca de 4.000 substâncias descritas 

previamente na literatura, principalmente da família Asteraceae, que compreende 

principalmente classes como terpenos, flavonoides e lactonas sesquiterpênicas. 

Organizou ainda uma extratoteca e uma biblioteca de substâncias puras oriundas 

de espécies vegetais. O presente trabalho tem como foco a família Anacardiaceae, 

marcando uma nova etapa em nosso grupo de pesquisas, que recentemente tem 

incluído diferentes famílias, como Vochysiaceae e Cannabaceae, enriquecendo o 

conhecimento do grupo e aumentando o número de constituintes do banco de 

dados AsterDB (www.asterbiochem.org/asterdb), o qual contém diversas estruturas 

químicas úteis no processo de desreplicação.  
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Esse trabalho é resultado da parceria entre o AsterBioChem e a Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE, a qual forneceu material vegetal da cajazeira 

e do umbuzeiro, proveniente dos Bancos Ativos de Germoplasma, além do apoio 

técnico e financeiro. A empresa é responsável pelos processos de coleta, secagem 

e envio das amostras, as quais são recebidas em nosso laboratório na FCFRP-

USP. 

Neste trabalho, o estudo metabolômico da cajazeira e do umbuzeiro foi 

realizado com as amostras provenientes de indivíduos presentes nos BAGs 

anteriormente citados, com a finalidade de correlacionar o metabolismo das folhas, 

galhos e cascas dessas espécies com os fatores abióticos da coleta. As amostras 

de S. mombin são caules e folhas coletados em 2017 e 2018 na Emepa, PB, no 

período que as plantas estavam com folhas verdes. A coleta nesses períodos é 

interessante, uma vez que pode-se estudar o metabolismo da planta em relação a 

seu período de frutificação e as os fatores abióticos. Já a S. tuberosa foi coletada 

também por dois anos na Embrapa do Semiárido, PE. 

Além do estudo metabolômico das espécies S. mombin e S. tuberosa, o 

presente trabalho também tem como objetivo elaborar uma biblioteca das estruturas 

químicas dos metabólitos da família Anacardiaceae, realizando a identificação e a 

catalogação de substâncias. Desta forma, como resultado, deve-se incrementar e 

diversificar o banco de dados AsterDB e a aplicação do BAG, permitindo, no futuro, 

realizar avanços em diversas áreas, por exemplo, as respostas químicas das 

plantas a pragas e ao ambiente.  

O presente projeto de mestrado é parte do projeto de pesquisa coordenado 

pelo Dr. Guilherme Julião Zocolo, intitulado “Caracterização química, avaliação da 

atividade anticâncer e estudos de variabilidade intraespecífica de metabólitos 

secundários dos extratos de cascas e folhas do Bancos Ativos de Germoplasma de 

abacaxizeiro, cajazeira e umbuzeiro”, o qual está sendo desenvolvido pela Embrapa 

Agroindústria Tropical em colaboração com a Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Universidade Federal do Ceará, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-CE) e 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FCFRP-USP), com o objetivo de identificar quimicamente o metabolismo de 

espécimes das famílias Anacardiaceae (caju, cajá e umbu) e Bromeliaceae 

(abacaxi), a fim de entender como elas se comportam no metabolismo vegetal e 
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ainda verificar se possuem potencial antitumoral. O presente projeto ainda está 

inserido em um subprojeto intitulado “Biblioteca de substâncias e de extratos de 

Anacardiaceae empregando ferramentas “in silico” e de metabolômica para o 

enriquecimento de Bancos Ativos de Germoplasma da Embrapa”, sob 

responsabilidade do Prof. Fernando B. da Costa (FCFRP-USP) e financiamento da 

CAPES. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente projeto de pesquisa é a investigação metabolômica não-

direcionada por UHPLC-ESI-HRMS das espécies S. mombin e S. tuberosa, provenientes 

dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAG) da Embrapa e, com emprego de estatística 

multivariada e métodos in silico, correlacionar os dados químicos obtidos aos dados  

abióticos das amostras na coleta. Além disso, almeja-se identificar possíveis marcadores 

dos extratos vegetais mediante a criação de um banco de dados dos metabólitos 

secundários descritos na família Anacardiaceae. 

 

Os objetivos específicos são: 

a) construir um banco de dados a partir da revisão da literatura científica 

publicada sobre o metabolismo secundário de espécies da família Anacardiaceae; 

b) otimizar as condições de extração para obter a impressão digital metabólica 

dos extratos de S. mombin e S. tuberosa por UHPLC-UV-MS; 

c) correlacionar, por análises quimiométricas, o perfil metabólico dos extratos 

das duas espécies e das diferentes partes da planta; 

d) identificar os fatores abióticos e as substâncias que mais influenciam nos 

agrupamentos observados através de análises de correlação in silico; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Criação da biblioteca de estruturas químicas de Anacardiaceae  

A construção da biblioteca de estruturas químicas de Anacardiaceae 

(AnacardDB) foi feita com base na revisão bibliográfica dos artigos científicos 

disponíveis no banco de dados do SciFinder Scholar (CAS). Na plataforma 

SciFinder, inicialmente foram buscados todos os trabalhos já realizados com a 

família Anacardiaceae, Em seguida, foi realizada uma busca refinada na própria 

plataforma para que fossem filtrados os resultados, a fim de se obter os trabalhos 

de fitoquímica e as estruturas químicas da família referente às folhas, galhos e 

cascas. Após o refinamento dos trabalhos, foi realizada a exportação das estruturas 

no formato .txt presentes nos trabalhos da plataforma, as quais foram então 

convertidas e editadas no formato .sdf no Marvin Suite 17.26 (ChemAxon Ltd., 

Hungria). Em seguida, as substâncias foram exportadas para o Excel empregando 

o software JChem for ExceI (ChemAxon Ltd., Hungria). Então, no Excel com a 

expansão JChem foi possível construir a biblioteca contendo as seguinte 

informações: estruturas químicas das substâncias em 2D; nome usual e IUPAC; 

número CAS (Chemical Abstract Service); espécie, gênero e parte da planta de 

onde foi isolada ou descrita cada substância; país e local de coleta da planta com 

dados de GPS quando disponível; classe química; fórmula molecular; massa exata; 

SMILES e o trabalho referência. 

A biblioteca, denominada AnacardDB, faz parte do AsterDB (Asteraceae 

Database), do grupo de pesquisa AsterBioChem, e também faz parte do banco de 

dados da Embrapa Agroindústria Tropical.  

 

3.2 Material vegetal 

Em relação a espécie S. Mombin, foram coletadas amostras de folhas e 

cascas de 22 indivíduos (plantas) obtidas na Estação Experimental José Irineu 

Cabral, da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (Emepa), em 

João Pessoa, PB, localizada a 7º11’50,37”S e 34º48’47,46”W. Desses indivíduos, 

15 eram progênies e 7 eram clones oriundos de diferentes cidades do estado da 

Paraíba (Apêndice I). As amostras foram coletadas pela Dra. Christiane M. C. 

Ramires em maio de 2017 (primeira coleta) e em julho de 2018 (segunda coleta), 
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sendo retiradas de cada planta duas folhas maduras e duas porções de cascas por 

quadrante. As folhas foram retiradas de ramos sem inflorescência, que 

correspondem ao primeiro par de folhas maduras a partir do ápice do ramo. 

No caso de S. tuberosa foram coletadas amostras de folhas e galhos de 32 

indivíduos obtidas no Campo Experimental de Caatinga, na Embrapa Semiárido, 

Petrolina, PE, localizada a 9°03'39"S e 40°18'49"W. Todos os indivíduos eram 

clones oriundos de diferentes estados do Brasil (Apêndice I). As amostras foram 

coletadas pela Profa. Dra. Maria Auxiliadora Coelho De Lima em 2016 e 2017. As 

folhas foram coletadas de diferentes partes da planta e das mesmas regiões 

terminais dos galhos. 

Logo em seguida à coleta, as amostras foram submetidas ao processo de 

quenching (tratamento com nitrogênio líquido), e então as mesmas foram 

submetidas a secagem em estufa a 40 ºC durante três dias. Após o processo de 

secagem e de pulverização, as amostras foram armazenadas sob refrigeração e 

posteriormente enviadas para FCFRP-USP. 

 

3.3 Determinação do método de extração 

3.3.1 Amostras vegetais 

Foram obtidos amostras denominadas de “mix” em triplicata, sendo 3 

amostras de folhas S. mombin, 3 de cascas de S. mombin, 3 de folhas de S. 

tuberosa e 3 de galhos de S. tuberosa. As amostras de “mix” contém a mistura de 5 

mg de todas as amostras em pó segundo a parte da planta e a sua espécie.  

Neste estudo, diferentes condições na extração foram testadas para serem 

otimizadas, sendo elas a razão sólido-líquido (p/v) de material vegetal e solvente 

extrator, a % do solvente extrator e o tempo de extração no ultrassom. Então, para 

fazer os extratos foram adicionados 10 µL de hexano por 1 mg de material vegetal e 

seguido de agitação por 20 s. Foi adicionado EtOH como solvente extrator e, em 

seguida, os extratos foram agitados por 20 s no vortex e colocados no banho de 

ultrassom em temperatura de 25 ºC. Após a extração, os tubos foram centrifugados 

por 10 min a 3.000 rpm. Por fim, uma alíquota 1 mL da fase aquosa foi filtrada em 

filtro PTFE de 0,2 µm (Mini-UniPrep, GE Healthcare Companies) e então analisados 
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em UHPLC-ESI-HRMS. No processo de extração foram usados solventes em grau 

HPLC e um filtro para cada extrato vegetal. 

 

3.3.2 Planejamento experimental 

Foi utilizado o Delineamento Composto Central (Central Composite Design - 

CCD), que é um método de regressão multivariada para a realização do 

planejamento experimental de condições. Foram consideradas três variáveis 

independentes: concentração de solvente de extração (X1), tempo de extração no 

ultrassom (X2) e a razão sólido-líquido (p/v) de material vegetal e solvente extrator 

(X3) em cinco níveis, entre -1,68 e 1,68 (Tabela 1) 

As variáveis e seus intervalos foram escolhidas com base na literatura para 

extração de metabólitos em estudos de metabolômica (LIU et al., 2018; DUDZIK et 

al., 2018) e também em estudos prévios do nosso grupo de pesquisa 

AsterBioChem (PADILLA-GONZALEZ et al., 2019; CHIBLI et al., 2019) e do grupo 

LMQPN da Embrapa. 

Os intervalos de cada uma das três variáveis independentes são mostrados 

na Tabela 3.1. O número de experimentos foi calculado a partir do modelo 

matemático Eq. (1), no qual k é o número de fatores e Cp o número de pontos 

centrais. 

(1) 2k+2k+Cp 

 

O CCD consistiu de oito pontos fatoriais, seis pontos axiais e cinco pontos 

centrais. Um total de 19 experimentos foram realizados. O ponto central foi 

replicado para avaliar o erro experimental a fim de minimizar os efeitos de 

variabilidade inesperada nas respostas. Já as variáveis dependentes foram geradas 

a partir da soma das áreas dos picos dos cromatogramas oriundas do 

processamento de dados. 
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Tabela 1. Valores experimentais e níveis codificados das variáveis independentes 

utilizadas para CCD. 

Fatores     Níveis   

Variáveis   baixo axial baixo central alto alto axial 

X1 Solvente (%)  23,36 40 60 80 93,64 

X2 Tempo (min)  3,2 10 20 30 36,8 

X3 Sólido/líquido (mg)  0,92 6 12 18 22,08 

 código  -1.68 -1 0 1 1,68 

  

Com os experimentos descritos na Tabela 3 foi possível calcular um modelo 

com 10 coeficientes: b0 (constante), b1, b2, b3 (lineares), b11, b22, b33 

(quadráticos, de segunda ordem) e b12, b13, b23 (interação). Em seguida foi 

montada uma matriz X contendo 19 linhas e 10 colunas, correspondendo aos 

experimentos e aos coeficientes respectivamente (Apêndice II). A resposta (y) 

corresponde aos dados de área total dos cromatogramas analisados no UHPLC-

ESI-HRMS. Na matriz X, o coeficiente b0 é estabelecido por uma coluna com 

números 1; b1 e b2 são as colunas codificadas das variáveis mostradas na Tabela 

1; b11, b22 e b33 são as variáveis elevadas ao quadrado; b12, b13, b23 são a 

multiplicação das suas variáveis. Para efetuar os cálculos dos coeficientes de 

regressão e da tabela ANOVA, foi utilizada a análise por regressão no MatLab 

R2015a (MathWorks, EUA). 

Após a verificação dos coeficientes significativos foi possível visualizar o 

modelo no gráfico de superfície de resposta para otimizar as variáveis e encontrar o 

ponto ótimo do experimento. O planejamento experimental por CDD foi 

desenvolvido com base no trabalho de PEREIRA e PEREIRA-FILHO, 2018. 

 

3.3.3 Processamento de dados do planejamento experimental 

Os cromatogramas obtidos no UHPLC-ESI-HRMS foram processados no 

software MZmine 2.27 (MZmine Development Team, Finlândia) como descrito no 

item 3.6 e com os parâmetros que estão no Apêndice III. Em seguida, as matrizes 

das condições experimentais foram criadas e analisadas empregando o software 

MatLab e com a análise de variância (ANOVA) foi testada a falta de ajuste e a 
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significância da regressão. O emprego do MatLab e das suas rotinas 

computacionais e gráficos, assim como a interpretação dos dados da tabela 

ANOVA foram feitos baseados no trabalho de PEREIRA e PEREIRA-FILHO, 2018. 

 

3.4 Preparo dos extratos para os estudos metabolômicos 

A metodologia de extração foi baseada em estudos prévios do nosso grupo 

de pesquisa AsterBioChem e do grupo da Embrapa LMQPN. Além disso, para a 

otimização de algumas condições da extração foi realizado um CCD (item 3.3). 

Dessa forma foi elaborado o procedimento de extração utilizado neste trabalho. 

Foram adicionados em 20 mg do material vegetal pulverizado 250 µL de 

hexano seguido por agitação por 20 s. Então, foi adicionado 1 mL de EtOH 70% 

como solvente extrator e em seguida os extratos foram agitados por 20 s e 

colocados no banho de ultrassom por 10 min em temperatura de 25 ºC. Após a 

extração, os tubos foram centrifugados por 10 min a 3.000 rpm. Por fim, uma 

alíquota 500 µL da fase aquosa com adição de crisina (1 µg/mL) foi filtrada em filtro 

PTFE de 0,2 µm e então analisados UHPLC-ESI-HRMS. No processo de extração 

foram usados solventes em grau HPLC, água mili-Q, e um filtro para cada extrato 

vegetal. 

Foram preparados brancos com padrão interno contendo 1 µg/mL de crisina 

em EtOH 70% em grau HPLC, água mili-Q e filtrado em filtro PTFE de 0,2 µm. 

 

3.5 Aquisição dos dados 

As impressões digitais metabólicas das amostras foram obtidas em um 

cromatógrafo líquido de ultraeficiência (UHPLC, Acella Thermo Scientific, EUA) 

acoplado a espectrômetro de massas equipado com fonte ionização a pressão 

atmosférica (API – Atmospheric Pressure Ionization) por electrospray (H-ESI – 

Heated-Electrospray) e analisador de massas de alta resolução (HRFTMS – High 

Resolution Fourier Transformation Mass Spectrometry) do tipo Orbitrap (Exactive 

Pus, Thermo Scientific). O cromatógrafo possui um módulo com duas bombas 

(Acella1250, Thermo Scientific), um módulo injetor e forno (Acella, Thermo 

Scientific).  
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Foi utilizada coluna Kinetex XB-C18 (coreshell, 150 x 2,1 mm, 1,7 µm, 

Phenomenex, EUA); a fase móvel A era composta por ácido fórmico 0,1% e água 

mili-Q e a fase móvel B por acetonitrila e ácido fórmico 0,1%; a vazão da fase móvel 

foi de 400 µL.min-1. A eluição em modo gradiente foi 0-20 min em 10-23% de B, 20-

30 min em 23-100% de B e 30-35 min 100% de B; o volume de injeção foi de 4 µL; 

a temperatura da coluna foi de 30 ºC e a do rack de 10 ºC. O espectrômetro de 

massas foi operado simultaneamente nos modos positivo e negativo de ionização 

numa resolução de 70,000; a faixa de massa era entre 100-1500 m/z; o tempo de 

varredura de 2,5 scans.s-1; fragmentação igual a 35.000; tempo máximo de injeção 

de 250 ms. Os parâmetros na fonte de ionização (H-ESI) foram: voltagem do spray 

em 3,6 kV no modo positivo de ionização e 3,2 kV no modo negativo de ionização; 

a temperatura do capilar foi de 320 ºC; o fluxo de nitrogênio (sheat gas) foi de 30 

unidades no modo positivo de ionização e 11 no modo negativo de ionização e nível 

de S-lens RF 55. 

Os extratos foram analisados nas condições descritas acima e os dados 

foram gravados e armazenados usando o software Xcalibur 2.1.0 (Thermo 

Scientific).  

 

3.6 Processamento dos dados 

Após a análise por UHPLC-ESI-HRMS, os dados brutos obtidos no formato 

.raw apresentavam os modos positivo e negativo de ionização. Na plataforma de 

linha de comando ProteoWizard (KESSNER. et al., 2008) e utilizando a função 

MSconvert, foi realizada a conversão dos dados para o formato .mzXML, a 

compressão de dados e a separação dos modos positivo e negativo de ionização. 

O processamento de dados foi realizado no software MZmine, passando 

pelas etapas de correção de linha de base, detecção de massas, remoção de ruído, 

remoção de falsos picos pela transformada de Fourier, desconvolução dos 

cromatogramas, agrupamento dos picos  referentes a isótopos de uma mesma 

substância, alinhamento dos picos  e o preenchimento de espaços vazios 

(Apêndice III). Os parâmetros estabelecidos foram ajustados com base nos 

cromatogramas obtidos e nas características do analisador de massas.  
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3.7 Identificação de metabólitos 

A primeira etapa da desreplicação foi realizada no software MZmine, 

utilizando a biblioteca de estruturas químicas da família Anacardiaceae que foi 

desenvolvida neste projeto (item 3.1). A desreplicação foi baseada na comparação 

da massa monoisotópica em alta resolução (tolerância de 5 ppm). Além disso, foi 

feita uma comparação das substâncias desreplicadas a partir da AnacardDB  com 

dados de experimentais das substâncias puras do grupo AsterBioChem. As 

substâncias puras foram injetadas no UHPLC-ESI-HRMS nas mesmas condições 

dos extratos (item 3.5) para que fosse possível  efetuar a identificação de 

substâncias dos extratos em um nível de confiança mais elevado, utilizando a sua 

massa monoisotópica de alta resolução e também o tempo de retenção. 

 

3.8 Análises quimiométricas dos dados 

Após o processamento, os dados foram submetidos a análises 

quimiométricas, utilizando análise estatística multivariada. A análise estatística 

multivariada não supervisionada PCA (Principal Component Analysis) foi realizada 

utilizando o software SIMCA-P+ 13.0 (Umetrics, Suécia) para efetuar uma análise 

exploratória das impressões digitais metabólicas das amostras. Na análise dos 

dados foi realizada a normalização do tipo Pareto (escalonamento de dados que 

utiliza a raiz quadrada do desvio padrão) para os valores de área dos picos, 

correspondentes às variáveis x.  

Também foi utilizada a análise estatística multivariada supervisionada OPLS-

DA (Orthogonal Partial Least Squares) utilizando o software SIMCA-P+ para análise 

discriminante das impressões digitais metabólicas das amostras. A análise por 

OPLS-DA correlaciona a variância do espaço multinacional (variáveis x) com uma 

resposta informada ao modelo (matriz Y).  

Após serem realizadas as análises de PCA e OPLS-DA, também foi 

realizada a Análise de Correspondência Canônica (CCA) empregando-se o 

programa RStudio (RStudio, Inc., EUA). As variáveis que foram correlacionadas são 

referentes aos metabólitos obtidos pelos cromatogramas e os fatores abióticos no 

momento da coleta, como temperatura, umidade e nebulosidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Biblioteca de estruturas químicas de Anacardiaceae (AnacardDB) 

Com a finalidade de conhecer os constituintes químicos da família 

Anacardiaceae e auxiliar na identificação dos metabólitos dos extratos, foi criada 

uma biblioteca de estruturas químicas contendo os metabólitos secundários 

descritos na família. A AnacardDB, desenvolvida neste projeto, é a primeira sobre a 

química do metabolismo secundário da família Anacardiaceae com foco específico 

para as folhas, cascas e galhos das plantas. Ela possui a forma de uma tabela 

(Figura 3) e se encontra disponível eletronicamente em formato .sdf, sendo 

compatível com o software MarvinView (ChemAxon, Hungria) e todos aqueles que 

possibilitam a leitura de arquivos .sdf. Além da visualização das estruturas em 2D, 

também será possível consultar informações sobre suas estruturas, tais como 

classe química, fórmula molecular, massa exata e notação SMILES. 

 

 
Figura 3. Imagem da tela do banco de dados da família Anacardiaceae no software 

MarvinView. 

 

Neste trabalho, a biblioteca de dados foi utilizada com o propósito de 

identificação dos metabólitos nos extratos vegetais, tornando esse processo mais 

assertivo. Além disso, a AnacardDB está incorporada na biblioteca virtual de 
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estruturas químicas da Embrapa associadas à biodiversidade brasileira que tem a 

finalidade de facilitar a descoberta e o uso de princípios ativos em bancos de 

conservação de material genético. Assim, o banco de estruturas apresenta um 

impulso para a bioeconomia por ser uma ferramenta importante para a seleção de 

novas aplicações e desenvolvimento de novos produtos. 

O desenvolvimento da biblioteca de estruturas e sua aplicabilidade nos 

estudos metabolômicos estão também expostos no resumo intitulado 

“Desenvolvimento de banco de dados para auxiliar no estudo metabolômico por 

UHPLC-UV-MS de Spondias mombin (Anacardiaceae)”, que foi apresentado em 

forma de pôster no 12˚ Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, em 2019 e recebeu 

a premiação de 1˚ lugar na área de Isolamento e elucidação estrutural.  

Na construção da biblioteca foi utilizada a plataforma do SciFinder Scholar 

para efetuar a busca dos trabalhos já realizados e acessar as estruturas químicas já 

conhecidas do metabolismo secundário da família Anacardiaceae. Foi observado 

que apesar da plataforma apresentar um total de 1.968 trabalhos da família, apenas 

5% foram utilizados para a construção da biblioteca. Os trabalhos que foram 

selecionados para compor a biblioteca referem-se a estudos dos metabólitos das 

folhas, cascas e galhos. Dessa forma, podemos observar que, mesmo havendo um 

grande número de trabalhos da família na literatura, poucos estudos foram feitos 

sobre o metabolismo secundário de suas plantas, sendo a maioria dos estudos 

focados nos seus frutos. Contudo, esse dado já era esperado, pois a família 

Anacardiaceae tem um forte valor econômico devido aos seus frutos. Porém, cada 

vez mais se torna essencial o estudo das outras partes da planta visando aumentar 

sua aplicabilidade em outros segmentos, como nas indústrias alimentícia, 

farmacêutica e cosmética. 

A biblioteca contém 544 estruturas químicas referentes aos metabólitos, os 

quais foram classificadas em classes segundo os trabalhos de DEWICK, 2009 e 

LOBO e LOURENÇO, 2007 (Figura4).  
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Figura 4. Classes de metabólitos descritas na família Anacardiaceae. 

 

As principais classes de substâncias presentes na biblioteca de estrutura 

correspondem aos terpenos, aos ácidos graxos e seus derivados, aos 

fenilpropanoides e flavonoides, representando respectivamente 48%, 16%, 15% e 

13% das substâncias. No caso dos terpenos, os sesquiterpenos correspondem a 

21%, os monoterpenos 16% e triterpenos 8% do total de substâncias. A classe dos 

fenilpropanoides abrange os ácidos cinâmicos, ácidos benzoicos, as cumarinas e 

seus derivados. Já os taninos (5%) e os carboidratos (1%) foram identificados em 

proporções menores entre os gêneros e espécies da família.  

Durante o desenvolvimento da biblioteca, foi observado que do número total 

de reports (substâncias relacionadas com cada espécie), 78% tinham como 

referência artigos que descreviam estudo dos óleos essenciais das amostras de 

folhas e utilizavam em sua maioria apenas técnicas por cromatografia gasosa, 

justificando-se a presença de 11% de ácidos graxos. Dessa forma, o estudo 

metabolômico por outras técnicas como LC-MS se mostram necessárias.  

Como as duas espécies do presente estudo são do gênero Spondias, as 

classes das substâncias descritas na literatura para este gênero foram melhor 

analisadas (Figura 5).  
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Figura 5. Classes dos metabólitos secundários descritas no gênero Spondias. 

 

Aqui incluem-se as classes de metabólitos presentes no gênero, sendo 

também os terpenos aqueles descritos em maioria, representando 54% do número 

total de substâncias, com 27% de sesquiterpenos, 16% de monoterpenos e 7% de 

triterpenos. Outas classes foram descritas em menor proporção, como os ácidos 

graxos e seus derivados (21%), fenilpropanoides (12%), flavonoides (6%) e os 

taninos (3%).  

Assim como para a família Anacardiaceae, para os metabólitos do gênero 

Spondias também foi observado que do número total de reports, 71% tinham como 

referência artigos que fizeram estudo dos óleos essenciais utilizando em sua 

maioria técnicas por cromatografia gasosa. Assim, o estudo metabolômico por 

outras técnicas como LC-MS se mostram necessárias também para o gênero.  

 

4.2 Condições do método de extração do material vegetal 

A realização de estudos metabolômicos depende de amostras que sejam 

representativas e por isso é necessário realizar a extração do material vegetal em 

condições otimizadas. Neste trabalho, diferentes condições experimentais foram 

realizadas com as seguintes variáveis independentes: % de solvente extrator 
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(EtOH); tempo de extração no ultrassom; razão sólido-líquido (p/v) de material 

vegetal e solvente extrator. Com a finalidade de estudar e otimizar o efeito 

combinado das variáveis, foi utilizado um planejamento fatorial usando CCD, o qual 

é um método de regressão multivariada que é utilizado quando existem 2 ou 3 

variáveis com o mesmo número de níveis e que não haja nenhuma correlação entre 

elas (PEREIRA e PEREIRA-FILHO, 2018). 

Após serem realizados os 19 experimentos descritos (Tabela 2), foi montada 

uma matriz X com os coeficientes calculados (Apêndice II) e com a resposta (y) 

calculada pela soma da área dos cromatogramas. A análise por regressão foi 

realizada e a tabela ANOVA foi criada (Tabela 3). 
 
Tabela 2. Experimentos realizados, a codificação das variáveis e a resposta com a 

soma das áreas do cromatograma. 

Experimentos Solvente % b1 
Tempo 
(min) 

b2 
m/v 
(mg) 

b3 
Resposta 

(e10) 
1 40 -1 10 -1 6 -1 11,57 
2 80 1 10 -1 6 -1 23,75 
3 40 -1 30 1 6 -1 14,94 
4 80 1 30 1 6 -1 22,55 
5 40 -1 10 -1 18 1 23,56 
6 80 1 10 -1 18 1 39,40 
7 40 -1 30 1 18 1 24,68 
8 80 1 30 1 18 1 44,49 
9 60 0 20 0 12 0 37,26 

10 60 0 20 0 12 0 35,08 
11 60 0 20 0 12 0 35,80 
12 60 0 20 0 12 0 35,23 
13 60 0 20 0 12 0 35,19 
14 26,36 -1,68 20 0 12 0 17,39 
15 93,64 1,68 20 0 12 0 30,23 
16 60 0 3,2 -1,68 12 0 33,23 
17 60 0 36,8 1,68 12 0 37,11 
18 60 0 20 0 0,92 -1,68 11,76 
19 60 0 20 0 22,08 1,68 44,80 
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Tabela 3. Tabela ANOVA de todos os coeficientes. 

 SQ GL MQ 
Teste 
F(cal) 

F tab (95%) 

Regressão 1866,3 9 207,4 19,97 3,2 
Resíduo 93,5 9 10,4 

  Total 1959,8 18 108,9 
  Erro puro 3,3 4 0,8 21,81 6,3 

Falta de ajuste 90,2 5 18 
  Variação explicada (R^2) 0,9526     

Máxima variação 
explicada (R^2 máximo) 

0,9983     

SQ - soma quadrática; SQR: soma quadrática da regressão; SQr: soma quadrática do 
resíduo 
GL – grau de liberdade 
MQ – média quadrática; MQR: média quadrática da regressão; MQr: média quadrática do 
resíduo 
F (cal) – teste F calculado 
F tab – teste F tabelado 

 

A situação desejável é que MQR seja muito maior que a MQr, para que 

então o modelo calculado possua uma condição estatística adequada, permitindo a 

sua utilização para predições. No modelo gerado, o valor de MQR é 207,36 e o de 

MQr é 10,38, portanto MQR>>MQr.  

O valor de F tabelado com 9 (MQR) e 9 (MQr) graus de liberdade é 3,2 com 

95% de confiança e a razão entre o valor de F calculado e tabelado é 6,3. Porém, 

idealmente essa razão deveria ser superior a 10.  

Dessa forma, as primeiras impressões levam a concluir que o modelo 

calculado não apresenta uma boa regressão. Além disso, o valor de F ao dividir 

MQFaJ pela MQEP é 21,81 e o valor tabelado é 6,3 com 95% de confiança, e como 

o F calculado é superior ao tabelado, o modelo apresenta falta de ajuste. Então, 

mesmo com os valores de variação explicada (R2 0,9526) e a máxima variação 

explicável (R2max 0,9983) sejam próximos de 1, foram utilizados os valores de falta 

de ajuste. Então foi informado à rotina computacional o valor de 18,0341 (MQFaJ) 

como variância para os coeficientes calculados e 2,7764 do valor de t. 

Após a inserção dessas informações, foram calculados os coeficientes de 

regressão e os intervalos de confiança. Percebe-se que com intervalo de confiança 
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dos coeficientes b2, b12, b13, b22, b23 compreendem o valor zero, sendo 

considerado não significativo ao nível de confiança de 95% (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Coeficientes calculados e os seus intervalos de confiança.  

Coeficientes Valores de coeficiente Intervalo de confiança 
b0 35,8343 5,2662 
b1 5,644 3,1919 
b2 1,0919 3,1919 
b3 8,4155 3,1919 

b11 -4,8703 3,1962 
b12 -0,075 4,1685 
b13 1,9825 4,1685 
b22 -0,8453 3,1962 
b23 0,505 4,1685 
b33 -3,2865 3,1962 

 

Os coeficientes não significativos foram excluídos do modelo e então ele foi 

recalculado. No novo modelo foram formadas novas réplicas, então os valores de 

SQEP e de grau de liberdade foram atualizados e a análise por regressão foi 

realizada novamente. Assim, foram gerados os valores do modelo recalculado para 

a construção da tabela ANOVA (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Tabela ANOVA do modelo recalculado com as novas réplicas. 

 
SQ GL MQ 

Teste 
F(cal) 

F tab (95%) 

Regressão 1806,8 4 451,7 41,3 3,1 
Resíduo 153 14 10,9   
Total 1959,8 18 108,9   
Erro puro 30,8 9 3,4 7,2 3,5 
Falta de ajuste 122,2 5 24,4   
Variação explicada (R^2) 0,9219     
Máxima variação 
explicada (R^2 máximo) 

0,9843     

SQ - soma quadrática; SQR: soma quadrática da regressão; SQr: soma quadrática do 
resíduo 
GL – grau de liberdade 
MQ – média quadrática; MQR: média quadrática da regressão; MQr: média quadrática do 
resíduo 
F (cal) – teste F calculado 
F tab – teste F tabelado 
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No novo modelo, a partir da tabela ANOVA, é possível verificar que MQR é 

451,7 e MQr é 10,9, portanto MQR>>MQr, então o modelo possui uma condição 

estatística adequada que permite a sua utilização para predições. O valor de F 

tabelado com 4 (MQR) e 14 (MQr) graus de liberdade é 3,1 com 95% de confiança 

e a razão entre o valor de F calculado e tabelado é 13,2, portanto essa razão tem 

um valor ideal.  

Dessa forma, foi possível concluir que o modelo calculado apresenta uma 

boa regressão. Além disso, os valores de variação explicada (R2 0,9526) e a 

máxima variação explicável (R2max 0,9983) são ideais, pois estão próximos de 1. 

Portanto, mesmo que a razão do F calculado pelo tabelado (MQFaJ/ MQEP) não 

seja menor que 1, foram utilizados os valores dos resíduos sem falta de ajuste. 

Então foi informado à rotina computacional o valor de 10,9271 (MQr) como 

variância para os coeficientes calculados e 2,1604 do valor de t. 

Após a inserção dessas informações foram calculados os coeficientes de 

regressão e os intervalos de confiança. Percebe-se que os intervalos de confiança 

de nenhum dos coeficientes compreendem o valor zero, sendo assim, todos os 

coeficientes são considerados significativos ao nível de confiança de 95% (Tabela 

6) 

 
Tabela 6. Coeficientes recalculados e os seus intervalos de confiança. 

Coeficientes Valores de coeficiente Intervalo de confiança 
b0 35,0501 2,6362 
b1 5,644 1,9333 
b3 8,4155 1,9333 

b11 -4,747 1,9152 
b33 -3,1632 1,9152 

 

O modelo então foi visualizado no gráfico de superfície de resposta e foi 

possível verificar a região de trabalho que permite ter o maior valor de área dos 

picos  no cromatograma (Figura 5). Na Figura 6, é possível verificar a região de 

ótimo no ponto mais alto do gráfico de superfície, a qual apresenta a soma das 

áreas dos picos  do cromatograma. No gráfico de contorno (Figura 7), a região de 

ótimo foi marcada e assim pode-se visualizar os valores das variáveis. Dessa 

forma, verificou-se que a região de ótimo para a realização dos experimentos em 

relação ao solvente é de 70 % e a razão sólido-líquido de 20:1 mg/mL. Já a variável 
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de tempo de ultrassom, por ser não significativa no modelo, foi estabelecido como 

10 min. Os valores das variáveis estabelecidos contemplam a eficiência e também 

a velocidade do experimento. 

 

 
Figura 6. Gráfico de superfície de resposta do CCD com os coeficientes 

significativos. 

 

 
Figura 7. Gráfico de contorno do CCD com os coeficientes significativos. 
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Portando, no método de extração utilizado nas amostras de folhas e cascas 

de S. mombin e S. tuberosa, como descrito no item 3.4, 20 mg do material vegetal 

pulverizado foram extraídos com 1 mL EtOH 70% e colocados no banho de 

ultrassom por 10 min a uma temperatura de 25 ºC. 

4.3 Impressão digital metabólica 

As impressões digitais metabólicas foram obtidas utilizando o método 

cromatográfico descrito no item 3.4 para os extratos de todas as amostras de S. 

mombin e S. tuberosa. No total, foram realizadas 249 análises no UHPLC-ESI-

HRMS referentes a 122 extratos de S. tuberosa, 80 extratos de S. mombin e 23 

brancos com padrão interno. Além disso, 24 análises eram referentes aos mix das 

cascas e folhas de cada espécie e em cada coleta em triplicata.  

Os brancos foram injetados a cada 10 injeções dos extratos, uma etapa 

importante para garantir a reprodutibilidade das análises. O flavonoide crisina foi 

escolhido como padrão interno, pois não está presente nos extratos, não apresenta 

problemas de coeluição com outros picos  no cromatograma, apresenta 

propriedades equivalentes as outras substâncias analisadas na amostra, estava 

com alto grau de pureza e é estável a variações de temperatura (SNYDER et al., 

2010).  

Os cromatogramas foram obtidos em modo negativo de ionização e positivo 

porém, após se explorar os dados, as análises estatísticas multivariadas e a 

identificação das substâncias pela biblioteca foi realizada apenas no modo negativo 

de ionização. Essa decisão foi tomada pois o modo positivo de ionização apresenta 

poucos picos  em relação ao negativo, e algumas das que foram identificadas 

também aparecem no modo positivo de ionização. Além disso, a partir da pesquisa 

realizada para a criação da biblioteca de estruturas químicas e do que foi possível 

observar pelos cromatogramas, as classes de metabólitos que esperávamos 

encontrar possuem uma maior facilidade em serem ionizadas no modo negativo de 

ionização. 

O processamento de dados de todos os extratos de folhas, cascas e galhos 

das espécies S. mombin e S. tuberosa foi realizado no software MZmine, os 

cromatogramas passaram por correção de linha de base, detecção de massas, 

remoção de ruído, remoção de falsos picos pela transformada de Fourier, 
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desconvolução dos cromatogramas, agrupamento dos picos  referentes a isótopos 

de uma mesma substância, alinhamento dos picos  e o preenchimento de espaços 

vazios (Apêndice III). O processamento dos cromatogramas resultou em 360 

bandas no modo negativo de ionização.  

A Figura 8 (A) mostra os cromatogramas de 40 amostras vegetais de folhas 

da espécie S. mombin, 18 são referentes à primeira coleta e 22 à segunda coleta. 

Já a Figura 8 (B) mostra os cromatogramas de 60 amostras vegetais de folhas da 

espécie S. tuberosa, 32 são referentes à primeira coleta e 28 à segunda coleta. 

 
 

  

 
Figura 8. Impressão digital metabólica (TIC – cromatograma de íons totais) por 

UHPLC-ESI-HRTMS no modo de ionização negativo dos extratos de folhas S. 

mombin (A) e S. tuberosa (B). Figura gerada no software MZmine. 

 

A Figura 9 (A) mostra os cromatogramas de 40 amostras vegetais de cascas 

da espécie S. mombin, 18 referentes à primeira coleta e 22 à segunda coleta e (B) 
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mostra os cromatogramas de 62 amostras vegetais de galhos da espécie S. 

tuberosa, 30 referentes à primeira coleta e 32 à segunda coleta. 

 

 
  

 

 
Figura 9. Impressão digital metabólica (TIC – cromatograma de íons totais) por 

UHPLC-ESI-HRTMS no modo de ionização negativo dos extratos de cascas S. 

mombin (A) e galhos S. tuberosa (B). Figura gerada no software MZmine. 

 

A partir das impressões digitais metabólicas, é possível observar nas Figura 

8 e 9 que os cromatogramas das folhas das duas espécies se assemelham mais 

entre si do que os cromatogramas de folhas e cascas ou folhas e galhos de uma 

mesma espécie. Uma das maiores diferenças observadas nos cromatogramas das 

folhas (Figura 8) em relação aos de cascas e galhos (Figura 9) é a maior 

intensidade dos metabólitos entre os minutos 32 e 38 nas folhas. Dessa forma, já é 

possível pensar na hipótese desses metabólitos serem possíveis marcadores na 
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diferenciação das folhas em relação as cascas e galhos. Contudo, são necessárias 

outras análises adicionais para verificar essa hipótese, como análises estatísticas 

multivariadas, que serão descritas no item 4.5. 

  

4.4 Identificação dos metabólitos secundários nos extratos 

A primeira etapa da desreplicação foi realizada no software MZmine, 

utilizando o banco de dados AnacardDB específico da família Anacardiaceae que 

foi desenvolvido neste trabalho. Então, essa etapa foi baseada na comparação da 

massa monoisotópica em alta resolução do banco de dados e 40 estruturas 

químicas foram desreplicadas por esse método.  

Além da utilização do banco AnacardDB, também foi utilizada uma biblioteca 

de substâncias puras, onde estas foram analisadas no mesmo método 

cromatográfico e parâmetros do UHPLC-ESI-HRTMS (tópico 3.4) que os extratos 

vegetais. Dessa forma, os dados dos cromatogramas das substâncias contribuem 

não apenas para os valores de massa em alta resolução, mas também com os 

tempos de retenção. Assim, a identificação das substâncias pode ser feita com um 

maior nível de confiança. De acordo com a literatura, os níveis de confiança na 

identificação de uma dada estrutura química são representados por 5 níveis, onde o 

nível 0 é o mais alto e o 4 mais baixo e, portanto, o nível mais alto apresenta maior 

confiança na determinação de sua estrutura (BLAŽENOVIC ́ et al., 2018).  

Utilizando a biblioteca AnacardDB foi possível fazer a anotação dos metabólitos em 

nível 2, obtendo assim a sua provável estrutura química. Já com a biblioteca de 

substâncias puras foi possível elevar a confiança para o nível 1 e realizar a 

identificação dos metabólitos, com as estruturas 2D das substâncias conhecidas. 

As bibliotecas AnacardDB e a das substâncias puras desenvolvidas neste 

trabalho foram convertidas em formato .csv para serem utilizadas na ferramenta de 

identificação de banco de dados padronizado do MZmine. No total, 40 substâncias 

foram identificadas, das quais 30 em nível 2 e 10 em nível 1, e na Tabela 7 estão 

descritos os nomes destas substâncias com os seus respectivos níveis de 

identificação, assim como seus tempos de retenção, os valores de m/z observados 

e os calculados. No Apêndice IV são informados os números CAS das substâncias 
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desreplicadas, as suas massas exatas e em quais materiais vegetais elas estão 

presentes. 

 

Tabela 7. Substâncias identificadas nos extratos analisados por UHPLC-ESI-

HRTMS no modo de ionização negativo e os respectivos níveis de confiança. 

tR [M-H]- 
obs 

[M-H]- 
cal 

Formula 
Molecular Identidade Nível 

0,95 179,0554 179,0555 C6H12O6 glicose 2 
0,97 191,0555 191,0555 C7H12O6 ácido quínico 2 
0,99 191,0189 191,0192 C6H8O7 ácido cítrico 1 
1,31 169,0136 169,0137 C7H6O5 ácido gálico 1 
1,5 315,0730 315,0715 C13H16O9 ácido gentísico-5-O-β-glicosídeo 2 

1,56 305,0673 305,0661 C15H14O7 epigalocatequina 2 
3,46 353,0885 353,0872 C16H18O9 ácido clorogênico 1 
3,81 289,0725 289,0712 C15H14O6 catequina 1 

4,12 761,1388 761,1354 C37H30O18 
galato de epigalocatequina - 

epigalocatequina  
2 

4,58 327,1092 327,1080 C15H20O8 3,4-dihidroxi-propiofenona-3-glicosídeo 2 
4,62 369,0471 369,0458 C15H14O11 ácido 2-O-cafeoil-hidroxicítrico 2 
4,75 177,0188 177,0188 C9H6O4 5,7-dihidroxicromona 2 
5,06 179,0344 179,0344 C9H8O4 ácido cafeico 1 
6,13 337,0942 337,0923 C20H32O3 ácido 5-O-cumaroil quínico 2 
6,2 289,0726 289,0712 C15H14O6 epicatequina 2 

6,63 635,0899 635,0884 C27H24O18 trigaloilglicose 2 
7,08 457,0788 457,0771 C22H18O11 galato de epigalocatequina  2 
7,56 197,0452 197,0450 C9H10O5 galato de etila  2 
7,92 163,0394 163,0395 C9H8O3 ácido p-cumarico 1 

10,44 625,1430 625,1405 C27H30O17 miricetina-3-O-rutinosídeo 2 
13,12 609,1481 609,1455 C27H30O16 rutina 1 
13,18 441,0836 441,0822 C22H18O10 galato de epicatequina  2 
13,26 300,9994 300,9984 C14H6O8 ácido elágico 2 
13,67 463,0893 463,0876 C21H20O12 isoquercitrina 1 
14,71 463,0895 463,0876 C21H20O12 quercetina-3-O-galactosídeo 2 
15,56 433,0790 433,0771 C20H18O11 quercetina-3-O-arabinopiranoídeo 2 
16,18 447,0947 447,0927 C21H20O11 quercitrina 2 
16,47 593,1522 593,1506 C27H30O15 canferol-3-O-rutinosídeo 2 
18,43 615,1003 615,0986 C28H24O16 quercetina-3-(6-O-galoilgalactosídeo) 2 
23,01 301,0360 301,0348 C15H10O7 quercetina 1 
24,08 285,0412 285,0399 C15H10O6 canferol 1 
31,33 389,2704 389,2692 C24H38O4 ácido micrônico 2 

32 343,2280 343,2273 C22H32O3 ácido anacárdico C15:2 2 
32,28 369,2439 369,2430 C24H34O3 ácido anacárdico C17:3 2 
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32,55 401,3068 401,3056 C26H42O3 ácido anacárdico C19:1 2 
32,74 319,2281 319,2273 C20H32O3 ácido anacárdico C13 2 
32,92 345,2437 345,2430 C22H34O3 ácido anacárdico C15:1 2 
33,18 371,2597 371,2586 C24H36O3 ácido anacárdico C17:2 2 
34,51 373,2752 373,2743 C24H38O3 ácido anacárdico C17:1 2 
35,23 429,3377 429,3369 C28H46O3 ácido anacárdico C21:1 2 
tR - tempo de retenção 
[M-H]-  obs- massa experimental no modo negativo de ionização 
[M-H]-  cal- massa calculada no modo negativo de ionização 
Nível – nível de identificação (BLAŽENOVIC  ́et al., 2018): 1- substância identificada por 
meio da biblioteca de estruturas químicas AnacardDB contendo as informações de tR e 
massa monoisotópica em alta resolução de substâncias, as quais foram injetadas no mesmo 
método de análise dos extratos; 2- substância anotada a partir da biblioteca de estruturas 
químicas AnacardDB, com base na massa monoisotópica em alta resolução e sem padrões 
químicos de referência. 
 

Com a desreplicação realizada a partir da biblioteca de estruturas, foi 

observado que as espécies S. mombin e S. tuberosa contém uma grande variedade 

de ácidos anacárdicos, sendo eles com 13, 15, 17, 19 e 21 átomos de carbono em 

sua cadeia lateral (Figura 10). Os ácidos anacárdicos são metabólitos secundários 

encontrados principalmente nas espécies da família Anacardiaceae e amplamente 

estudados devido às suas ações farmacológicas, tais como antitumoral, bactericida, 

moluscicida e antiviral.  
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Figura 10. Estruturas químicas dos ácidos anacárdicos identificados nas amostras 

de S. mombin e S. tuberosa. As cadeias laterais são: 1R = C13H28, 2R = C15H30, 

3R = C15H28, 4R = C15H26, 5R = C17H34, 6R = C17H32, 7R = C17H30, 8R = 

C19H38, 9R = C21H42. 

 

O ácido anacárdico C13 tem ação moluscicida, ou seja, pode ser usado no 

controle de moluscos (LI et al. 2012); inibe a NF-kB (modulador essencial do gene 

NEMO) e assim inibe a migração de células de câncer de mama (HAMDOUN e 

EFFERTH, 2017); inibe a SIRT, enzima alvo em terapias contra câncer e outras 

doenças degenerativas, parasitárias e virais (RYCKEWEART et al. 2014; VILLALBA 

e ALCAIN, 2012).  

Já o ácido anacárdico C15 apresenta atividade bactericida contra a 

Escherichia coli e Straphylococcus aureus (LEE et al., 2014); inibe a 

metaloproteinase MMP-2, reduzindo a erosão da dentina (SILVEIRA et al., 2014); 

inibe a protease do HIV-1 (LU et al., 2012); inibe a via de sinalização PI3K / Akt / 

Mtor, suprimindo assim a proliferação e migração de células de câncer no pulmão 

(BAEK et al., 2017a).  

O ácido anacárdico C17 inibe a enzima FAS (Ácido Graxo Sintase), 

responsável pela síntese de ácidos graxos, e a citotoxicidade contra células 
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cancerígenas humanas (OH et al., 2013); regula negativamente o gene PTEN e a 

Tirosina Fosfatase SHP-1 e assim induziu a apoptose de células tumorais anulando 

a sinalização do STAT3 (BAEK et al., 2017b); ativa a caspase-3 e regula 

positivamente a Bax, uma proteína pró-apoptótica, que então inibe as células 

SMMC-7721 presentes no hepatocarcinoma (YANG et al. 2014); assim como o 

C15, apresenta atividade bactericida (LEE et al., 2014), e como a C13, também 

inibe a SIRT (RYCKEWEART et al., 2014).  

As várias atividades farmacológicas dos ácidos anacárdicos se devem ao 

comprimento das cadeias laterais alquila e à hidrofilicidade do grupo principal da 

sua molécula. Além disso, no caso da inibição enzimática, a atividade pode ocorrer 

devido à capacidade para quelar metais de transição nas enzimas (HAMAD e 

MUBOFU, 2015). Além das suas atividades já mencionadas, outro importante valor 

comercial dos ácidos anacárdicos se deve à sua utilização como fonte de moléculas 

como o cardanol, que são potenciais alternativas ao uso de diesel como 

combustível e potencial fonte de novos polímeros (CHATTERJEE et al., 2017). 

Apesar de já existirem várias publicações científicas com esses ácidos, ainda são 

necessárias mais investigações a fim de tornar viável o seu uso como fármaco ou 

combustível em escala comercial. 

Além dos ácidos anacárdicos, foi identificada uma variedade interessante de 

flavonoides e seus derivados nas folhas de S. mombin e S. tuberosa, como a 

quercetina (Figura 11), epigallocatequina (Figura 12), epicatequina (Figura 13), 

canferol (Figura 14), catequina e miricetina (Figura 15). As ações farmacológicas 

desses metabólitos já são mais conhecidas por estarem sendo pesquisadas há 

mais de 50 anos, porém até hoje ainda são realizados estudos investigando novas 

atividades e buscando melhor compreender os seus mecanismos de ação.  
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Figura 11. Estruturas químicas da quercetina e seus derivados identificados nas 

amostras de S. mombin e S. tuberosa. 1R = quercetina; 2R = quercetina-3-O-

galactosídeo; 3R = quercitrina; 4R = isoquercitrina; 5R = quercetina-3-O-

arabinopiranoídeo; 6R = quercetina 3-(6-O-galoilgalactosídeo); 7R = rutina. 
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Figura 12. Estruturas químicas da epigalocatequina e seus derivados identificados 

nas amostras de S. mombin e S. tuberosa. 1R = epigalocatequina; 2R = galato de 

epigallocatequina; 3R = galato de epigalocatequina - epigalocatequina. 

 

 
Figura 13. Estruturas químicas da epicatequina e seus derivados identificados nas 

amostras de S. mombin e S. tuberosa. 1R = epicatequina; 2R = galato de  

epicatequina. 
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Figura 14. Estruturas químicas do canferol (1R) e do canferol-3-O-rutinosídeo (2R) 

identificados nas amostras de S. mombin e S. tuberosa. 

 

 
Figura 15. Estruturas químicas da catequina (esquerda) e da miricetina-3-O-

rutinosídeo (direita) identificados nas amostras de S. mombin e S. tuberosa. 

 

Alguns dos trabalhos mais recentes descrevem flavonoides glicosilados 

ativando células funcionais que levam à supressão de receptores R5 do HIV-1 

(YONEKAWA et al., 2019); descrevem ainda o uso do canferol como um potencial 

fármaco para o tratamento de câncer de cólon (RIAHI-CHEBBI  et al., 2019) e no 
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tratamento de glaucoma inibindo as vias JNK e NF-Kb (LIN et al., 2019); a inibição 

das vias NF-Kb e MAPK pelo canferol-3-O-β-rutinosídeo nas células RAW 264.7, 

podendo ser usado no tratamento de câncer (HWANG et al., 2019); a ação da 

epicatequina, miricetina e do canferol no receptor de progesterona e na expressão 

de genes das células do câncer de mama (PURANIK et al., 2019); a ação da 

isoquercitrina na PDI (enzima do reticulo endoplasmático) melhorando a 

coagulação sanguínea em pacientes com câncer avançado (ZWICKER et al., 

2019); investigação da interação de derivados da quercetina com a enzima SIRT6,  

proteína que modula as funções das histonas na cromatina e é alvo de fármacos 

para o tratamento de câncer (YOU et al., 2019).   

Atualmente, as espécies S. mombin e S. tuberosa são comercialmente 

interessantes principalmente para as indústrias alimentícias e cosméticas devido às 

suas frutas que são exóticas. Porém, essas espécies também apresentam um valor 

potencial econômico que ainda pode ser muito explorado, que são os seus 

metabólitos secundários presentes nas suas folhas. Como já destacado no 

presente trabalho, os metabólitos presentes nestas espécies possuem como 

diferencial as ações farmacológicas e seu potencial uso como biocombustível.  

 

4.5 Análises estatísticas multivariadas 

Após os dados cromatográficos obtidos pelo UHPLC-ESI-HRTMS foram 

exportados e tratados segundo os parâmetros descritos no Apêndice III. 

Posteriormente, os dados referentes à área dos picos  dos cromatogramas foram 

exportados em formato .csv e a matriz (X) gerada foi usada para as análises 

estatísticas.  

A PCA é um método estatístico não-supervisionado, com o objetivo de 

encontrar as dimensões que melhor diferenciam um conjunto de dados. Essa 

analise permite reduzir o número de variáveis do conjunto de dados mediante a 

criação de novas variáveis que são as “componentes principais” que descrevem a 

variabilidade total do sistema, permitindo detectar padrões de agrupamentos e 

outliers (BRERETON, 2003). Então, modelos são criados a partir das variáveis 

ortogonais, ou seja, as variáveis são reduzidas para um número mínimo de 

variáveis linearmente não correlacionadas, que são chamadas de componentes 
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principais. Logo, a PCA é um método de “compressão”, tendo sido bastante 

utilizada para se realizar uma análise exploratória dos dados e verificar a presença 

de tendências das composições das amostras.  

Os modelos de PCA revelam similaridade das amostras na matriz X. Essa 

matriz, fornecida para realizar as análises, apresentava nas linhas os extratos das 

amostras e nas colunas as variáveis x que correspondem às áreas dos picos  do 

cromatograma de íons totais (TIC). Antes das análises, foi utilizada a normalização 

por Pareto (fator de escalonamento = raiz quadrada do desvio padrão) para reduzir 

a importância relativa das variáveis com valores maiores. A vantagem deste método 

é manter a estrutura dos dados parcialmente intacta (VAN DEN BERG et al., 2006), 

de modo que grandes mudanças na concentração dos metabólitos sejam 

diminuídas e então os metabólitos majoritários se tornem menos dominantes em 

relação a todo o conjunto dos dados.  A região da elipse (Hotelling’s T2) indica a 

região definida com 95% de confiança da variação do modelo. 

Ao iniciar as análises estatísticas multivariadas, foi feita uma análise por PCA 

dos extratos dos mix em triplicata (Apêndice V e VI) analisados por UHPLC-ESI-

HRTMS no modo de ionização negativo. Essa análise teve por objetivo confirmar a 

reprodutibilidade dos dados adquiridos, uma vez que as injeções dos mix agrupam 

entre si e de acordo com a parte do material vegetal e da sua espécie. Dessa 

forma, verificamos que os dados obtidos a partir dos procedimentos de extração e 

de aquisição de dados são reprodutíveis. 

Na Figura 16 pode-se observar os resultados de uma análise por PCA 

informando ao sistema na variável “classe” a espécie e cada parte da planta que foi 

utilizada para se obter os extratos, a fim de facilitar a visualização e interpretação 

dos dados. 
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Figura 16. Score plot da PCA (R2 0,722; Q2 0,633) de todas as amostras analisadas 

por UHPLC-ESI-HRTMS (modo de ionização negativo). As amostras de folhas estão 

em azul e a das cascas em verde escuro na espécie S. mombin; as amostras de 

folhas estão em vermelho e a dos galhos em verde claro na espécie S. tuberosa. 

 

Na análise por PCA das amostras de cascas, galhos e folhas das espécies 

S. mombin e S. tuberosa (Figura 16) é possível observar que a PC1 corresponde a 

47,5% do modelo, e é capaz de separar as amostras por parte do material vegetal 

usado nos extratos. As amostras de galhos e de cascas das espécies diferentes 

apresentam maior similaridade entre seus perfis metabólicos do que em entre 

cascas ou galhos e folhas da mesma espécie. Outro dado interessante da Figura 16 

é a formação de dois agrupamentos responsáveis pela PC2, que correspondem a 

20,5% do modelo. Tal informação revela a diferença dos perfis metabólicos entre as 

folhas das duas espécies. Pode-se observar que esses resultados corroboram a 

hipótese levantada no item 4.3, na qual alguns metabólitos podem ser marcadores 

na diferenciação das folhas em relação as cascas e galhos das espécies de S. 

mombin e S. tuberosa. 

Analisando o score plot e o loading plot da PCA das folhas, cascas e galhos 

das duas espécies (Figuras 16 e 17) e os valores dos eixos das duas PCs (Tabela 

8), pode-se verificar a presença de possíveis marcadores nos agrupamentos 

mostrados pela PC1 e PC2. A analise é feita com a sobreposição dos eixos do 

score e do loading plot para correlacionar os agrupamentos com os metabólitos e 
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então com o valor do loading plot nos eixos é possível verificar os metabólitos mais 

relevantes para a os agrupamentos observados. Com os dados da PC1, foram 

determinados como marcadores das cascas e galhos os ácido gálico, ácido cítrico, 

catequina e epigallocatequina. Já os ácidos anacárdicos e flavonoides, como 

quercetina, rutina e canferol, são possíveis marcadores para as folhas. Também é 

possível verificar pela PC2 que possíveis marcadores para as folhas de S. mombin 

são o ácido anacárdico C17:3, a quercetina e a isoquercitrina. Já para as folhas de 

S. tuberosa os marcadores são ácidos anacárdicos C17:2 e C17:1, canferol e 

rutina. 

 
Figura 17. Loading plot da PCA das amostras de folhas, cascas e galhos da S. 

mombin e S. tuberosa. 
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Tabela 8. Variáveis identificadas (substâncias) e responsáveis pelos agrupamentos 

com os seus respectivos valores dos eixos da PCA das amostras de folhas, cascas 

e galhos da S. mombin e S. tuberosa. 

Var ID  PC[1] PC[2] 
ácido gálico -0.0722 -0.0223 
ácido cítrico  -0.0550 -0.0388 
catequina -0.0427 -0.0142 
epigalocatequina -0.0390 -0.0169 
quercetina-3-O-arabinopiranosídeo 0.0269 0.1305 
ácido elágico 0.0330 0.2645 
quercetina 3-(6-O-galoilgalactosídeo) 0.0451 -0.0505 
ácido 2-O-cafeoil-hidroxicítrico  0.0510 -0.0546 
ácido anacárdico C19:1 0.0526 -0.0651 
quercetina-3-O-rhamnosídeo 0.0558 0.1536 
quercetina-3-O-galactosídeo 0.0635 0.1434 
isoquercitrina 0.0934 0.1680 
canferol-3-O-rutinosídeo 0.0957 -0.1018 
ácido anacárdico C13 0.1039 -0.0742 
ácido anacárdico C17:3 0.1381 0.5681 
rutina 0.2551 -0.2783 
ácido anacárdico C17:1 0.3240 -0.0519 
ácido anacárdico C17:2 0.4913 -0.0372 

 

Na Figura 16, foram obtidos os agrupamentos em relação às partes das 

plantas, mostrando que os galhos e as cascas das diferentes espécies do mesmo 

gênero apresentam um perfil metabólico semelhante. Já as folhas dessas espécies 

apresentam um perfil metabólico distinto. Já a Figura 17 nos mostra que as folhas 

apresentam maior variedade de metabólitos do que os galhos e as cascas devido a 

presença dos diversos metabólitos no loading plot correlacionados com o 

agrupamento das folhas da Figura 16.  

Os resultados da análise por PCA das folhas, cascas e galhos da S. mombin 

e S. tuberosa são previstos na teoria de defesa ideal (optimal defense theory). Essa 

teoria tem como base o estudo dos padrões de defesa das plantas, os quais 

ganharam força na década de 1970 com os trabalhos que abrangiam 

disponibilidade de recursos, desenvolvimento fisiológico, aumento das 

concentrações de substâncias de defesa associadas a tecidos reprodutivos, 

adequação dos tecidos e sua coevolução com os herbívoros para explicar a 
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distribuição observada de determinados metabólitos secundários nas plantas 

(MCKEY 1974; RHOADES 1979, HERMS e MATTSON, 1992). Além disso, já é 

conhecido que a teoria de defesa pode explicar a alocação de substâncias de 

defesa em tecidos de alto valor para o condicionamento, reprodução e com maior 

probabilidade de serem atacados, conferindo assim maior defesa para a planta 

(OHNMEISS e BALDWIN, 2000). Ainda nesse campo, existem questões que estão 

sendo investigadas, como os metabólitos que contribuem para a especialização 

tecidual e a especialização de respostas nos tecidos submetidos a estresses 

combinados (LI et al., 2016; WOLINSKA e BERENS, 2019). Portanto, uma hipótese 

para o agrupamento observado na Figura 16 é o fato das estruturas anatômicas de 

casca e galhos, mesmo sendo de espécies diferentes dentro de um mesmo gênero, 

apresentam um valor e função semelhante para as plantas. Já as folhas são mais 

suscetíveis às influências dos fatores bióticos e abióticos, por isso apresentam 

maior variedade de metabólitos específicos. É importante ressaltar que o 

agrupamento de cascas e galhos das duas espécies,  também se devem ao fato 

das espécies S. mombin e S. tuberosa serem do mesmo gênero e 

filogeneticamente semelhantes (SANTOS e ALMEIDA, 2019). 

Como observa-se nas Figuras 16 e 17, o agrupamento das folhas está 

correlacionado com diversos de metabólitos secundários. Assim, com o intuito de 

se aprofundar mais na investigação dos metabólitos das folhas das espécies de S. 

mombin e S. tuberosa, foram construídos modelos por OPLS-DA para realizar 

análises mais detalhadas.  

A análise por OPLS-DA é um método supervisionado, no qual é obtido um 

modelo com as variáveis ortogonais e preditivas (matriz X) e as respostas são 

informadas (matriz Y). Então, a matriz X é dividida em duas partes, uma é 

correlacionada a matriz Y e a outra é não correlacionada à matriz Y (Manual do 

SIMCA-P 13.0.3). Dessa forma, utilizando OPLS-DA é possível obter um modelo da 

matriz X preditiva e ortogonal à matriz Y. Portanto, essa é uma ótima ferramenta 

para encontrar a diferença entre grupos, preferencialmente que tenham formas e 

números de membros semelhantes e por esses motivos é amplamente aplicada nos 

estudos de “ômicas”. 

Foi utilizada a OPLS-DA para se tentar encontrar as variáveis discriminantes, 

ou seja, as variáveis responsáveis pela diferença das impressões digitais 
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metabólicas das amostras. Na OPLS-DA, o valor de importância que cada variável 

possui para explicar X e sua correlação com Y se chama VIP (Variable Importance 

in the Projection). O valor de VIP tem o seu intervalo de confiança calculado pelo 

estimativo de Jackknife, o qual é uma técnica de reamostragem estatística da 

média dos cálculos em que cada observação é excluída uma vez da análise 

(SEVERIANO et al., 2011). Além disso, os valores de VIP maiores que 1 são mais 

relevantes para explicar a resposta (Y), e assim, eles proporcionam uma maior 

confiança na determinação das variáveis mais importantes na separação dos 

grupos (SIMCA-P Manual 13.0.3).  

A análise por OPLS-DA realizada com os extratos das amostras de folhas 

das duas espécies (Figura 18) nos permitiu determinar as variáveis correlacionadas 

aos agrupamentos, a partir dos seus valores de VIP. Para se construir o modelo, foi 

informado ao sistema a variável “classe” referente a cada uma das duas espécies. 

Na Figura 18, no score plot, observa-se que houve o agrupamento das amostras 

em relação a cada uma das espécies, sendo que em azul estão as amostras de 

folhas de S. mombin e em vermelho as de S. tuberosa. 

 

 
Figura 18. Score plot da OPLS-DA (R2 = 0,977; Q2 = 0,970) das amostras de folha 

de S. mombin em azul e as folhas de S. tuberosa em vermelho. As amostras foram 

analisadas por UHPLC-ESI-HRTMS no modo de ionização negativo. 
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A partir do loading plot da OPLS-DA e dos valores de VIP (Apêndice VII) das 

amostras de folhas das duas espécies foi possível determinar quais eram as 

variáveis (substâncias dos TIC) que mais influenciavam no agrupamento das 

amostras. As variáveis que apresentaram um valor de VIP maior que 1 e que estão 

dentro do seu valor de confiança foram determinadas como possíveis marcadores 

para os agrupamentos. Na Tabela 9 estão as variáveis que foram identificadas no 

item 4.4 e determinadas como marcadores para as espécies S. mombin e S. 

tuberosa. 

 
Tabela 9. Variáveis identificadas e responsáveis pelos agrupamentos na análise 

por OPLS-DA de folhas de S. mombin e S. tuberosa com os seus respectivos 

valores de VIP. 

Spondias mombin  Spondias tuberosa 
Variável identificada VIP  Variável identificada VIP 

ácido anacárdico C17:3 7.79  rutina 6.94 
ácido elágico 4,24  ácido anacárdico C17:2 3.62 

quercitrina 2.36  ácido anacárdico C17:1 3.31 
isoquercitrina 2.34  canferol-3-O-rutinosídeo 2.51 

quercetina-3-O-arabinopiranosídeo 2.06  ácido anacárdico C13 2.05 
quercetina-3-O-galactosídeo 1.99  ácido anacárdico C19:1 1.30 

ácido quínico 1.61  ácido 2-O-cafeoil-hidroxicítrico 1.22 
 

Com os resultados obtidos nas análises de OPLS-DA das folhas das duas 

espécies, é possível afirmar que a espécie S. mombin possui o ácido anacárdico 

C17:3, ácido elágico e flavonoides derivados de quercetina como os marcadores de 

suas folhas. Já a espécie S. tuberosa possui a rutina, os ácidos anacárdicos C17:2, 

C:17:1, C13 e C19:1 como os seus marcadores. 

Contudo, já se sabe que os metabólitos secundários são influenciados por 

fatores bióticos e abióticos (Gobbo-neto e Lopes, 2007), portanto, é necessário 

investigar a relação desses metabólitos com a esses fatores. Então, foram obtidos 

novos modelos de OPLS-DA com a intenção de se correlacionar mudanças no perfil 

metabolômico da folha da planta de acordo com os dados de fatores bióticos e 

abióticos disponíveis. 

As amostras de folhas de S. mombin foram injetadas no UHPLC-ESI-HRTMS 

em triplicata. Foram preparados os extratos foliares, mix das folhas e o branco com 

a adição de crisina como padrão interno. Foram utilizadas as mesmas amostras 
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vegetais, o mesmo método de extração, os modos de aquisição e processamento 

de dados utilizados anteriormente, descritos nos itens 3.4, 3.5 e 3.6. A análise por 

OPLS-DA foi realizada com os cromatogramas no modo negativo de ionização.  

Ao iniciar as análises estatísticas multivariadas, foi realizada uma análise por 

PCA dos extratos dos mix analisados por UHPLC-ESI-HRTMS no modo de 

ionização negativo. O objetivo dessa análise foi poder confirmar a reprodutibilidade 

dos dados adquiridos, a partir do agrupamento dos mix conforme a origem do 

material vegetal e sua data de coleta (Apêndice V e VI). 

Os dados dos cromatogramas dos extratos de folhas da espécie S. mombin 

foram analisados por OPLS-DA e observa-se o agrupamento das amostras 

segundo o seu ano de coleta (Figura 19). As duas coletas foram realizadas nas 

mesmas plantas (indivíduos), como descrito no item 3.2, sendo a primeira coleta 

realizada em maio de 2017 e a segunda em julho de 2018 (Apêndice I). Então, para 

se determinar as variáveis que mais influenciavam no agrupamento observado foi 

utilizado o loading plot da OPLS-DA e os valores de VIP das variáveis (Apêndice 

VIII).  

 

 
Figura 19. Score plot da OPLS-DA (R2 = 0,989; Q2 = 0,977) das amostras de folhas 

de S. mombin coletadas em 2017 em rosa e coletadas em 2018 em verde As 

amostras foram analisadas por UHPLC-ESI-HRTMS no modo de ionização negativo.  
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Além de mostrar os agrupamentos entre as coletas das amostras (verde e 

rosa), a Figura 19 também mostra a procedência das amostras de S. mombin nas 

diferentes cidades do estado da Paraíba, a saber: Areia, Caruaru, Cruz do Espirito 

Santo, Ingá, João Pessoa. Além da procedência de diferentes localidades, as 

amostras também foram obtidas por diferentes métodos de reprodução, assexuada 

(por estaquia) e sexuada (por semente), originando clones e progênies 

respectivamente.  

Com os agrupamentos observados no score plot da OPLS-DA (Figura 19), 

observa-se que os fatores tipo de reprodução da planta e localidades de suas 

procedências não foram os que tiveram influência significativa no metabolismo 

dessas plantas. Portanto, as diferenças genéticas entre as plantas e seu local de 

procedência não eram os fatores que alteraram significativamente o perfil 

metabólico entre elas nesse caso. 

No loading plot (Apêndice VIII) foi observado que os marcadores 

responsáveis pelo agrupamento com o valor de VIP>1,0 são o ácido gálico, a 

quercetina, isoquercitrina, quercitrina e o camferol nas amostras coletadas em 

2017, sendo que os marcadores da coleta de 2018 são ácidos anacárdicos C17:2 e 

17:3.  

Considerando que (1) as amostras foram agrupadas segundo o ano de 

coleta; (2) que não foi verificado agrupamento segundo suas respectivas 

procedências; (3) que as plantas estavam em estágio adulto; (4) que as folhas 

coletadas nos dois anos eram oriundas dos mesmos indivíduos e estavam na 

mesma fase fenológica (época de frutificação, com as folhas maduras sem 

senescência) e (5) que foram coletadas no mesmo horário e seguindo os mesmos 

critérios, conclui-se neste estudo que os marcadores encontrados estão 

relacionados às diferenças meteorológicas no momento das coletas (fatores 

abióticos).   

Então, a fim de correlacionar os dados metabolômicos com os dados 

meteorológicos das amostras, foi realizada a análise de correspondência canônica 

(CCA). Essa análise permite verificar a correlação existente entre dois conjuntos de 

variáveis, em busca dos eixos que são melhores explicados por uma combinação 

linear das variáveis. Os dados usados na CCA foram as áreas dos picos  dos 

cromatogramas de íons totais (matriz X) e os dados meteorológicos (matriz Y). A 
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matriz Y foi criada com as variáveis ambientais dos dados de umidade, temperatura 

e nebulosidade (Apêndice IX), sendo os dados meteorológicos referentes ao dia, 

horário e local das coletas, os quais foram obtidos na página da internet do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia, http://www.inmet.gov.br) 

A CCA permite a correlação de dois conjuntos de dados, neste caso os 

dados metabolômicos e meteorológicos, para se determinar combinações lineares 

de grupos que possuem maior correlação. Essa análise nos permite observar como 

os metabólitos, principalmente os marcadores referentes aos anos de coleta das 

amostras, se correlacionam com os fatores abióticos (dados meteorológicos).  

Na Figura 20 é apresentado o plot da CCA das amostras de folhas de S. 

mombin e a sua relação com as variáveis ambientais e metabolômicas. Nessa 

análise, foi observado o agrupamento das amostras coletadas em 2017 na cor rosa 

e das coletadas em 2018 na cor verde, as variáveis responsáveis pelo agrupamento 

em cinza e a relação com as variáveis ambientais em azul. As classes dos 

marcadores dos agrupamentos segundo o ano de coleta encontrados pela OPLS-

DA estão em preto. 

 

 
Figura 20. Plot da CCA das amostras de folha de S. mombin em 2017 (rosa) e 2018 

(verde) com as variáveis discriminantes (cinza), as variáveis ambientais (azul) e as 

classes dos metabólitos marcadores das coletas (vermelho). 
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Na CCA (Figura 20), observa-se que a presença dos flavonoides, que são os 

principais marcadores do metabolismo da coleta de S. mombin no ano de 2017, 

está inversamente correlacionada com a nebulosidade e diretamente 

correlacionada com a temperatura. Segundo a literatura, uma biossíntese mais 

pronunciada de flavonoides está associada com maiores índices de radiação 

(FRASER et al. 2017; YAN et al. 2019; YANG et al. 2019); além disso, essa 

biossíntese também está relacionada com altas temperaturas (SHAMLOO et al. 

2017). Apesar da literatura ainda não apresentar estudos direcionados ao gênero 

Spondias, é provável que a biossíntese dos flavonoides seja influenciada pelas 

altas temperaturas e maiores valores de radiação, uma vez que, a presença dos 

flavonoides é inversamente correlacionada com a nebulosidade. 

Já os ácidos anacárdicos, como apresentado na Figura 20, não apresentam 

correlação com a nebulosidade ou com a temperatura. A literatura ainda não 

apresenta estudos conclusivos sobre a correlação de ácidos anacárdicos com 

fatores abióticos, portanto, estudos adicionais e com diferentes fatores ainda devem 

ser realizados. Outro fator investigado foi a umidade, a qual influencia de forma 

semelhante as duas classes e está relacionada um aumento das duas classes de 

metabólitos. 

Em relação às folhas de S. tuberosa, foi construída uma OPLS-DA com os 

mesmos cromatogramas dos extratos de folhas no modo negativo de ionização que 

foram usados nas análises anteriores (Figura 16 e 18). No score plot (Figura 21), 

verifica-se que as amostras grupam-se pelo período de coleta (anos), assim como 

as amostras de S. mombin (Figura 19).  
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Figura 21. Score plot da OPLS-DA (R2 = 0,943; Q2 = 0,915) das amostras de folhas 

de S. tuberosa, a primeira coleta em verde e a segunda coleta em roxo. As amostras 

foram analisadas por UHPLC-ESI-HRTMS no modo de ionização negativo. 

 

A Figura 21, além de mostrar o agrupamento entre as coletas das amostras 

(verde e roxo), também inclui a procedência das amostras de S. tuberoa nas 

diferentes cidades do Nordeste brasileiro, Anagé-BA, Afrânio-PE, Casa Nova-BA, 

Januária-MG, Juazeiro-BA, Lagoa Grande-PE, Lontra-MG, Petrolina-PE, Santa 

América Dourada-BA, Santa Maria da Boa Vista,-PE e Uauá-BA . 

Conforme pode ser observado na OPLS-DA (Figura 21), as amostras de 

folhas de S. tuberosa são agrupadas segundo o período da coleta e não 

apresentam agrupamentos segundo a localidade das suas procedências. Portanto, 

as diferenças genéticas entre as plantas e suas localizações não eram os fatores 

que alteraram significativamente o perfil metabólico entre elas nesse caso.  

Ao observar o loading plot e os valores VIP, observa-se que os ácidos 

anacárdicos são algumas das variáveis mais importantes para os agrupamentos da 

segunda coleta. Porém, como são necessários dados abióticos adicionais, não foi 

possível realizar as análises de correlação canônicas. Apesar disso, devido ao 

parentesco filogenético das espécies S. mombin e S. tuberosa (SANTOS e 

ALMEIDA, 2019), é possível que elas possam apresentar um comportamento 

semelhante na mudança do seu perfil metabólico.  
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Portanto, no caso das amostras de S. mombin e S. tuberosa e com o tipo 

abordagem realizada por meio da aquisição de dados por UHPLC-ESI-HRTMS e as 

análises estatísticas multivariadas realizadas neste estudo, foi verificado que os 

fatores abióticos têm maior influência no metabolismo secundário das folhas do que 

a variação genética das plantas. 
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5. CONCLUSÕES 

A biblioteca de estruturas químicas da família Anacardiaceae (AnacardDB) 

construída neste trabalho permitiu a desreplicação de 40 substâncias nas espécies 

S. mombin e S. tuberosa. Dessa substâncias, 30 foram identificadas com nível de 

confiança 2 utilizando a AnacardDB com dados de tR e massa monoisotópica em 

alta resolução, 10 foram identificadas com nível 1 utilizando também padrões de 

referência. Além disso, os dados da biblioteca mostram a necessidade de estudos 

fitoquímicos e metabolômicos do gênero Spondias por outras técnicas, além de GC-

MS.  

Com as condições de extração otimizadas e padronizadas, foram obtidas as 

impressões digitais metabólicas dos extratos por UHPLC-ESI-HRMS. As impressões 

digitais permitiram a identificação dos marcadores metabólicos nos extratos de folhas, 

cascas e galhos das espécies S. mombin e S. tuberosa. Os marcadores dos galhos e 

cascas são o ácido gálico e o ácido cítrico. Já as folhas de S. mombin apresentam como 

marcadores o ácido anacárdico C17:3, ácido elágico e derivados da quercetina, enquanto 

as folhas de S. tuberosa apresentam a rutina, os ácidos anacárdicos C17:1, C17:2, C13 e 

canferol-3-O-rutinosídeo. 

No caso de S. mombin, os fatores meteorológicos apresentaram uma influência 

mais significativa nos perfis metabólicos das folhas do que o local de procedência do seu 

material genético. Nesse caso, os flavonoides estão inversamente correlacionados com a 

nebulosidade e diretamente relacionados com a temperatura no momento da coleta das 

folhas.  
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APÊNDICE I – Descrição, croqui, procedência e datas das coletas das amostras de 

S. mombin e S. tuberosa. 

  

Tabela A.1 – Acessos que compõem o Banco de Germoplasma de S. mombin 

(BAG), da EMEPA, João Pessoa, PB. 

BAG Descrição Procedência 1˚ Coleta 2˚ Coleta 
01 Clone 6.1 Ingá-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 11 João Pessoa-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 16.2 Areia-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 17 Areia-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 18 Areia-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 25.2 Cruz do Espirito Santo-PB 17/05/2017 16/07/2018 

01 Clone 35 Areia-PB 17/05/2017 16/07/2018 

02 Progênie 1.2 Ingá-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 1.3 João Pessoa-PB 17/05/2017 _ 

02 Progênie 2.3 Ingá-PB 17/05/2017 _ 

02 Progênie 5.3 Ingá-PB 17/05/2017 _ 

02 Progênie 7.6 Ingá-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 8.2 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 9.1 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 10.2 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 15 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 24 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 25.2 Cruz do Espirito Santo-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 29.3 Cruz do Espirito Santo-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 30 Cruz do Espirito Santo-PB 24/05/2017 _ 

02 Progênie 34 Caruaru-PB 24/05/2017 17/07/2018 

02 Progênie 36 João Pessoa-PB 24/05/2017 17/07/2018 
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Tabela A.2 – Acessos que compõem o Banco de Germoplasma de S. tuberosa 

(BGU), da EMBRAPA Semi-Árido, em Petrolina, PE. 

 

BGU Procedência 
15 Juazeiro-BA 

16 Juazeiro-BA 

17 Juazeiro-BA 

18 Casa Nova-BA 

19 Casa Nova-BA 

20 Casa Nova-BA 

21 Sta Ma. Boa Vista-PE 

22 Petrolina-PE 

23 Juazeiro-BA 

24 Petrolina-PE 

25 Casa Nova-BA 

26 Casa Nova-BA 

27 Lagoa Grande-PE 

28 Uauá-BA 

29 Uauá-BA 

30 Afrânio-PE 

32 Uauá-BA 

33 Uauá-BA 

34 Uauá-BA 

35 Uauá-BA 

36 Uauá-BA 

37 Uauá-BA 

38 Uauá-BA 

39 Petrolina-PE 

40 Petrolina-PE 

41 Juazeiro-BA 

44 Anagé-BA 

48 Santa América Dourada-
BA 

55 Lagoa Grande-PE 

61 Januária-MG 

68 Lontra 
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Tabela A.3 – Croqui das plantações de S. mombin no BAG-01 da Emepa João 

Pessoa, PB, campo instalado em 1996. 
0.01 29.2 9.1 24.2       

26.1 29.1 32 10 9.8 8.5     

25.2  30 10.1 9.7 8.4 7.1 6.4 6.3 2.3 

25 29.3 29 10.2 9.6 8.3 7.2 6.5 6.2 2.2 

29.3 24 16 11.1 9.5 8.1 7.3 5.4 6.1 2.1 

29.2 35 15 11.2 9.4 8.2 7.4 5.3 4.2 1.3 

29.1 36.1 13.2 11.3 9.3 8.6 7.5 5.2 4.1 1.2 

34 36 13.1 11.0 9.2 8.7 7.6 5.1 3.1 1.1 

 

Tabela A.4 – Croqui das plantações de S. mombin no BAG-02 da Emepa João 

Pessoa, PB, campo instalado em 1996 e 1997. 
6 6.1  11 16 25.2 16.2 18 18.1 19.2 

35 35.1 17 17.1 17.2 7 7.1 38 20 20.1 
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APÊNDICE II - Matriz X do planejamento experimental por CCD. 

 

Tabela A.5 – Matriz X com os 19 experimentos realizados para o CCD e a 

codificação das variáveis. 
Experimentos b0 b1 b2 b3 b11 b12 b13 b22 b23 b33 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

3 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 

4 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

5 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 

6 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 

7 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 -1.68 0 0 2.8224 0 0 0 0 0 

15 1 1.68 0 0 2.8224 0 0 0 0 0 

16 1 0 -1.68 0 0 0 0 2.8224 0 0 

17 1 0 1.68 0 0 0 0 2.8224 0 0 

18 1 0 0 -1.68 0 0 0 0 0 2.8224 

19 1 0 0 1.68 0 0 0 0 0 2.8224 
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APÊNDICE III – Processamento realizado no MZmine 3.27. 

 
1. Raw data methods - Filtering 
1.1 Scan by scan: 
Filter: Savitzky-Golay filter 
 
1.2 Base line correction: 
Chromatogram type: TIC 
MS level: 1 
Use m/z bins 
m/z bin width: 1.0000 
Correction method: Asymmetric 
R engine: RCaller 
 
2. Raw data methods - Peak detection 
2.1 Mass detection: 
Mass detector: Exact mass 
Noise level: 1.0E7 
 
2.2FTMS shoulder peaks filter: 
Mass resolution: 70.000 
Peak model function: Lorentzian extended 
 
2.3Chromatogram builder: 
Min time span (min): 0.15 
Min height: 1.0E7 
m/z tolerance: 0.001 
m/z tolerance: 5 ppm 
 
3. Peak list methods - Peak detection 
3.1 Smoothing: 
Filter width:5 
 
3.2 Chromatogram deconvolution: 
Algorithm: Local minimum search 

Chromatographic theshold: 5% 
Search minimum in RT range (min): 0.1 
Minimum relative height: 15% 
Minimum absolute height: 1.0E7 
Min ration of peak top/edge: 2 
Peak duration range (min): 0,1 – 1 

m/z center calculation: AVG 
 
4. Peak list methods - Isotopes 
4.1 Isotopic peaks grouper: 
m/z tolerance: 0.001 
m/z tolerance: 5 ppm 
Retention time tolerance: 0.9 
Maximum charge: 2 
Representative isotope: Most intense 
  

5. Peak list methods - Alignment 
5.1 Joint aligner: 
m/z tolerance: 0.001 
m/z tolerance: 5 ppm 
Weight for m/z: 15 
Retention time tolerance: 0.9 - absolute (min) 
Weight for RT: 10 
Isotope m/z tolerance: 0.001 m/z or 5.0 ppm 
Minimum absolute intensity: 1.0E6 
Minimum Score: 65% 
 
6. Peak list methods – Gap filling 
6.1Peak finder: 
intensity tolerance: 1% 
m/z tolerance: 0.001 m/z or 5.0 ppm 
Retention time tolerance: 0.9 - absolute (min) 
RT correction  
 
7. Peak list methods – Identification 
7.1 Custom database search: 
Database file: (Banco de dados em formato 
.csv) 
Field order: (de acordo à ordem do banco de 
dados) 
m/z tolerance: 0.003 or 5ppm 
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APÊNDICE IV – Substâncias desreplicadas utilizando o AnacardDB e substâncias 
puras. 
 
 
Tabela A.6 – Substâncias desreplicadas nos extratos analisados por UHPLC-ESI-

HRTMS. 

Massa 
Exata 

Formula 
Molecular Identidade Número 

CAS  
Material 
Vegetal 

180.0634 C6H12O6 glicose 50-99-7 FM,FT,CM,GT 
192.0270 C7H12O6 ácido quínico 77-92-9 FM,FT,CM,GT 
192.0634 C6H8O7 ácido cítrico 36413-60-2 FM,FT,CM,GT 
170.0215 C7H6O5 ácido gálico 149-91-7 FM,FT,CM,GT 
316.0794 C13H16O9 ácido gentisico-5-O-β-glicosídeo 1820-89-9 FM,FT,CM 
306.0740 C15H14O7 epigalocatequina 970-74-1 FM,FT,CM,GT 
354.0951 C16H18O9 ácido clorogênico 327-97-9 FM,FT,CM,GT 
290.0790 C15H14O6 catequina 88191-48-4 FM,FT,CM,GT 

762.1432 C37H30O18 
galato de epigalocatequina - 

epigalocatequina  1256099-18-9 FM,FT,CM 

328.1158 C15H20O8 
3,4-dihidroxi-propiofenone-3- 

glicosídeo 53170-92-6 FM,FT 

370.0536 C15H14O11 ácido 2-O-cafeoil-hidroxicítrico 62345-87-3 FM,FT,GT 
178.0266 C9H6O4 5,7-dihidroxicromona 31721-94-5 FM,FT,CM,GT 
180.0423 C9H8O4 ácido cafeico 331-39-5 FM,FT,CM,GT 
338.1002 C20H32O3 ácido 5-O-cumaroil quínico 87099-71-6 FM,FT,CM,GT 
290.0790 C15H14O6 epicatequina 490-46-0 FM,FT 
636.0963 C27H24O18 trigaloilglicose 132076-74-5 FM,FT,CM,GT 
458.0849 C22H18O11 galato de epigalocatequina  1257-08-5 FM,FT,CM,GT 
198.0528 C9H10O5 galato de etil  831-61-8 FM,FT,CM,GT 
164.0473 C9H8O3 ácido p-cumarico 7400-08-0 FM,FT,CM,GT 
626.1483 C27H30O17 miricetina-3-O-rutinosídeo 41093-68-9 FM,FT,CM,GT 
610.1534 C27H30O16 rutina 153-18-4 FM,FT,CM,GT 
442.0900 C22H18O10 galato de epicatequina  476-66-4 FM,FT,CM,GT 
302.0063 C14H6O8 ácido elágico 476-66-4 FM,FT,CM,GT 
464.0955 C21H20O12 isoquercitrina 482-35-9 FM,FT,CM,GT 
464.0955 C21H20O12 quercetina-3-O-galactosídeo 482-36-0 FM,FT,CM 
434.0849 C20H18O11 quercetina-3-O-arabinopiranoídeo 72581-59-0 FM,FT,GT 
448.1006 C21H20O11 quercitrina 522-12-3 FM,FT,GT 
594.1585 C27H30O15 canferol-3-O-rutinosídeo 482-39-3 FM,FT,GT 

616.1064 C28H24O16 
quercetina-3-(6-O-
galoilgalactosídeo) 53171-28-1 FM,FT,CM,GT 

302.0427 C15H10O7 quercetina 117-39-5 FM,FT,GT 
286.0477 C15H10O6 canferol 520-18-3 FM,FT,GT 
390.2770 C24H38O4 ácido micrônico 2187530-10-3 FM,FT,GT 
344.2351 C22H32O3 ácido anacárdico C15:2 103904-74-1 FM,FT,GT 
370.2508 C24H34O3 ácido anacárdico C17:3 83173-24-4 FM,FT,CM,GT 
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402.3134 C26H42O3 ácido anacárdico C19:1 152334-80-0 FM,FT,GT 
320.2351 C20H32O3 ácido anacárdico C13 20261-38-5 FM,FT,GT 
346.2508 C22H34O3 ácido anacárdico C15:1 22910-60-7 FM,FT,GT 
372.2664 C24H36O3 ácido anacárdico C17:2 141545-69-9 FM,FT,CM,GT 
374.2821 C24H38O3 ácido anacárdico C17:1 111047-30-4 FM,FT,CM,GT 
430.3447 C28H46O3 ácido anacárdico C21:1 152334-81-1 FM,FT,GT 
Massa Exata – massa molecular exata (daltons) 
Número CAS – número identificador numérico único 
Material Vegetal – material vegetal que contém a substância listada. FM: folhas de S. 
mombin, FT: folhas de S. tuberosa, CM cascas de S. mombin, GT: galhos de S. tuberosa 
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APÊNDICE V – Cromatogramas das amostras de mix em triplicata no MZmine. 
 

 
Figura A.1 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

folhas de S. tuberosa por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de ionização). 

 
 

 
Figura A.2 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

folhas de S. mombin por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de ionização). 
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Figura A.3 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

cascas de S. mombin por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de ionização). 

 
 

 
Figura A.4 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

galhos de S. tuberosa por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de ionização). 
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Figura A.5 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

folhas de S. mombin coletadas em 2017 por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de 

ionização). 
 
 

 
Figura A.6 –  Cromatogramas de íons totais (TIC) sobrepostos das três réplicas de 

folhas de S. mombin coletadas em 2018 por UHPLC-ESI-HRMS (modo negativo de 

ionização). 
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APÊNDICE VI – Score plot da PCA com as amostras de mix em triplicata. 
 

 
Figura A.7 – Score plot da PCA dos mix em triplicata (R2 0,898; Q2 0,633). Mix dos 

extratos de folhas (vermelho) e cascas (azul claro) da S.mombin; de galhos (azul) e 

folhas (laranja) da S. tuberosa. 

 
 

 
Figura A.8 – Score plot da PCA dos mix em triplicata (R2 0.953; Q2 0.926). Mix dos 

extratos de folhas da S.mombin coletadas em 2017 (vermelho) e em 2018 (laranja), 

e de cascas coletadas em 2017 (azul claro) e em 2018 (azul escuro). 
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APÊNDICE VII – Loading plot e as variáveis com valor de VIP>1 da OPLS-DA de 

folhas de S. mombin e S. tuberosa. 

 

 
Figura A.9 – Loading plot da OPLS-DA de folhas de S. mombin e S. tuberosa com 

as variáveis identificadas com valores de VIP>1. 

 
 
Tabela A.7 – Tabela das variáveis com valor VIP > 1 que influenciam o agrupamento 

dos extratos de folha da S. tuberosa. 

[M-H]- tR Identidade VIP Intervalo de 
Confiança 

609.148 13.124 rutina 6.9477 0.4689 
189.004 1.0755 NI 3.8904 0.5574 
371.260 33.187 ácido anacárdico C17:2 3.6298 1.9673 
373.275 34.518 ácido anacárdico C17:1 3.3174 0.7806 
387.255 30.638 NI 3.0814 0.3488 
593.152 16.472 canferol-3-O-rutinosídeo 2.5152 0.1757 
471.185 32.818 NI 2.1423 0.2580 
319.228 32.744 ácido anacárdico C13 2.0547 0.2641 
555.285 30.293 NI 1.7365 0.1428 

1219.300 13.077 NI 1.7239 0.1128 
127.003 1.0731 NI 1.6413 0.1619 
797.498 30.664 NI 1.4573 0.1650 
401.307 32.554 ácido anacárdico C19:1 1.3015 0.7500 
115.920 31.976 NI 1.2985 0.2176 
353.052 6.7481 NI 1.2955 0.1576 
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473.201 34.482 NI 1.2863 0.1925 
431.928 1.1615 NI 1.2394 0.0814 
369.047 4.6285 ácido 2-I-cafeoil-hidroxicítrico 1.2200 0.2221 
439.183 8.8091 NI 1.2115 0.1541 

615.100 18.437 quercetina-3-(6-O-
galoilgalactosídeo) 1.1920 0.2403 

293.213 27.961 NI 1.1837 0.0651 
179.034 5.0617 ácido cafeico 1.1104 0.1469 
433.209 10.347 NI 1.0548 0.0626 

[M-H]-  – massa experimental no modo negativo de ionização 
tR – tempo de retenção 
Identidade – obtido no processo de desreplicação de metabolitos com a biblioteca de 
estruturas químicas (AnacardDB) 
Intervalo de confiança – intervalo de confiança calculado pelo estimativo Jackknife 
NI – substância não identificada 
 
 
Tabela A.8 – Tabela das variáveis com valor VIP > 1 que influenciam o agrupamento 

dos extratos de folha da S. mombin. 

[M-H]- tR Identidade VIP Intervalo de 
Confiança 

369.244 32.281 ácido anacárdico C17:3 7.7939 0.3853 
300.999 13.264 ácido elágico 4.2494 0.5508 
385.239 30.535 NI 3.0787 0.5631 
447.095 16.186 quercetrina 2.3670 0.3291 
463.089 13.672 isoquercitrina 2.3440 0.6420 
433.079 15.563 quercetina-3-O-arabinopiranoídeo 2.0600 0.3053 
463.089 14.710 quercetina-3-O-galactosídeo 1.9972 0.3701 
476.042 12.197 NI 1.9141 0.3212 
380.957 15.049 NI 1.8462 0.5435 
191.055 0.978 ácido quínico 1.6138 0.1900 
633.075 6.356 NI 1.5697 0.4295 
394.973 22.016 NI 1.5664 0.1748 
761.479 32.255 NI 1.5497 0.1223 
349.061 4.6400 NI 1.5462 0.3314 
433.042 12.300 NI 1.4856 0.1658 
353.089 3.4610 ácido clorogêncio 1.4639 0.2900 
765.097 13.610 NI 1.4575 0.1987 
262.072 12.870 NI 1.3877 0.4393 

tR - tempo de retenção 
[M-H]-  - massa experimental no modo negativo de ionização 
Identidade – obtido no processo de desreplicação de metabolitos com a biblioteca de 
estruturas químicas (AnacardDB) 
Intervalo de confiança – intervalo de confiança calculado pelo estimativo Jackknife 
NI – substância não identificada
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APÊNDICE VIII – Loading plot e as variáveis com valor de VIP>1 da OPLS-DA de folhas de 
S. mombin. 

 
 

Figura A.10 – Loading plot da OPLS-DA de folhas de S. mombin com as variáveis 

identificadas com valores de VIP>1. 

 

Tabela A.9 – Variáveis identificadas e responsáveis pelos agrupamentos na análise 

por OPLS-DA de folhas de S. mombin coletadas em 2017 e 2018, com os seus 

respectivos valores de VIP. 

Variáveis Identificadas VIP Intervalo de 
Confiança 

ácido elágico 3.47 0.52683 
ácido anacárdico C17:3 2.42 1.02929 

quercetina 1.97 0.175472 
canferol 1.42 0.062833 

ácido gálico 1.32 0.182745 
isoquercitrina 1.29 0.844545 
quercetrina 1.26 0.279134 

ácido quínico 1.20 0.384753 
ácido anacárdico C17:2 1.01 0.88637 

ácido clorogênico 1.00 0.598297 
Variáveis Identificadas – obtido no processo de desreplicação de metabolitos com a 
biblioteca de estruturas químicas (AnacardDB) 
Intervalo de confiança – intervalo de confiança calculado pelo estimativo Jackknife 
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APÊNDICE IX – Dados meteorológicos utilizados para a CCA da coleta folhas de S. 

mombin nos BAGs da Emepa.  

 

Tabela A.10 – Dados meteorológicos no momento da coleta das folhas de S. 

mombin nos BAGs em João Pessoa -PB (fonte: INMET). 

 

Data Temperatura 
(˚C) 

Umidade 
Relativa (%) Nebulosidade 

17/05/2017 29.06 75.25 4 

24/05/2017 27.7 78.75 5 

16/07/2018 25.68 65.75 4 

17/07/2018 24.92 73.75 5 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


