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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. 

 

 



3 
 

 

 
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 
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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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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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