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RESUMO 

STRINGER, T. K. M., Estudo metabolômico de espécies invasoras de Asteraceae 
visando a descoberta de substâncias ativas contra a praga agrícola Chlosyne 
lacinia Geyer (Lepidoptera: Nymphalidae). 2019. 131f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2019. 

Asteraceae constitui uma família vegetal cujas espécies possuem notável resistência à 
herbivoria, o que se deve grandemente à produção de metabólitos secundários 
deterrentes. A lagarta da borboleta Chlosyne lacinia (Lepidoptera: Nymphalidae), 
conhecida como "lagarta-do-girassol", uma importante praga de lavoura, embora utilize-
se de forma quase exclusiva de plantas pertencentes à família Asteraceae como 
hospedeiras, também pode demonstrar comportamentos de dissuasão alimentar 
perante determinadas espécies desta família vegetal. Visando uma melhor elucidação 
da interação eco-química entre a lagarta-do-girassol e Asteraceae, foram realizados 
ensaios de performances alimentares das lagartas de C. lacinia mediante dietas com 
folhas de sete distintas espécies da família em questão. A partir das impressões digitais 
metabólicas e de métodos estatísticos e de mineração de dados, foram identificadas 
substâncias potencialmente ativas in silico presentes nas espécies Emilia fosbergii e 
Vernonia polyanthes, as que induziram as piores performances nas lagartas e taxas de 
100% de mortalidade. Em E. fosbergii, as mortes ocorreram no primeiro estágio de 
desenvolvimento, logo após a eclosão dos ovos, e, para V. polyanthes, isto ocorreu a 
partir do 2º estágio de desenvolvimento. Dentre os 19 metabólitos identificados, 
destacam-se como possíveis deterrentes e capazes de ocasionar as altas taxas de 
mortalidade, flavonoides, lactonas sesquiterpênicas e alcaloides pirrolizidínicos. Para as 
demais espécies vegetais, exceto em Tridax procumbens, utilizado como controle 
positivo, o crescimento de C. lacinia se mostrou mais lento, o que foi expresso através 
de um maior número de instares até que o inseto atingisse a fase adulta. Possivelmente, 
C. lacinia detém mecanismos capazes de lidar com as propriedades deterrentes e/ou 
tóxicas relativas aos metabólitos das espécies que induziram retardo em seu 
desenvolvimento.  

 

 

Palavras-chave: Herbivoria, Metabolômica, Ecologia química, Lepidoptera, Química de 

Produtos Naturais. 
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ABSTRACT 

 
STRINGER, T. K. M., Metabolomic study of invasive species of Asteracceae, aiming 
at discovering active substances against the agricultural plague Chlosyne lacinia 
Geyer (Lepidoptera: Nymphalidae). 2019. 131f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 
Asteraceae is a plant family whose species possess remarkable resistance to 
herbivory, which is largely due to the production of deterrent secondary metabolites. 
The butterfly caterpillar Chlosyne Lacinia (Lepidoptera: Nymphalidae), known as 
"Sunflower Caterpillar", wich is an important crop pest and whose host plants are 
almost exclusively species of Asteraceae, may present a deterrence behavior to 
certain species of this plant family. Aiming at a better elucidation of the eco-chemical 
interaction between the sunflower Caterpillar and Asteraceae, assays of C. lacinia 
caterpillars feeding performances were conducted using diets composed by the 
leaves of seven distinct species of the family in question. The potentially in silico 
active substances present in the species Emilia fosbergii and Vernonia polyanthes, 
which induced the worst performances in the caterpillars and caused 100% of 
mortality, were identified from the metabolic fingerprints, statistical methods and 
data mining. For E. Fosbergii, the deaths occurred in the first stage of development, 
shortly after the eggs hatched, and, for V. Polyanthes, it occurred in the second 
stage of development. Among the 19 identified metabolites, those wich stand out as 
possible deterrents and capable of causing the high mortality rates are flavonoids, 
sesquiterpene lactones and pyrrolizidine alkaloids. For the other plant species, 
except Tridax procumbens, that was used as a positive control, the growth of C. 
Lacinia was slower, which was expressed by a higher number of instars until the 
insect reached adulthood. Possibly, C. Lacinia holds mechanisms that makes it 
capable of dealing with the deterrent and/or toxic properties related to the 
metabolites of the species that induced delay in their development. 
 

 

Key-words: Herbivory, Metabolomics, Chemical Ecology, Lepidoptera, Chemistry  

of Natural Products. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Asteraceae 

 

Asteraceae, pertencente à ordem Asterales, é uma das maiores famílias 

vegetais e supostamente a mais abrangente dentre as angiospermas. Abriga 

cerca de 10% da flora mundial (BREMER, 1994) e aproximadamente 1.700 

gêneros e uma estimativa total de 30.000 espécies, (ANDERBERG et al., 2007; 

FUNK et al., 2009). Exemplares desta família distribuem-se por todos os 

continentes, com exceção da Antártida, fazendo-se presentes em regiões 

tropicais, subtropicais e de clima temperado (FUNK et al., 2005, 2009).  

É possível que os grandes êxitos evolutivos de Asteraceae se devam à 

eficiência de seus mecanismos de polinização e dispersão, bem como à 

presença de importantes metabólitos secundários que lhes conferem diversos 

benefícios adaptativos. A paleo-poliploidização e duplicação de genomas, por 

sua vez, são eventos potencialmente influentes na alta diversidade presente 

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

Os principais metabólitos secundários ocorrentes em membros de 

Asteraceae são poliacetilenos, sesquiterpenoides, diterpenoides, triterpenoides, 

flavonoides, cumarinas e polifenóis derivados do ácido clorogênico 

(EMERENCIANO et al., 1998; BOLINA et al., 2009). Várias destas substâncias 

apresentam atividades biológicas, ecológicas e farmacológicas. Destacam-se 

derivados do ácido chiquímico, tais como flavonóides e ácidos clorogênicos, 

devido à relação com o estresse metabólico, ação alelopática e proteção contra 

pragas e doenças (CASTRO et al., 2004), e terpenoides, como diterpenos, e as 

lactonas sesquiterpênicas (LSTs), as quais apresentam propriedades tóxicas e 

de dissuasão alimentar para herbívoros (SCHMIDT, 1999; DA COSTA et al., 

2005). Em certos casos, em Lepidoptera, as LSTs e alguns flavonóides são 

capazes de reduzir as taxas de crescimento e de sobrevivência e também o peso 

da pupa (PASSREITER e ISMAN, 1997; MARTUCCI et al., 2016). Desta forma, 

o sucesso evolutivo de Asteraceae, dentre outros fatores, pode estar relacionado 

ao desenvolvimento desse sistema químico de defesa constituído pelos 

metabólitos secundários. 
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 A família Asteraceae possui ainda importante valor econômico, desde 

seu emprego no ramo ornamental à produção industrial. Algumas de suas 

espécies são utilizadas como alimento (Lactuca sativa L., alface), fonte de óleos 

e néctares (Helianthus annuus L., girassol), matérias-primas para produtos 

industriais como cosméticos, corantes, praguicidas, medicamentos, dentre outros 

(ANDERBERG et al., 2007; SIMPSON, 2009). 

 

1.2  Insetos-praga e Chlosyne lacinia Geyer (Lepidoptera: Nymphalidae, 

Melitaeini) 

 

As lagartas de lepidópteros (borboletas), de modo geral, são consideradas 

uma praga quando presentes em altas densidades populacionais nas lavouras 

(BENTANCOURT e SCATONI, 1996). 

Na literatura, o inseto-praga da espécie Chlosyne lacinia Geyer (Lepidoptera: 

Nymphalidae, Melitaeini) também conhecido como “lagarta-do-girassol”, tem se 

destacado como desfolhador em distintas culturas vegetais no Brasil nas últimas 

duas décadas, devido a alterações no manejo das lavouras, que incluem o uso 

crescente de praguicidas, propiciando um desequilíbrio em todo o 

agroecossistema (PANIZZI et al., 2012; MOSCARDI et al., 2012). As lagartas de 

C. lacinia alimentam-se de diferentes plantas, especialmente aquelas da família 

Asteraceae (AMBROSIO et al., 2008; LOURENÇÃO e UNGARO, 1982; 

CUNNINGHA e ZALUCKY, 2014). Ainda assim, algumas plantas dessa família 

vegetal podem conter metabólitos secundários tóxicos para estas lagartas, 

conforme evidenciado pelo trabalho de Martucci e Gobbo-Neto (2016), que 

demonstrou que quando induzida a se alimentar de folhas da espécie Vernonia 

polyanthes Less, C. lacinia apresentou altas taxas de mortalidade (TING et al., 

2002, MARTUCCI e GOBBO-NETO, 2016), reforçando o potencial de resistência 

à herbivoria em Asteraceae. 
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Figura 1. Estágios de desenvolvimento da espécie C. lacinia. (Fotos: Tamy 
Kenner Maro Stringer). 

 

1.3 Metabolômica e interação inseto-planta 

 

O “metaboloma” se caracteriza pelo conjunto total dos metabólitos que um 

organismo é capaz de sintetizar em determinado momento e abrange produtos 

naturais complexos e compostos químicos diversos, consistindo no produto final 

da expressão gênica que define o fenótipo químico da célula ou tecido (SUMNER 

et al., 2003; VILLAS-BOAS et al., 2005a). O acesso do metaboloma em um dado 

sistema biológico por meio de uma análise sem viés, com o emprego de métodos 

quantitativos e/ou qualitativos foi cunhado como “metabolômica” (AGIN et al. 

2016). Por outro lado, as técnicas metabolômicas aplicadas a estudos ecológicos 

foram cunhadas dentro do campo da ecometabolômica (FIEHN 2002; 

SCHRIPSEMA 2010), a qual permite uma análise mais profunda dos aspectos 

bioquímicos e das implicações ecológicas da interação inseto-planta. A 

determinação do metaboloma, porém, não é uma
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tarefa simples devido ao fato de a maior parte dos métodos de análise de que se 

pode lançar mão atualmente não permite a determinação de maneira simultânea 

de todos os metabólitos sintetizados por um dado organismo (FIEHN, 2001; 

VILLAS-BÔAS et al., 2005b; WOLFENDER et al., 2015). Para se realizar uma 

análise metabolômica, portanto, duas abordagens são possíveis: (i) Targeted 

metabolomics, a qual objetiva identificar e quantificar na amostra um conjunto de 

metabólitos pré-definidos, permitindo estudar uma ou mais vias metabólicas de 

interesse; e (ii) Untargeted, a qual visa a detecção simultânea do conjunto global 

de metabólitos de um sistema biológico em tempo-real, sem conhecimento 

prévio da identidade das substâncias, permitindo uma avaliação de diferentes 

perfis metabolômicos (VILLAS-BÔAS et al., 2005; PATTI et al., 2012; ALONSO; 

MARSAL; JULIÀ, 2015; GORROCHATEGUI et al., 2016; YI et al., 2016).  

 

Figura 2. Fluxograma de estudos metabolômicos do tipo Untargeted. 

 

Ambas as abordagens dependem de técnicas cromatográficas de separação 

associadas a um detector espectroscópico ou espectrométrico,
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sendo as mais utilizadas atualmente a cromatografia líquida de alta eficiência ou 

de ultra eficiência (HPLC ou UHPLC) acoplada a detectores de espectrometria 

de massas (MS) ou de ressonância magnética nuclear (NMR), e cromatografia 

gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) (VILLAS-BOAS et al., 

2005b; GOBBO-NETO,  2007; MORITZ e JOHANSSON, 2008; VAN DER KOOY 

et al., 2009; FERREIRA, 2010; WOLFENDER et al., 2010; CHAGAS-PAULA, 

2013).    

Como ilustrado na figura 2, a partir dos dados que atravessaram o pré-

tratamento, realiza-se a mineração dos dados (data mining), por meio de 

análises estatísticas multivariadas, valendo-se de técnicas supervisionadas, 

como o PLS (Partial Least Squares) e o OPLS, (Orthogonal Partial Least 

Squares) ou não-supervisionadas, como o PCA, (Principal Components 

Analysis) e HCA, (Hierarchical Cluster Analysis) (ALONSO; MARSAL; JULIÀ, 

2015; FERREIRA et al., 2015). A análise conduzida através das técnicas não-

supervisionadas constituem um método de análise exploratória de dados que 

objetiva resumir a complexidade dos achados referentes à metabolômica, 

desconsiderando o tipo ou classe da amostra; por outro lado, as técnicas 

supervisionadas são norteadas pelo prévio estabelecimento de classes para as 

amostras, de modo a se observar um caráter de interesse e permitindo, em 

adição, a construção de modelos preditivos (ERIKSSON et al., 2013; ALONSO; 

MARSAL; JULIÀ, 2015; FERREIRA, 2015). 

Em termos de diferenças analíticas e de objetivos, a análise targeted 

refere-se à quantificação exata dos metabólitos-alvos, devendo ser empregados 

padrões para a identificação dos sinais metabólito-específicos de modo preciso 

e acurado (AGIN et al., 2016). É uma análise dirigida para responder uma dada 

hipótese que norteia a investigação de uma (s) via (s) de interesse (PATTI et al., 

2013; AGIN et al., 2016). De modo análogo, a análise untargeted é limitada a 

uma interpretação qualitativa ou semi-quantitativa de um sistema biológico, 

dependendo da existência de bancos de dados complexos em que muitas vezes 

a maioria dos metabólitos ainda não está anotada, levando à eventual incompleta 

caracterização do perfil metabólico da amostra, contudo esta é uma abordagem 

que abre caminhos para a caracterização de substâncias e de novas vias 

metabólicas (AGIN et al., 2016).
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As técnicas empregadas nas diferentes abordagens da análise 

metabolômica proporcionaram uma nova maneira de identificar metabólitos de 

interesse durante interações químicas intra ou interespecíficas (KUHLISCH e 

POHNERT, 2015). Nesse contexto, a interação-inseto planta se mostra 

detentora de grande importância, pois é estimado que uma única planta possa 

possuir entre 5000-25000 metabólitos, sendo que muitas espécies podem 

apresentar ainda um conjunto único de metabólitos secundários (MAAG et al., 

2015). Além disso, as plantas podem responder a uma vastidão de estressores 

simplesmente pela adaptação diferencial de seu repertório metabólico, 

principalmente para proteção contra herbivoria (KUHLISCH & POHNERT, 2015). 

Contudo, embora os metabolomas de insetos sejam muito menos complexos, 

muitas espécies se especializaram em sequestrar e/ou modificar metabólitos 

secundários tóxicos produzidos pelas plantas em seu próprio favor, tornando 

seus metabolomas mais intricados (MAAG et al., 2015).  

Em contrapartida, os metabolomas dos insetos também são afeados 

pelos metabólitos produzidos por suas plantas hospedeiras, bem como por 

fatores abióticos. Como o número de metabólitos primários e secundários 

ingeridos por um inseto em fase larval é desconhecido e é muito difícil quantificar 

o número de cada metabólito dentre uma gama de substâncias presentes em um 

organismo completo, o efeito da dieta sobre a progressão larval é ainda uma 

área emergente no campo da ecologia química e poderá ser muito importante 

para a detecção e identificação de metabólitos-chaves para o controle biológico, 

cujos efeitos no desenvolvimento larval dos insetos seriam dificilmente 

contornados pela seleção natural (RIACH et al., 2019). Dessa maneira, os 

estudos de metabolômica comparativa podem ser a chave para melhor 

compreender as complexas relações inseto-planta (KUHLISCH & POHNERT, 

2015) e para prospectar informações químicas valiosas para aplicação 

agroindustrial. 
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1.4  Análise metabolômica in silico para processamento de dados gerados 

 por LC-MS 

 

Em virtude do grande número de sinais químicos detectados, a análise 

metabolômica não pode ser realizada manualmente. Para isso, devem ser 

utilizados softwares e algoritmos adequados que permitam o processamento dos 

dados em larga-escala (BERG et al., 2013). O primeiro passo para a análise dos 

dados consiste no pré-processamento dos arquivos gerados pelo cromatógrafo 

acoplado à espectrometria de massas. Os arquivos devem ser convertidos em 

matrizes de dados que podem sumarizar a presença/ausência de picos (formato 

binário), bem como as abundâncias relativas ou absolutas dos metabólitos. 

Uma vez que o dado é convertido a um formato adequado, o próximo 

passo é identificar os valores ausentes no conjunto de dados (missing values) 

(CONSIDINE et al., 2017), ou seja, valores de relação m/z referentes a certos 

compostos que não podem ser identificados/quantificados em algumas 

amostras, sendo originados frequentemente por questões biológicas e/ou 

técnicas durante o experimento, como por exemplo a ionização e/ou 

derivatização incompleta da molécula (WEI et al., 2018).  

Para a remoção de ruídos experimentais gerados pela manipulação 

interpessoal e a indesejada variação técnica experimental podem ser utilizados 

métodos de pré-tratamento da amostra, como: normalização, escalonamento, 

centralização e transformação de dados (CONSIDINE et al., 2017). Como o 

cenário de metabólitos presentes em um dado sistema biológico é caracterizado 

pela ocorrência de concentrações desiguais de diversos metabólitos, os métodos 

escolhidos para o pré-tratamento objetivam corrigir essas diferenças para tornar 

as concentrações desiguais mais homogêneas e, assim, permitir a visualização 

da mensagem biológica de modo enfático e interpretável (VAN DEN BERG et 

al., 2006). 

O pós-processamento é caracterizado pela detecção de características ou 

picos referentes a cada metabólito, seguido do alinhamento dos picos e ainda 

passos adicionais optativos para filtragem de sinais químicos como o 

preenchimento de gaps entre cromatogramas (BERG et al., 2013) e a remoção 

de ruídos experimentais utilizando algoritmos de seleção de picos. Os picos 
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são alinhados entre as amostras e corrigidos com base nos seus tempos de 

retenção, gerando uma tabela final que integra os dados de intensidade de cada 

pico por amostra (BENTON et al., 2010).  

Em virtude dos diferentes métodos de calibração utilizados pelos 

fabricantes de espectomêtros de massas, como pelo método de alternância 

temporária de fluxo, pode ocorrer a paralisação temporária da detecção do 

analito, resultando em gaps em uma faixa de relação m/z, o que leva a 

decomposição de um pico com boa resolução em diversos sub-picos, que 

confundem o processo de alinhamento de picos. Outro problema é que mesmo 

que o pico seja detectado corretamente, pode haver uma subestimação da 

relação m/z em virtude da ocorrência do gap. A propagação do erro é facilmente 

exacerbada quando somadas as variações das derivas dos tempos de retenção 

entre as amostras, levando ao aumento de gaps em um único pico. Com isso, 

aumentam-se as chances de detecção de picos falso-positivos e falso-negativos, 

bem como a uma determinação inacurada das intensidades dos picos (BENTON 

et al., 2010). Por esses motivos, o preenchimento dos gaps e a remoção dos 

ruídos são fundamentais para as etapas subsequentes da análise.  

O tratamento estatístico dos dados gerados pode ser dividido em análise 

univariada e multivariada. A análise univariada visa analisar cada composto 

independentemente em função de um determinado fator, enquanto a análise 

multivariada processa totalmente os perfis químicos das amostras, buscando 

padrões entre eles, o que pode revelar associações entre vias metabólicas 

relacionadas às vias de biossíntese, por exemplo. Além disso, uma das 

vantagens da análise multivariada é determinar a variação intra e interespecífica 

das amostras por meio da redução de espaço amostral (i.e. análise de 

componente principal), permitindo observar a origem da variabilidade dos perfis 

químicos das amostras em razão da distribuição diferencial dos diversos 

metabólitos compartilhados ou únicos de cada amostra. 

As etapas finais de análise dos dados consistem em anotar os picos 

filtrados alinhando-os contra referências depositadas em bancos de dados 

dedicados à identificação putativa dos metabólitos e com dados da literatura, ou 

seja, os estudos metabolômicos preferencialmente lançam mão da
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ferramenta de desreplicação, a fim de se identificar as substâncias presentes 

nas amostras analisadas sem que se precise isolar as substâncias (SMITH et 

al., 2005; CROTTI et al., 2006; GOBBO-NETO; LOPES, 2008; BERG et al., 2013; 

MARTUCCI et al., 2014; WANG et al., 2014; BANERJEE et al., 2015).   
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do estudo foi identificar metabólitos secundários de 

Asteraceae capazes de inibir ou limitar o desenvolvimento de C. lacinia 

utilizando, para isso, ensaios de performance das lagartas de C. lacinia 

associados a estudos in silico das impressões digitais metabólicas de sete 

espécies da família Asteraceae.  

Desta maneira, os objetivos específicos do trabalho foram: 

a. Avaliar a performance de C. lacinia mediante à dieta com sete diferentes 

espécies de plantas da família Asteraceae; 

b. Obter as impressões digitais metabólicas (metabolite fingerprint) dos extratos 

das plantas ativas por meio de untargeted metabolomics empregando UHPLC-

UV(DAD)-ESI-MS (OrbitrapTM); 

c. Comparar, usando técnicas estatísticas e de mineração de dados, os 

resultados obtidos nos ensaios de performance com as impressões digitais 

metabólicas das plantas visando evidenciar as substâncias discriminantes para 

as piores performances dos insetos;  

d. Identificar as substâncias discriminantes, ativas in silico, comparando os picos 

de relação m/z em bancos de dados e por meio de revisões bibliográficas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material vegetal 

 

As plantas escolhidas foram mantidas em canteiros, em local adjacente 

aos laboratórios do NPPNS da FCFRP, para possibilitar a coleta de folhas 

frescas para realização dos ensaios metabolômicos e também alimentação e 

criação das lagartas de C. lacinia.  

As sete espécies vegetais de Asteraceae selecionadas para cultivo foram: 

Bidens sulphurea (Cav.) Sch. Bip. (Coreopsideae), Crepis japonica (L.) Benth. 

(Cichorieae), Emilia fosbergii Nicolson (Senecioneae), Parthenium 

hysterophorus L. (Heliantheae), Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 

(Heliantheae), Vernonia polyanthes Less. (Vernonieae) e Tridax procumbens L. 

(Millerieae), sendo a última também utilizada como controle positivo para o 

crescimento das lagartas. 

 As espécies utilizadas no estudo foram selecionadas, de modo geral, a 

partir de tribos distintas, a fim de se buscar maior variedade de metabólitos 

potencialmente capazes de induzir comportamentos alimentares diversos das 

lagartas. 

 

Tabela 1: Espécies utilizadas no trabalho e as respectivas tribos às quais 
pertencem. 

Espécie Tribo 

B. sulphurea Coreopsideae; (Less. & Lindl., 1829) 

C. japonica Cichorieae (Lam. & DC., 1806) 

E. fosbergii Senecioneae (Bentham, 1873) 

P. hysterophorus  Heliantheae (Cassini, 1819) 

T. diversifolia Heliantheae (Cassini, 1819) 

T. procumbens Millerieae (Bentham, 1873) 

V. polyanthes Vernonieae (Cassini 1817, 1819) 
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3.2 Insetos 

 

3.2.1 Coleta em campo 

 

Foram coletadas lagartas e aglomerados de ovos de C. lacinia durante 

períodos de infestação de T. diversifolia e T. procumbens, em locais de 

ocorrência das  

plantas hospedeiras no campus de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Os ovos e as lagartas foram trazidos imediatamente após a coleta para o 

laboratório, onde as lagartas foram cultivadas e alimentadas com as folhas das 

respectivas espécies a partir das quais foram coletadas em campo.  

 

 

Figura 3. Aglomerado de lagartas encontrado em campo na espécie vegetal T. 
procumbens (Fotos: Tamy Kenner Maro Stringer). 

 

 3.2.2. Cultivo em laboratório 

 

O cultivo de C. lacinia foi realizado seguindo a metologia de Drummond III 

e col. (1970), na qual os ovos eram gentilmente pincelados sobre as superfícies 

das faces abaxiais das folhas do material vegetal que, por sua vez, 
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eram armazenadas em caixas de plástico. Para evitar ruídos experimentais no 

metabolismo dos insetos em decorrência da não padronização dos ciclos de 

claro e escuro, a sala na qual as caixas com os insetos em fase de crescimento 

foram estocadas foi climatizada para manutenção de temperatura na faixa de 25 

± 2ºC e o fotoperíodo foi programado para um ciclo de 16h dia x 8h noite. 

 

3.2.2.1 Cultivo da fase larval  

 

Os ovos e lagartas de C. lacinia obtidos a partir da coleta em campo foram 

cultivados até completarem a metamorfose e atingirem a fase adulta.  

Os grupamentos de ovos depositados pelas borboletas foram coletados 

com auxílio de uma espátula e postos para eclodir na face abaxial de folhas das 

espécies selecionadas de Asteraceae. As folhas utilizadas na dieta das lagartas 

foram cortadas das respectivas espécies vegetais no ponto de inserção do 

pecíolo no caule da planta, imediatamente antes de sua utilização. As folhas que 

continham os ovos eram acondicionadas em caixas plásticas transparentes 

(60cm largura x 40cm profundidade x 40cm altura) cuja tampa foi substituída por 

um tecido de tule para permitir a aeração do sistema, de modo que houvesse 

uma folha com um grupamento de ovos por caixa, sendo mantidos a umidade e 

turgor por meio da inserção dos pecíolos recém cortados em espuma fenólica 

(espuma floral) logo após a folha ser cortada da planta. Até a pupação, foram 

adicionadas, diariamente, folhas frescas das espécies vegetais, e, os detritos, 

removidos.  

As folhas destinadas à dieta das lagartas foram repostas de acordo com 

a necessidade e com o desenvolvimento dos insetos após a eclosão e início da 

fase de alimentação.  

 

3.2.2.2 Cultivo da fase adulta 

 

As pupas foram transferidas para novas caixas de cultivo, enquanto as 

lagartas remanescentes eram postas em outras caixas para que a pupação fosse 

completada e não afetasse aquelas já finalizadas pelas outras lagartas. Após a 

metamorfose, os insetos adultos permaneceram em caixas plásticas



14 
 

 

 

semelhantes àquelas do cultivo, na proporção de aproximadamente 10 machos 

e 10 fêmeas por caixa. A diferenciação de gênero foi determinada através da 

observação, sob estereomicroscópio, da morfologia da cutícula externa dos 

segmentos terminais das pupas, ou seja, próximos ao ânus (UNDERWOOD, 

1994; GENC, 2005).  

A alimentação dos insetos adultos consistiu em uma solução de mel em 

água (1:20), acondicionada em frascos de vidro estéreis contendo roletes de 

algodão hidrofílico imersos na solução com uma extremidade exteriorizada ao 

frasco. As borboletas alimentavam-se na superfície do algodão, cuja umidade 

com a solução água-mel era mantida por capilaridade.  

 

 3.3. Ensaio para avaliação da performance de lagartas de C. lacinia nas 

plantas selecionadas 

 

Para estes ensaios, as lagartas foram cultivadas da mesma forma que o 

descrito no item 3.2.2.1, variando-se apenas as espécies vegetais da dieta a fim 

de se obter dados sobre a viabilidade de C. lacinia nas diferentes espécies.  

As taxas de crescimento e de mortalidade foram utilizadas para a 

avaliação do desempenho de C. lacinia alimentado com as folhas das sete 

espécies selecionadas de Asteraceae. A determinação da taxa de mortalidade 

consistiu na porcentagem de larvas mortas ao longo da alimentação, enquanto 

que a taxa de crescimento foi obtida através do peso médio das larvas (n = 10), 

as quais foram pesadas a cada 4 dias, a partir do 2o instar de desenvolvimento. 

A influência da dieta nas taxas de mortalidade foi avaliada através do 

teste-T com base nas médias das massas aferidas e no número médio de mortes 

ao longo do período de alimentação; e por meio do estimador de Kaplan-Meier, 

através das informações de indivíduos mortos no decorrer dos dias de 

tratamento.  

 

3.3.1 Avaliação da sobrevivência das lagartas  

A sobrevivência das lagartas foi representada pelo estimador não-

paramétrico produto-limite Kaplan-Meier, incluso no pacote R survival versão
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2.44-1.1 (THERNEAU & LUMLEY, 2019), através do qual foi possível realizar as 

análises de sobrevivência no decorrer dos dias a partir do número de lagartas 

mortas/dia durante o decorrer dos ensaios de performance. 

 

3.4. Análises metabolômicas  

 

3.4.1 Equipamentos e metodologia analítica em UHPLC-ESI-MS (OrbitrapTM) 

 

A metodologia analítica foi conduzida em concordância com aquela 

realizada por GALLON et al., 2018, através da qual se empregou uma coluna 

KinetexTM Core-Shell (Phenomenex) XB-C18 1,7 µm (100 Å; 150 x 2,1 mm), cuja 

pré-coluna de proteção é formada pelo mesmo material; fase móvel constituída 

por água (A) e acetonitrila (B),  acidificada com ácido fórmico 0,1% (v/v), a uma 

vazão de 400 μL/min e com o seguinte gradiente de eluição: 0-2 minutos: 5% B 

2-30 minutos: 5-100% B 30-34 minutos:100% B 34-37 minutos: 100-5% B 37-40 

minutos: 5% B. O N2 utilizado como gás de secagem, colisão e fragmentação. 

As análises das impressões digitais metabólicas foram realizadas em um 

sistema UHPLC-DAD-ESI-MS (OrbitrapTM) (Thermo Scientific Exactive™, 

Thermo Scientific©), que consiste em cromatógrafo líquido de ultra eficiência 

(UHPLC Accela 1250) e um espectrômetro de massas (MS) com fonte de 

ionização por electrospray (ESI) com analisador tipo Orbitrap, utilizando 

simultaneamente os modos de ionização positivo e negativo. Utilizando esse 

sistema, foi realizada a detecção das massas dos íons formados por eletrospray 

e a fragmentação de íons totais (AIF), que consiste na fragmentação de todos 

os íons presentes em determinado tempo de retenção. 

 

3.4.2 Preparo dos extratos vegetais 

 

Para a obtenção das impressões digitais metabólicas, uma massa de 10 

mg de folhas previamente congeladas em N2 líquido foi triturada para posterior 

extração em 1,0 mL de solução de MeOH-H2O (7:3 v/v) em ultrassom por 15
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minutos. Os extratos foram centrifugados e os sobrenadantes filtrados em 

membrana filtrante PTFE (0,22 μm) anteriormente à injeção do analito no 

equipamento.  

 

3.5 Pré-tratamento dos dados 

 

As impressões digitais dos extratos submetidos à análise proporcionaram 

arquivos .raw gerados pela plataforma de LC-MS e que foram convertidos para 

arquivos de extensão .mzXML utilizando o programa MSConvert (KESSNER et 

al., 2008), que é um tipo de arquivo universalmente aceito para facilitar o 

intercâmbio de informações de espectros de massas oriundos de diversos 

formatos brutos (.raw) derivados de diferentes formatos intrínsecos de cada 

empresa fabricante de um dado cromatográfo (LIN et al., 2005). Na sequência, 

os arquivos .mzXML foram segregados em modo positivo e negativo e 

individualmente atravessaram o pré-processamento por meio do software 

MzMine™ (BMC Bioinformatics, Reino Unido), através do qual foram realizados 

o corte da linha de base, a deconvolução dos picos, o agrupamento dos isótopos 

e o alinhamento de cromatogramas. Os parâmetros utilizados pelo MzMine™ 

para o pré-tratamento dos dados nos modos de ionização positivo e negativo, 

respectivamente, estão descritos nas Tabelas 2 e 3. 

 Foi utilizada uma solução contendo o solvente das extrações (MeOH-H2O 

7:3 v/v) como branco. Através das análises obtidas pelo MzMine™, foi feita a 

exportação da matriz principal em forma de tabela em arquivo de extensão .csv, 

a partir da qual os picos do branco foram removidos, para posterior a 

centralização na média e escalonamento por Pareto para tratamento dos dados 

e análise estatísticas. 

 Para a visualização final e análise dos cromatogramas e espectros de 

massas obtidos, foram utilizados os softwares Xcalibur 2.1.0 (Thermo Fischer 

Scientific ©) e MzMine™. 
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Tabela 2. Parâmetros usados pelo software MzMine no pré-processamento dos 

dados no modo positivo obtidos pela análise em UHPLC-ESI-MS (Orbitrap). 

Raw data methods/ 

Peak detection 

Mass detection:  

Scans: Retention Time: 0-40 min; MS level: MS1 

Mass Detector: Exact Mass - Noise level= 1.0E7 

Chromatogram builder:  

Scans: Retention Time: 0-40 min; MS level: MS1 

Minimum time span (min)= 0,01; Minimum height =  

3.0E7; m/z tolerance= 0,001 m/z or 4.0 ppm 

Peak list methods Chromatogram deconvolution: 

Baseline cut-off: Minimum peak height = 3.5E7; Peak 

 duration= 0,01 – 1.0 min; Baseline level= 3.1E7; m/z  

Center Calculation=Mean 

Isotopic peaks grouper: 

m/z tolerance=0,001m/z or 4.0 ppm; Retention time 

tolerance= 0,1 min; Maximum charge= 2;  

Representative isotope= most intense. 

Alignment: 

Join aligner: m/z tolerance=0,001 m/z or 4.0 ppm;  

Weight for m/z= 75; Retention time tolerance= 0.1 min; 

Weight for RT= 25 

Legenda: min: minutos; m/z: relação massa carga; ppm: partes por milhão. Número de íons na 

lista de picos: 600 íons. 
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Tabela 3. Parâmetros usados pelo software MzMine no pré-processamento dos 

dados no modo negativo obtidos pela análise em UHPLC-ESI-MS (Orbitrap). 

Raw data methods/ 

Peak detection 

Mass detection:  

Scans: Retention Time: 0-40 min; MS level: MS1 

Mass Detector: Exact Mass - Noise level= 5.0E6 

Chromatogram builder:  

Scans: Retention Time: 0-40 min; MS level: MS1 

Minimum time span (min)= 0,01; Minimum height    

= 8.0E6; m/z tolerance= 0,001 m/z or 4.0 ppm 

Peak list methods Chromatogram deconvolution: 

Baseline cut-off: Minimum peak height = 1.5E7;  

Peak duration= 0,01 – 1.0 min; Baseline level=  

1.0E7; m/z Center Calculation=Mean 

Isotopic peaks grouper: 

m/z tolerance=0,001m/z or 4.0 ppm; Retention  

time tolerance= 0,1 min; Maximum charge= 2;  

Representative isotope= most intense. 

Alignment: 

Join aligner: m/z tolerance=0,001 m/z or 4.0 ppm;  

Weight for m/z=75; Retention time tolerance= 0.1 min;  

Weight for RT= 25 

Legenda: min: minutos; m/z: relação massa carga; ppm: partes por milhão. Número de íons na 

lista de picos: 943 íons. 
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3.6 Análise estatística e mineração de dados (Análise de Correlação in 

silico) 

 

A partir dos dados pré-tratados, foram realizadas as análises multivariadas 

não-supervisionadas através do PCA (Principal Component Analysis), cujos 

parâmetros foram utilizados para o norteamento das análises supervisionadas, 

conduzidas via PLS-DA (Partial Least Squares Discriminant Analysis), por meio 

do software SIMCA 13.0.3.0© (Umetrics AB, Suécia).  

 

3.7 Análise qualitativa 

 

3.7.1 Desreplicação para identificação dos metabólitos discriminantes 

 

A desreplicação foi realizada para as substâncias apontadas como 

discriminantes no estudo quimiométrico para as espécies que ocasionaram as 

piores performances em C. lacinia, neste caso, E. fosbergii e V. polyanthes. 

Os metabólitos discriminantes foram determinados através do VIP 

(Variable Influence on Projection), obtido por meio do método supervisionado 

PLS-DA. Foram priorizados para identificação os 30 picos indicados com os 

maiores valores de VIP.  

Foi realizada revisão bibliográfica para a coleta de informações acerca de 

metabólitos previamente identificados como presentes nas espécies de 

Asteraceae selecionadas para este estudo. A partir das informações coletadas e 

dos bancos de dados disponíveis, a identificação dos metabólitos discriminantes 

foi realizada considerando a massa acurada referente ao sinal de interesse, com 

margem de erro de 4ppm. Para o cálculo das fórmulas moleculares foi utilizado 

o software Molecular Weight Calculator (versão 6.50), desenvolvido por Matthew 

Monroe (http://www.alchemistmatt.com). Os bancos de dados utilizados neste 

trabalho foram: (AsterDB) (http://www.asterbiochem.org/asterdb), SciFinder 

Scholar® (©American Chemical Society), Dictionary of Natural Products© (DNP) 

(©Taylor & Francis Group), PubChem (©National Center for Biotechnology 

Information) e Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS). 

http://www.alchemistmatt.com/
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Adicionalmente, foram avaliados os tempos de retenção e as 

fragmentações provenientes dos espectros de massas para comparações com 

a literatura. 

 

Figura 4.  Fluxograma resumido do trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ensaio para avaliação da performance de lagartas de C. lacinia nas 

plantas selecionadas 

 

4.1.1 Piores performances de C. lacinia 

 

As espécies que induziram as mais altas taxas de mortalidade em C. 

lacinia foram E. fosbergii e V. polyanthes (Tabela 5), porém, através de distintos 

comportamentos alimentares (Tabela 4).  

O comportamento alimentar das lagartas tratadas com E. fosbergii foi 

de evitação desde a eclosão dos ovos. A baixíssima ou nenhuma ingestão 

das folhas ocasionou 100% de mortalidade dos insetos ainda no 1º instar, 

impedindo a aferição das massas das larvas.  

A mortalidade induzida por V. polyanthes, por outro lado, ocorreu entre 

o 2º e 3º instares, o que permitiu a aferição da massa das lagartas. Como 

observado na figura 7, a massa média das larvas tratadas com folhas de V. 

polyanthes apresentaram um dos valores mais baixos dentre as sete 

espécies utilizadas nos ensaios de performances. 

 

Figura 5. E. fosbergii. (Foto: Tamy Kenner Maro Stringer).
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Figura 6. V. polyanthes (Fotos: Maria Elvira Poleti e Prof. Dr. 

Leornardo Gobbo Neto). 
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4.1.2 Demais performances de C. lacinia 

 

Todos os insetos sobreviventes ao tratamento com as demais espécies 

vegetais atravessaram a pupação e atingiram a fase adulta. 

Como observado na Tabela 5, as maiores taxas de sobrevivência de 

C. lacinia ocorreram nos tratamentos com as espécies T. procumbens 

(controle), apresentando o valor de 0,3% ± 1,7; e T. diversifolia, com a taxa 

de 3,0% ± 1,7, porém, como indicado na Figura 7, a massa média das larvas 

alimentadas com T. procumbens foi superior àquela observada para T. 

diversifolia.  

 O tratamento com as espécies B. sulphurea, C. japonica, e P. 

hysterophorus proporcionou um crescimento mais lento, através do qual 

foram observados mais instares de desenvolvimento se comparado às duas 

espécies anteriores (T. procumbens e T. diversifolia), que apresentaram 

apenas quatro estágios de desenvolvimento. Para B. sulphurea e P. 

hysterophorus, foram observados cinco instares, e, para C. japonica, seis 

instares. Ademais, para estas três espécies que induziram retardo no 

desenvolvimento e para T. diversifolia, a maior ingestão das folhas passou a 

ocorrer entre o 3º e 4 º instares.   

 

Tabela 4. Comportamento alimentar de C. lacinia frente às sete espécies 
vegetais seguido ou não de morte. 

 
Espécies 
vegetais 

Comportamento alimentar 

Ingestão + 
sobrevivência 

Ingestão + 
morte 

Evitação + 
morte 

B. sulphurea X   

C. japonica X   

E. fosbergii   X 

P. 
hysterophorus 

X   

T. diversifolia X   

T. 
procumbens 

X   

V. polyanthes  X  
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Tabela 5. Taxas de mortalidade de C. lacinia para as sete espécies vegetais e 
número de estágios de desenvolvimento atingidos até a pupação. 

Espécie vegetal Mortalidade Números de instares 

B. sulphurea 20 % ± 0,5 V 

C. japonica 23,3% ± 0,7 VI 

E. fosbergii 100% I 

P. hysterophorus 23,3% ± 0,3 V 

T. diversifolia 3,0% ± 1,7 IV 

T. procumbens 0,3% ± 1,7 IV 

V. polyanthes 100% II 

  

Figura 7. Crescimento de C. lacinia mensurado a partir do 2º instar ao longo do 
processo de metamorfose. À esquerda, são representadas as espécies vegetais 
e, à direita, seus respectivos instares: V. polyanthes (Vp – II); C. japonica (Cj – 
II, Cj – III, Cj – IV, Cj – V, Cj – VI); P. hysterophorus (Ph – II, Ph – III, Ph – IV, Ph 
– V); B. sulphurea (Bs – II, Bs – III, - Bs – IV, - Bs – V); T. diversifolia (Td – II, Td 
– III, Td IV); T. procumbens (Tp – II, Tp – III, Tp – IV). As barras de erro indicam 
uma variação percentual de ±5%. 
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4.2 Avaliação da sobrevivência das lagartas (Teste-T e estimador de 

Kaplan-Meier)  

 

 A análise do teste-T (Tabela 6) mostrou que a mortalidade das lagartas 

é estatisticamente correlacionada com a ingestão de uma determinada 

planta. Nesse sentido, as plantas induziram performances distintas 

desempenhadas pelas lagartas, pois todas as espécies vegetais utilizadas 

como dieta, com exceção de T. diversifolia, apresentaram significância 

estatística (P < 0.05). 

 

Tabela 6. Comparação entre as médias de mortalidade das lagartas entre o 
grupo controle e grupos experimentais. Teste-T realizado com duas caudas para 
amostras independentes entre si (alimentação diferenciada). Foram 
consideradas amostras estatisticamente significativas aquelas com valores de P 
< 0.05 (sublinhadas na tabela). 

Comparação entre as médias p-valor 

Controle x T. diversifolia 1 

Controle x V. polyanthes 0,001187 

Controle x E. fosbergii 0,001187 

Controle x B. sulphurea 0,009964 

Controle x P. hysterophorus 0,028596 

Controle x C. japonica 0,003126 

 

 De modo complementar, as estimativas de sobrevivência dos insetos, 

tendo como única fonte de alimento uma das sete plantas escolhidas neste 

estudo, foram conduzidas de acordo com o método de Kaplan-Meier, sendo 

possível destacar que as melhores performances foram observadas na 

suplementação das lagartas com as plantas T. procumbens (Controle), T. 

diversifolia, P. hysterophorus e B. sulphurea (Figuras 8, 9, 11 e 12, 

respectivamente), enquanto as piores performances ocorreram a partir do 

consumo de folhas de V. polyanthes e E. fosbergii (Figuras 13 e 14, 

respectivamente). É importante notar que no cenário experimental em que 

houve a ingestão de C. japonica (Figura 10), a performance foi média, pois 

assume 50% de probabilidade de sobrevivência por volta do 20º dia de
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tratamento, enquanto todas as outras espécies não ativas sequer atingem 

esta porcentagem durante todo o período de tratamento. As espécies 

vegetais ativas V. polyanthes e E. fosbergii, por outro lado, demonstram 50% 

de probabilidade de sobrevivência no 5º e 2º dia de tratamento, 

respectivamente (Figuras 13 e 14).  

 Avaliando os p-valores obtidos a partir do teste-T e do estimador de 

Kaplan-Meier, somente V. polyanthes apresentou p-valores estatisticamente 

significativos em ambos os métodos de análise, indicando que a alimentação 

(o efeito do tratamento sobre o animal) estava diretamente relacionada às 

predições de sobrevivência ao longo dos ensaios. É provável, portanto, que 

a mortalidade das lagartas para as demais espécies, mesmo que baixa, nos 

cenários de ótimas e média performances, sejam devido não à alimentação 

das larvas, mas sim a condições fisiológicas individuais dos organismos.  

 Embora tenha sido detectada uma diferença estatística entre os grupos 

controle e experimentais por meio do teste-T, esse dado não permite 

identificar se a origem da mortalidade observada nos ensaios de 

sobrevivência ocorreu devido ao consumo, à evitação em relação ao alimento 

ou ainda em razão de condições fisiológicas específicas das larvas durante 

suas etapas de metamorfose.  

 E. fosbergii, assim como V. polyanthes, induziu 100% de mortalidade 

nas lagartas, porém, como mencionado no item 4.1.1, não foi possível 

mensurar o crescimento em massa das lagartas, pois estas apresentaram um 

forte comportamento de deterrência observado logo após a eclosão dos ovos 

(1º instar), corroborando o p-valor não significativo para a mortalidade de C. 

lacinia alimentado com esse planta. Dessa forma, as altas taxas de 

mortalidade em E. fosbergii não se relacionam com a alimentação, como em 

V. polyanthes, a partir da qual foi possível mensurar a massa dos insetos até 

o 2º instar, mas sim com o efeito de deterrência, ocasionando a morte 

precoce das lagartas por inanição. 
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Figura 8. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia alimentada com T. procumbens (controle experimental) ao longo de 22 
dias de ensaio. Os retângulos, coloridos de acordo com a cor da caixa, 
representam o intervalo de desvio-padrão da probabilidade de sobrevivência ao 
longo do tempo estimada em uma dada replicata. Para este método, o valor de 
“p” foi de 0.37. 
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Figura 9. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier,  de C. 
lacinia alimentada com T. diversifolia ao longo de 22 dias de ensaio. Os 
retângulos, coloridos de acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de 
desvio-padrão da probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada 
em uma dada replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.37. 
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Figura 10. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia em C. japonica ao longo de 22 dias de ensaio. Os retângulos, coloridos 
de acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de desvio-padrão da 
probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada em uma dada 
replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.94. 
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Figura 11. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia em P. hysterophorus ao longo de 22 dias de ensaio. Os retângulos, 
coloridos de acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de desvio-
padrão da probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada em uma 
dada replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.66. 
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Figura 12. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia em B. sulphurea. ao longo de 22 dias de ensaio. Os retângulos, coloridos 
de acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de desvio-padrão da 
probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada em uma dada 
replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.75. 
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Figura 13. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia em V. polyanthes ao longo de 10 dias de ensaio. Os retângulos, coloridos 
de acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de desvio-padrão da 
probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada em uma dada 
replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.031 (valor estatisticamente 
significativo). 
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Figura 14. Curva de sobrevivência, obtida pelo estimador Kaplan-Meier, de C. 
lacinia em E. fosbergii ao longo de 5 dias de ensaio. Os retângulos, coloridos de 
acordo com a cor da caixa, representam o intervalo de desvio-padrão da 
probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo estimada em uma dada 
replicata. Para este método, o valor de “p” foi de 0.4. 
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4.3 Análises metabolômicas 

 

4.3.1 Pré-tratamento dos dados e obtenção das impressões digitais 

metabólicas 

 

 Como descrito no item 3.5, o pré-tratamento dos dados obtidos a partir 

das extrações do material vegetal submetido à metodologia analítica UHPLC-

ESI-MS (Orbitrap) permitiu a reconstituição dos cromatogramas que 

caracterizam as impressões digitais metabólicas (metabolite fingerprint) das 

espécies vegetais ativas (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15. Impressão digital metabólica (metabolite fingerprint) da espécie E. fosbergii expressa pelo cromatograma no modo positivo 
de ionização (POS) e no modo negativo de ionização (NEG). 
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Figura 16. Impressão digital metabólica (metabolite fingerprint) da espécie V. polyanthes expressa pelo cromatograma no modo 
positivo de ionização (POS) e no modo negativo de ionização (NEG). 
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4.3.2 Análises estatísticas multivariadas não-supervisionadas  

 

Através da análise por PCA realizada para ambos os modos positivo e 

negativo, foi possível observar a tendência de agrupamento das espécies por 

similaridade química, sendo que as amostras tenderam a se agrupar 

separadamente da espécie V. polyanthes (Figura 17). O PCA é uma ferramenta 

que, em resumo, permite essa observação de tendências e/ou também de 

outliers, que são amostras as quais possuem um comportamento distinto aos 

demais pertencentes ao conjunto (ERIKSSON et al., 2013; FERREIRA, 2015).  

  

 

Figura 17. PCA score plot referente às componentes 1 e 4. Foram obtidos para 

este método os valores de 0,623 para R2X e de -0,331 para Q2. A contribuição 

de R2X [1] foi de 0,233, e, de R2X [4], 0,138. Elipse: Hotelling’s T2 (95%). 

 

4.3.3 Análises estatísticas multivariadas supervisionadas  

 

Os parâmetros da análise por PCA nortearam a condução dos métodos 

supervisionados. Visando identificar as substâncias discriminantes que 

separariam E. fosbergii e V. polyanthes (ativas) das demais espécies (inativas) 

foram construídos gráficos PLS-DA. Assim, foram produzidas duas análises via 

PLS-DA segundo as seguintes abordagens:  
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 Classificando as espécies em grupo ativo separando (E. fosbergii) 

e grupo inativo (demais espécies vegetais excluindo-se V. 

polyanthes) (Figura 18); 

 

 Classificando as espécies em grupo ativo separando (V. 

polyanthes) e grupo inativo (demais espécies com exceção de E. 

fosbergii) (Figura 19).  

 

As duas diferentes abordagens foram utilizadas em decorrência do fato 

de as espécies ativas pertencerem a tribos distintas da família Asteraceae. Caso 

fosse produzida uma única análise do tipo PLS-DA que incluísse E. fosbergii e 

V. polyanthes em um único grupo ativo em detrimento das demais espécies, que 

permaneceriam em um grupo considerado inativo, é possível que fossem 

apontadas como discriminantes substâncias comuns às duas espécies e que 

não necessariamente possuem potencial atividade biológica contra C. lacinia. 

Sendo assim, o objetivo foi buscar por metabólitos discriminantes em E. fosbergii 

em detrimento das espécies inativas e que não obrigatoriamente estariam 

presentes em V. polyanthes e vice-versa. 

 

 

 
Figura 18. PLS-DA score plot utilizando como classes a espécie E. fosbergii e 
as demais, com exceção de V. polyanthes. Os valores obtidos para R2X (cum), 
R2Y (cum) e Q2 (cum) foram, respectivamente de 0,655; 1; e 0,979. A 
contribuição de R2X [1] foi de 0,178, e, de R2X [2], 0,249. Elipse: Hotelling’s T2 
(95%).
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Figura 19. PLS-DA score plot utilizando como classes a espécie V. polyanthes 
e as demais, com exceção de E. fosbergii. Os valores obtidos para R2X (cum), 
R2Y (cum) e Q2 (cum) foram, respectivamente de 0,649; 1; e 0,983. A 
contribuição de R2X [1] foi de 0,263, e, de R2X [2], 0,192. Elipse: Hotelling’s T2 
(95%). 

 

 

Figura 20. Loading plot dos 100 íons mais importantes para a projeção do 
modelo referente a E. fosbergii. Os valores obtidos para R2X (cum), R2Y (cum) e 
Q2 (cum) foram, respectivamente de 0,655; 1; e 0,979. A contribuição de R2X [1] 
foi de 0,178; e, de R2X [2], 0,249. 
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Figura 21.  Loading plot dos 100 íons mais importantes para a projeção do 
modelo referente a V. polyanthes. Os valores obtidos para R2X (cum), R2Y 
(cum) e Q2 (cum) foram, respectivamente de 0,649; 1; e 0,983. A contribuição 
de R2X [1] foi de 0,263; e, de R2X [2], 0,192. 

  

Como mencionado no item 3.7.1, a partir do direcionamento das análises 

supervisionadas de PLS-DA, foram utilizados os VIPs para discriminar as 

substâncias possivelmente ativas. Esse sistema se fundamenta na contribuição 

que cada variável das análises não-supervisionadas tem para a projeção do 

modelo. As variáveis consideradas significativas são aquelas cujo valor está 

acima de “1”. 

 As Figuras 20 e 21 apresentam o loading plot dos íons responsáveis pela 

projeção do modelo para E. fosbergii e V. polyanthes, respectivamente, 

enquanto as Figuras 22 e 23 apresentam o VIP plot para E. fosbergii e V. 

polyanthes, respectivamente. Abaixo, estão apresentadas as Tabelas 7 e 8 

referentes a estes VIP plots, as quais apresentam os 30 principais íons 

discriminantes para as duas espécies que direcionaram a identificação dos 

metabólitos potencialmente ativos.  
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Figura 22. VIP plot obtido através do método PLS-DA para a espécie E. 

fosbergii. 

 

Figura 23. VIP plot obtido através do método PLS-DA para a espécie V. 

polyanthes. 

 

Tabela 7. 30 íons referentes às substâncias discriminantes apontadas com os 
maiores valores de VIP para E. fosbergii. 

ID (Número do Íon) Valores de m/z Valores de VIP 

NEG 285 133.012 11.0065 

NEG 642 283.045 6.51259 

NEG 94 191.054 6.02008 

NEG 434 447.091 5.60465 

NEG 643 285.06 5.50861 

POS 491 449.108 5.14961 

POS 565 279.16 4.73432 

POS 60 355.103 4.45431 

NEG 31 707.178 4.25128 

POS 552 303.05 4.24264 
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NEG 644 463.086 4.2345 

NEG 647 343.101 4.02578 

NEG 649 505.133 4 

POS 553 498.162 3.78746 

NEG 314 383.117 3.71129 

NEG 145 549.086 3.6621 

NEG 646 467.153 3.64833 

NEG 645 461.107 3.60077 

POS 114 621.272 3.59546 

NEG 650 341.086 3.44414 

POS 599 110.021 3.39371 

POS 588 118.087 3.24834 

POS 73 163.039 3.17227 

NEG 657 479.117 3.09616 

NEG 668 525.123 3.01719 

POS 554 551.105 3.01719 

NEG 648 421.206 2.94782 

NEG 294 354.089 2.9349 

NEG 651 287.076 2.92433 

NEG 450 895.189 2.82288 
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Tabela 8. 30 íons referentes às substâncias discriminantes apontadas com os 
maiores valores de VIP para V. polyanthes. 

ID (Número do Íon) Valores de m/z Valores de VIP 

NEG 280 366.992 10.8277 

POS 386 465.176 8.65931 

POS 387 257.165 8.36734 

POS 388 405.154 7.64282 

POS 389 447.165 7.25347 

POS 390 315.086 6.32932 

POS 391 482.202 5.44248 

NEG 281 353.086 4.9011 

POS 393 257.165 4.66363 

POS 392 482.202 4.65918 

NEG 284 103.002 4.53299 

POS 403 185.008 4.51926 

NEG 282 313.07 4.47319 

POS 394 405.155 4.2888 

POS 60 355.103 4.26178 

POS 395 447.092 3.59519 

POS 397 440.192 3.54879 

NEG 31 707.178 3.50969 

POS 157 163.039 3.49032 

POS 156 355.103 3.45964 

POS 396 287.175 3.42403 

NEG 188 577.266 3.33668 

POS 84 517.135 3.31804 

NEG 283 707.178 3.30067 

NEG 286 283.06 3.26295 
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POS 401 445.147 3.23746 

POS 398 461.108 3.14002 

NEG 180 461.07 3.03985 

NEG 288 299.054 3.01895 

POS 88 499.124 3.01285 

 

 

4.4 Análise qualitativa 

 

4.4.1 Identificação das substâncias para as espécies ativas (E. fosbergii e 

V. polyanthes)  

 

A identificação das substâncias possivelmente ativas foi realizada 

priorizando os 30 íons referentes aos maiores valores de VIP apresentados nas 

Tabelas 7 e 8 e, com a conferência concomitante com a literatura. Quando 

possível, foram identificadas demais substâncias cujos íons não constam entre 

os 30 detentores dos valores mais altos de VIP, através da busca por 

informações presentes nos cromatogramas nos espectros de massas com seus 

padrões de fragmentação (Apêndices 1 a 33), realizando-se sempre a 

comparação com dados da literatura.  

As tabelas que contêm todos os valores de VIP obtidos no estudo estão 

presentes nos apêndices 34 e 35. 

Na Tabela 9, encontram-se as substâncias identificadas para a espécie 

ativa V. polyanthes, dentre as quais destaca-se a presença de ácidos 

clorogênicos, flavonoides e lactonas sesquiterpênicas; e na Tabela 10, constam 

os metabólitos identificados para a espécie ativa E. fosgerbii, dentre os quais 

destaca-se a presença de ácidos clorogênicos, flavonoides e um alcaloide 

pirrolizidínico.
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Tabela 9. Metabólitos identificados para V. polyanthes por desreplicação. 

ID 
 

tR 

(min) 

Nome usual e classe 
do metabólito 

 

F.M. 
(Massa 

Monoiso.) 

Modo de Ionização 

Positivo TIC (m/z) 
AIF 

Modo de Ionização 
Negativo 

 
TIC (m/z 

AIF 

1 
4,95 

 

 
ácido 3-O-

cafeoilquínico 
(ácido clorogênico) 

 

C16H18O9 
(354,0937) 

 

[M+H]+ 355,1017 bp; 
[(M+H) - AQ]+ 163,0392  

 

163,04 
 

[M-H]- 353,0855 bp; 
[2M-H]- 707,1792 

 

707,18; 
705,16; 
353,09; 

191,05 bp 
 

2 
5,96 

 

 
ácido 5-O-

cafeoilquínico 
(ácido clorogênico) 

C16H18O9 
(354,0938) 

 

[M+H]+ 355,1018 bp; 
[(M+H) - AQ]+ 163,0391  

 

163,04 
 

[M-H]- 353,0855 bp; 
[2M-H]- 707,1791 

 

353,09; 
191,05 bp 

3 
9,06 

 

 
luteolina 7-O-
glicuronídeo 

(flavonoide - flavona) 
 

C21H18O12 
(462,0786) 

[M+H]+ 463,0878 
 

463,09; 

287,06 

bp 

[M-H]- 461,0694 bp; 
[2M-H]- 923,1479 

 

461,07; 

285,04 bp 
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4 
9,71 

 

 
ácido 3,5-di-O-
cafeoilquínico 

(ácido 

clorogênico) 

C25H24O12 
(516,1254) 

 

[M+H]+ 517,1340 
bp; [(M+H) - 

H2O]+ 
499,1226; [(M+H) 

- AQCAF]+ 
163,0388 

 

163,04 
 

[M-H]- 515,1168 
515,12; 353,09; 

191,05 bp 

5 
10,11 

 

 
apigenina 7-O-
glicuronídeo 
(flavonoide – 

flavona) 
 

C21H18O11 
(446,0843) 

[M+H]+ 447,0923 
 

447,09; 

271,06 bp  

[M-H]- 445,0748 
bp; [2M-H]- 

891,1585 
 

445,08; 269,04 bp  

6 
10,67 

 

 
*chrisoeriol 7-O-

glicuronídeo 
(flavonoide – 

flavona) 
 

C22H20O12 
(476,0951) 

[M+H]+ 477,1031 
bp; 

[2M+H]+ 953,1992 

477,10; 301,07 

bp  

[M-H]- 475,0850 
 

951,18; 475,09; 

299,05 bp 
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7 
12,89 

 

 
*isorhamnetina 

(flavonoide – flavonol) 

C16H12O7 
(316,0158) 

[M+H]+ 

317,0660 
 

317,07; 

302,04 bp; 

285,08; 

274,05; 

228,04 

[M-H]- 

315,0490 
 

315,05; 

300,03; 

271,02 bp; 

255,03; 

243,03; 

227,03 

8 
13,00 

 

 
acacetina 7-O-glicuronídeo 

(flavonoide – flavona) 
 

C22H20O11 
(460,0983) 

 

[M+H]+ 
461,1071 

bp; 
[2M+H]+ 
921,2100 

 

461,11; 

285,08 bp 

[M-H]- 

459,0895 
bp; [2M-H]- 
919,1898 

 

919,19; 
459,09; 

283,06 bp 
 

9 
14,19 

 

 
chrisoeriol 

(flavonoide – flavona) 

C16H12O6 
(300,0622) 

 

[M+H]+ 
301,0702 

 

301.07;  
286,05 bp; 

258,05  
 

[M-H]- 
299,0542 

 

299,05; 

284,03 bp; 

256,04; 

151,00 
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10 
15,98 

 

 
piptocarphina A 

(lactona sesquiterpênica) 

C21H26O9 
(422,1587) 

[M+H]+ 423,1667; 
[M+NH4]+ 
440,1931;  

[M+Na]+ 445, 
1464 bp; [(M+H) 
- C2H2O - 2H2O] 
345,1335; [(M+H) 

- 
C4H4O - 2H2O]+ 

319,1181 
 

445,15; 
405,16; 
345,13; 
319,12; 
301,07; 
259,10; 

213,09 bp; 
173,06 

 
 

- 
 

- 
 

11 17,25 *provável hirsutinolido 
C21H26O8 

(406,1616) 

[M+H]+ 407,1696 
bp; 

[M+NH4]+ 
424,1967 

424,20; 
244,15 bp 

- - 

12 
17,70 

 

 
*genkwanina 

(flavonoide – flavona) 

C16H12O5 
(284,0683) 

[M+H]+ 285,0755 
 

285,08; 
270,05; 

242,06 bp 
  

[M-H]- 

283,0601 
 

283,06; 
268,04 

bp 
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13 
18,12 

 

 
3’,4’-dimetoxiluteolina 
(flavonoide – flavona) 

C17H14O6 
(314,0784) 

 

[M+H]+ 315,0864 
 

315,09; 
300,06 

bp; 
272,07 

  

[M-H]- 

313,0693 
 

313,07; 
298,05; 
283,02; 
255,03 

bp 
 
 

14 18,64 
glaucolido A 

(lactona sesquiterpênica – 
glaucolido)  

C23H28O10 
(464,1668) 

[M+H]+ 465,1748 
bp;  

[(M + H) - H2O]+ 
482,2023;  
[M+NH4]+ 
482,202;  
[M+Na]+ 
487,1589 

487,16; 
465,18;  
405,15; 
259,10; 
189,05 

bp 

- - 

15 19,51 
*8-tigloilóxiglaucolido A 

(lactona sesquiterpênica – 
glaucolido)  

C24H30O10 
(478,1829) 

[M+H]+ 479,1909 
bp; 

[M+NH4]+ 
496,2191; 
[M+Na]+ 

501,1731; [(M+H) 
- C5H6O]+ 

397,1502; [(M+H) 
- 

C5H6O - H2O]+ 
379,1385 

501,17 
bp; 

379,14 
- - 

*metabólitos desreplicados que não constam entre os 30 maiores valores de VIP. 

Legenda: ID: identificação do pico; tR: tempo de retenção (minutos); F.M.: fórmula molecular; Massa monoiso.: massa monoisotópica; TIC: Total Ion 
Chromatogram; AIF: All Ion Fragmentation; bp: base peak (pico base); AQ: ácido quínico; CAF: unidade cafeoil. 
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 Tabela 10. Metabólitos identificados para E. fosbergii por desreplicação. 

ID 
 

tR 

(min) 

Nome usual e classe do 
metabólito 

 

 

F.M. 
(Massa 

Monoisot.) 

Modo de 

Ionização 

Positivo TIC 

(m/z) 

AIF 

Modo de 
Ionização 
Negativo 

 
TIC (m/z 

AIF 

16 3,72 provável N-óxido 

 

 
[M+H]+ 118,0868 

(C8H8N+) 
- - - 

2 
5,96 

 

 
ácido 5-O-

cafeoilquínico 
(ácido clorogênico) 

 

 

C16H18O9 
(354,0937) 

 

[M+H]+ 355,1017 
bp; [(M+H) - 

AQ]+ 163,0392 
 

163,039 
 

[M-H]- 

353,0855 bp; 
[2M-H]- 

707,1792 
 

707,18; 
705,16; 
353,09; 

191,05 bp 
 

17 8,76 
senquirquina (alcaloide 

pirrolizidínico) 

 
C19H27NO6 

(365,1821) 
[M+H]+ 

(366,1901) 

366,19; 
149,02 bp; 

121,03; 
107,05 

- - 

18 9,43 
 

quercetina-3-O-malonil-
hexosídeo 

 
 C24H22O15 
(550,0967) 

[M+H]+ 551,1047 
551,10; 

303,05 bp 
[M-H]- 

549,0860 

549,09; 
505,10; 

300,03 bp 
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19 9,84 
quercetina-3-O-
rhamnosídeo 

 

C21H20O11 

(448,1002) 
[M+H]+ 449,1082 

471,09; 

449,11; 

303,05 bp 

[M-H]- 
447,0907 

447,09; 
300,03 bp 

Legenda: ID: identificação do pico; tR: tempo de retenção (minutos); F.M.: fórmula molecular; Massa monoiso.: massa monoisotópica; TIC: Total Ion 
Chromatogram; AIF: All Ion Fragmentation; bp: base peak (pico base); AQ: ácido quínico. 
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4.4.1.1 Ácidos clorogênicos 

 

Os tempos de retenção dos picos cromatográficos dos ácidos 3-O-

cafeoilquínico (Pico 1) e 5-O-cafeoilquínico (Pico 2) foram de 4,3 e 5,96 minutos, 

respectivamente. 

O padrão de fragmentação no modo negativo do espectro de MS-AIF 

permitiu a diferenciação entre as substâncias, tendo em vista que a molécula 

protonada apresentou o valor de m/z 355,103 [M+H]+ e de m/z 353,086 [M-H]- 

para a molécula desprotonada, para ambas as substâncias. Adicionalmente, os 

tempos de retenção contribuíram para a identificação segundo relatos na 

literatura através da utilização de mesmo método analítico (BELAY; GHOLAP, 

2009; SAKAKIBARA et al., 2003).  (CLIFFORD et al., 2003; GOBBO-NETO; 

LOPES, 2008; LIN; HARNLY, 2007; MARTUCCI et al., 2014 GALLON et al., 

2018).  

 O pico 4, cujo tempo de retenção foi de 9,71 minutos, pertence ao ácido 

3,5-di-O-cafeoilquínico, para o qual se observou a molécula protonada m/z 

517,135 [M+H]+ , e a molécula desprotonada m/z 315,1168 [M-H]- (CLIFFORD 

et al., 2003; CLIFFORD; KNIGHT; KUHNERT, 2005; GOBBO-NETO; LOPES, 

2008; LIN; HARNLY, 2007; SAKAKIBARA et al., 2003; GALLON et al., 2018).
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Figura 24. Representação estrutural dos ácidos clorogênicos identificados nas 
amostras de espécies ativas. 
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4.4.1.2 Flavonoides 

 

 O flavonoide do tipo flavonol isorhamnetina, identificada como pico 7 (tR 

= 12,89 min), apresentou íons precursores referentes às moléculas protonada e 

desprotonada m/z 317,0660 [M + H]+ e m/z 315,0490 [M - H]-, respectivamente, 

e os padrões de fragmentação característicos (MARTUCCI et al., 2014).  

 Os demais flavonoides identificados são do tipo flavona. 

 O pico 3 se refere à substância luteolina 7-O-glicuronídeo, a qual 

apresentou tR de 9,06 minutos e moléculas protonada e desprotonada m/z 

463,0878 [M+H]+ e m/z 461,0694 [M-H]- respectivamente, sendo os demais 

fragmentos confirmados pelas comparações com a literatura (SAKAKIBARA et 

al., 2003; SÁNCHEZ-RABANEDA et al., 2003; MARTUCCI et al., 2014; GALLON 

et al., 2018).  

Em seguida, o pico 5, identificado no tR de 10,11 minutos como apigenina 

7-O-glicuronídeo, demonstrou a molécula protonada m/z 447,0923 [M+H]+ e a 

molécula desprotonada m/z 445,0748 [M-H]-, além dos íons fragmentos que 

respaldaram a identificação deste metabólito (SAKAKIBARA et al., 2003; 

SÁNCHEZ-RABANEDA et al., 2003; MARTUCCI et al., 2014; GALLON et al., 

2018). 

A substância chrisoeriol 7-O-glicuronídeo, representada pelo pico 6 e tR de 10,67 

minutos, indicou a molécula protonada m/z 477,1031 [M+H]+ e a molécula 

desprotonada m/z 475,0850 [M-H]-, além de fragmentações características 

igualmente identificadas na literatura, como a perda da unidade glicuronil, 

produzindo os íons m/z 299 no modo negativo, e m/z 301 no modo positivo, 

representantes da aglicona chrisoeriol, íons estes que também estão presentes 

no metabólito chrisoeriol, indicado pelo pico 9 (tR = 14,19 min), nos valores m/z 

301,0702 [M+H]+ para a molécula protonada, e m/z 299,0542 [M-H]- para a 

molécula desprotonada (SAKAKIBARA et al., 2003; PLAZONIĆ et al., 2009; 

BRITO et al., 2014; MARTUCCI et al., 2014; GALLON et al., 2018). 

 Na sequência, o pico 8, cujo tempo de retenção observado foi de 13,00 

minutos, refere-se à acacetina-7-O-glicuronídeo. Para este metabólito, foram 

obtidas as moléculas protonada e desprotonada m/z 461,1071 [M+H]+ e m/z 
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459,0895 [M-H]-, respectivamente, além dos íons relativos à aglicona (acacetina) 

formados pela perda do grupo glicuronil: m/z 285 no modo positivo, e m/z 283 no 

modo negativo (SHI et al., 2011; MARTUCCI et al., 2014; GALLON et al., 2018). 

 O pico de número 12 e tempo de retenção de 17,70 minutos representa a 

genkwanina, cuja molécula protonada foi notada para m/z 285,0755 [M+H]+, e, a 

molécula desprotonada, para m/z 283,0601 [M-H]-, além dos íons fragmentos 

característicos (SAKAKIBARA et al., 2003; WEI et al., 2016; GALLON et al., 

2018). 

 O pico de número 13 (tR = 18,12 min) foi atribuído à substância 3’,4’-

dimetoxiluteolina, a qual demonstrou a molécula protonada m/z 315,0864 [M+H]+ 

e a molécula desprotonada m/z 313,0693 [M-H]-, além dos padrões de 

fragmentação já descritos na literatura (MARKHAM, 1982; MARTUCCI et al., 

2014; GALLON et al., 2018).  

 O pico 18, indicado no tempo de retenção de 9,43 minutos, refere-se à 

quercetina-O-malonil-hexosídeo, e demonstrou a molécula protonada [M+H]+ 

551,1047 e a molécula a desprotonada [M-H]- 549,0860 (MARTUCCI et al., 

2014). 

 Por fim, o pico 19 é referente à quercetina-3-O-rhamnosídeo, percebido 

no tempo de retenção de 9,84 minutos e cujas moléculas protonada e 

desprotonada são [M+H]+ 449,1082 e [M-H]- 447,0907, respectivamente 

(SANTOS et al., 2018). 
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Figura 25. Representação estrutural dos flavonoides identificados nas amostras 
de espécies ativas. 
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4.4.1.3 Lactonas sesquiterpênicas 

 

As lactonas sesquiterpênicas foram identificadas a partir das informações 

fornecidas pelos espectros de massa no modo positivo. 

 A piptocarphina A, correspondente ao pico 10, com tR de 15,98 minutos, 

apresentou a molécula protonada m/z 423,1667 [M+H]+, a molécula sodiada m/z 

445,1464 [M+Na]+ e demais fragmentos que permitiram a caracterização da 

substância (GIRARDI et al., 2016; MARTUCCI et al., 2014; GALLON et al., 

2018).  

 Um provável hirsutinolido foi indicado pelo pico 11, de tempo de retenção 

17,25 minutos, apresentou a molécula protonada m/z 407,1696 [M+H]+, e a 

molécula m/z [M+NH4]+ 424,1967, além de íons fragmentados relatados na 

literatura, culminando em sua caracterização (GALLON et al., 2018). 

 O glaucolido A, uma LST do tipo glaucolido, referido pelo pico 14, 

apresentou tR de 18,64 minutos, junto da molécula protonada m/z 465,1748 

[M+H]+ e da molécula sodiada m/z 487,15890 [M+Na]+, além dos íons fragmento 

característicos observados 

(MARTUCCI et al., 2014; GALLON et al., 2018). 

 Por fim, o pico 15 se refere à substância 8-tigloiloxiglaucolido A, outra LST 

do tipo glaucolido, e apresentou tR de 19,51 minutos, junto da molécula 

protonada m/z 479,1909 [M+H]+, da molécula sodiada m/z 501,1731 [M+Na]+, e 

também dos íons fragmentos característicos m/z 397, em decorrência da perda 

da unidade tiglato, e m/z 379, relativo à perda de uma molécula água a partir do 

íon anterior (GALLON et al., 2018).  
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Figura 26. Estruturas químicas das lactonas sesquiterpênicas 
identificadas nas amostras da espécie ativa V. polyanthes. 

 

4.4.1.4 Alcaloides pirrolizidínicos e N-óxido 

 

O pico 16 (tR = 3,72 min) possivelmente se refere a um fragmento de um 

alcaloide do tipo N-óxido (Figura 27). Os alcaloides de ocorrência natural podem 

se apresentar na forma de N-óxido, de diesteres de otonecina, como alcaloides 

de anéis abertos mono ou diesterificados, ou na forma de alcaloides de ácidos 

dicarboxilícos de anel fechado (AVULA et al., 2015). De acordo com MROCZEK 

(2002; 2004) e AVULA (2015), foram identificados no gênero Emilia s.l. e na tribo 

Senecioneae os alcaloides do tipo N-óxido senecionina N-óxido, retrosina N-

óxido e platiphillina N-óxido, podendo o fragmento referente ao pico 16 ser 

proveniente de uma destas substâncias. 
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Figura 27.  Possível fragmento referente ao pico 16. 

 

 O pico 17 (tR = 8,76 min) apresentou molécula protonada m/z 366,1901 

[M+H]+ e, de acordo com as fragmentações apresentadas (Apêndice 29), foi 

identificado como senquirquina, um alcaloide pirrolizidínico já descrito na 

literatura no gênero Emilia s.l. e na tribo Senecioneae (AVULA et al., 2015; 

MROCZEK et al., 2004; JIANG et al., 2009; BOLECHOVÁ et al., 2015).  

Os principais fragmentos observados que culminaram na identificação da 

senquirquina estão indicados na figura abaixo (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Fragmentos do alcaloide senquirquina segundo o espectro de 

massas obtido. 
 

A identificação dos alcaloides pode ter sido dificultada em decorrência de 

uma extração incompleta/não eficiente através da metodologia analítica 

empregada. O pico 17, referente à substância senquirquina, foi encontrado em 

baixa intensidade, através da busca por alcaloides diretamente nos 

cromatogramas. As inferências que culminaram na identificação dos picos 16 e 

17 foram baseadas nas descrições presentes na literatura acerca das 

fragmentações e de sua presença no gênero Emilia s.l. e na tribo Senecioneae. 
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Figura 29. Alcaloide pirrolizidínico identificado nas amostras 
de espécies ativas. 

 

4.5 Contribuição dos valores de VIP na identificação dos metabólitos 

 

As lactonas sesquiterpênicas piptocarphina A (POS 388 VIP = 7,64) e 

glaucolido A (POS 386 VIP = 8,70), junto do flavonoide 3’,4’-dimetoxiluteolina 

(POS 390 VIP = 6,33 e NEG 282 VIP = 4,47) apresentaram os maiores valores 

de VIP (Tabela 11), caracterizando substâncias discriminantes para a espécies 

V. polyanthes e que potencialmente podem estar relacionadas às taxas de 

mortalidades observadas nos ensaios de performance alimentar das lagartas. 

 Para E. fosbergii, o flavonoide quercetina-3-O-rhamnosídeo foi a 

substância listada na Tabela 12 com maiores valores de VIP (POS 491 VIP = 

5,15 e NEG 434 VIP = 5,60), possivelmente contribuindo também para as 

características deterrentes apresentadas pela espécie vegetal. 

Dentre todas as substâncias identificadas, aquelas que não constam na 

lista dos 30 detentores dos maiores valores de VIP ainda apresentaram valores 

acima de “1”, com exceção da senquirquina, cujo valor não está presente entre 

os loadings obtidos. Estão entre essas substâncias os flavonoides chrisoeriol 7-

O-glicuronídeo, isorhamnetina, acacetina 7-O-glicuronídeo; as LSTs 8-

tigloilóxiglaucolido A e o provável hirsutinolido.  

 Os metabólitos desreplicados para V. polyanthes e E. fosbergii e seus 

respectivos valores de VIP se encontram nas tabelas abaixo (Tabelas 11 e 12). 
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Tabela 11. Metabólitos identificados para a espécie V. polyanthes e seus 
respectivos valores de VIP nos modos positivo e negativo. 

ID (pico) 
 

Metabólito ID (discriminante) 

1 
ácido 3-O-cafeoilquínico 

 

NEG 281 

(VIP = 4,90) 

m/z 353,0855 
tR= 4,93 

 

POS 60 

(VIP = 3,46) 

m/z 355,1017 
tR= 4,93 

 

2 
ácido 5-O-cafeoilquínico 

 

POS 156 

(VIP = 4,26) 

m/z 355,1018 
tR= 5,96 

 

NEG 31 

(VIP = 3,51) 

m/z 707,1791 (dímero) 
tR= 5,96 

 

3 
luteolina 7-O-glicuronídeo 
 

POS 82 

(VIP = 3,00) 

m/z 463,0878 
tR= 9,06 

 

NEG 180 

(VIP = 3,04) 

m/z 461,0694 
tR= 9,06 
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4 
ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico 
 

POS 84 

(VIP = 3,32) 

m/z 517,1340 
tR= 9,71 

 

NEG 28 

(VIP = 1,13) 

m/z 515,1168 
tR= 9,71 

 

5 
apigenina 7-O-glicuronídeo 

 

POS 395 

(VIP = 3,60) 

m/z 447,0923 
tR= 10,11 

 

NEG 201 

(VIP = 2,94) 

m/z 445,075 
tR= 10,11 

 

6 
*chrisoeriol 7-O-glicuronídeo 

 

POS 425 

(VIP = 1,70) 

m/z 477,1031 
tR= 10,67 

 

NEG 306 

(VIP = 2,18) 

m/z 475,0850 
tR= 10,67 
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7 
*isorhamnetina 

 

POS 431 

(VIP = 1,13) 

m/z 317,0660 
tR= 12,89 

 

NEG 293 

(VIP = 1,20) 

m/z 315,0490 
tR= 12,89 

8 
*acacetina 7-O-glicuronídeo 
 

POS 398 

(VIP = 3,14) 

m/z 461,1017 
tR= 13,00 

NEG 292 

(VIP = 2,57) 

m/z 459,0895 
tR= 13,00 

9 chrisoeriol 

POS 413 

(VIP = 1,80) 

m/z 301,0702 
tR= 14,19 

NEG 288 

(VIP = 3,02) 

m/z 299,0542 
tR= 14,19 

10 piptocarphina A 

POS 388 

(VIP = 7,64) 

m/z 405,1590 (fragmento) 
tR= 15,98 

11 *provável hirsutinolido 

POS 416 

(VIP = 1,57) 

m/z 407,1696 
tR= 17,25 
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12 genkwanina 

POS 402 

(VIP = 2,54) 

m/z 285,0755 
tR= 17,70 

NEG 286 

(VIP = 3,27) 

m/z 283,0601 
tR= 17,70 

13 
3’,4’-dimetoxiluteolina 

 

POS 390 

(VIP = 6,33) 

m/z 315,0864 

tR= 18,12 

NEG 282 

(VIP = 4,47) 

m/z 313,0693 
tR= 18,12 

14 glaucolido A 

POS 386 

(VIP = 8,70) 

m/z 465,1748 
tR= 18,64 

15 
*8-tigloilóxiglaucolido A 

 

POS 422 

(VIP = 2,01) 

m/z 479,1909 
tR= 19,51 

Legenda: os íons referentes aos 30 maiores valores de VIP estão apontados pelo ID 

“sublinhado”.  

*substâncias identificadas cujos fragmentos não foram apontados entre a lista dos 30 

detentores de mais altos valores de VIP.
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Tabela 12. Metabólitos identificados para a espécie E. fosbergii e seus 
respectivos valores de VIP nos modos positivo e negativo. 

ID (pico) 
 

Metabólito ID (discriminante) 

16 provável N-óxido 

POS 588 

(VIP = 3,25) 

m/z 118,0868 
tR= 3,25 

 

2 
ácido 5-O-cafeoilquínico 

 

POS 60 

(VIP = 4,45) 

m/z 355,1018 
tR= 5,96 

 

NEG 31 

(VIP = 4,25) 

m/z 707,1791 (dímero) 
tR= 5,96 

 

17 *senquirquina - 

18  
quercetina-3-O-malonil-hexosídeo 

POS 554 

(VIP = 3,02) 

m/z 551,1047 
tR= 9,43 

 

NEG 145 

(VIP = 3,66) 

m/z 549,0806 
tR= 9,43 
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19 quercetina-3-O-rhamnosídeo 

POS 491 

(VIP = 5,15) 

m/z 449,1082 
tR= 9,84 

 

NEG 434 

(VIP = 5,60) 

m/z 447,0907 
tR= 9,84 

 

Legenda: os íons referentes aos 30 maiores valores de VIP estão apontados pelo ID 

“sublinhado”.  

*substâncias identificadas cujos fragmentos não foram apontados entre a lista dos 30 

detentores de mais altos valores de VIP. 

 

 

4.6 Metabólitos identificados potencialmente ativos e sua relação com os 

ensaios de performance 

 

4.6.1 Metabólitos das espécies ativas (E. fosbergii e V. polyanthes) 

 

A classe de substâncias mais encontradas neste estudo foi a dos 

flavonoides, dentre os quais alguns são relatados como detentores de ação 

deterrente contra determinados insetos, o que é devido à adstringência 

proveniente da precipitação proteica provocada pelos polifenois. É possível 

a ocorrência de atividade dissuasiva alimentar mesmo que haja baixas 

concentrações dos flavonoides nas folhas de determinadas espécies 

vegetais (HARBORNE et al., 1993; PEREIRA et al., 2002). 

Na literatura são encontrados relatos de flavonoides utilizados como 

dietas para certos lepidópteros e que foram capazes de interferir em seu 

desenvolvimento normal, como é o caso de estudos cuja dieta baseada em 

rutina foi capaz de afetar o comportamento alimentar e o desenvolvimento de 

lagartas e pupas dos lepidópteros Anticarsia gemmatalis e Spodoptera 

frugiperda, o que foi reforçado por trabalhos conduzidos a partir de dietas 

artificiais para ambos os insetos mencionados, denotando potencial tóxico 

capaz de provocar danos ao sistema digestivo destes insetos. (HOFFMANN-

CAMPO et al., 2006; PIUBELLI et al., 2006; SALVADOR et al., 2010; JADHAV 

et al., 2012). 
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 Metabólitos como a luteolina-7-O-glicuronídeo, presente na lista de 

substâncias encontradas nas amostras de V. polyanthes, fazem parte do grupo 

dos flavonoides capazes de atuar como deterrentes, o que, em concordância 

com QI et al. (2008), foi observado para larvas de Spodoptera litura, outro 

lepidóptero caracterizado como praga de lavouras. Além da luteolina-7-O-

glicuronídeo, foram encontradas dentre as substâncias discriminantes 

desreplicadas outros flavonoides glicuronizados, que, de maneira análoga, 

também são potenciais deterrentes. Determinados flavonoides possuem a 

capacidade de ocasionar estresse oxidativo nas lagartas de C. lacinia, sobretudo 

em estágios precoces de desenvolvimento, podendo inclusive afetar 

componentes enzimáticos mitocondriais, como descrito por Vandock et al., 

(2012) em estudos com o lepidóptero Manduca sexta, caracterizando, portanto 

um possível fator atrelado aos polifenóis responsável pelas taxas de mortalidade 

e comportamentos alimentares de evitação (BARBEHENN, 2002; SIMMONDS, 

2003; MARTUCCI et al., 2016). 

Outra classe de metabólitos identificada foi a das lactonas 

sesquiterpênicas, encontradas particularmente na espécie ativa V. 

polyanthes. De modo geral, essa classe de substâncias possui propriedades 

tóxicas associadas à citotoxicidade, sobretudo em decorrência de sua 

estrutura -insaturada capaz de promover a alquilação seletiva de grupos 

nucleofílicos que contêm grupamentos sulfridrila, além de apresentar 

potencial alelopático, antimicrobiano e de deterrência alimentar (BARUAH et 

al., 1994; CHEN et al., 2005; FRANKFATER et al. 2005; AMBROSIO, 2008; 

BUSKUHL et al., 2010; DIMARCO et al., 2012; LIAO et al., 2012; AMORIM et 

al., 2013; DA COSTA et al., 2016; HICHRI et al., 2017). Estudos anteriores 

indicam potencial deterrente dessa classe de substâncias não apenas contra 

lepidópteros, mas também contra coleópteros, como o besouro Sitophilus 

granaries (ADEKENOV, 2015; PACKIAM et al., 2015; PRASIFKA, 2015). 

Outra classe encontrada nas análises e que possui relatos de potencial 

tóxico e deterrente é a dos alcaloides pirrolizidínicos (APs), os quais, 

conhecidamente, possuem potencial hepatotóxico capaz de afetar humanos e 

animais, podendo ocasionar inclusive a morte de certas espécies (BREMER, 

1994; FU et al., 2001; EDGAR, et al., 2002; HSIEH et al., 2015). 
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A tribo Senecioneae, a que pertence a espécie bioativa E. fosbergii, 

apresenta em seu arsenal metabólico alcaloides pirrolizidínicos (APs) e 

alcaloides do tipo N-óxido (MROCZEK et al., 2004). Foram encontrados, 

inclusive no gênero Emilia s.l., APs e alguns do tipo N-óxido, havendo sido 

isolados por Cheng et al. (1986), a partir da espécie Emilia sonchofolia, a 

senquirquina e a doronina. 

Foram encontrados para E. fosbergii ácidos clorogênicos, flavonoides de 

quercetina e um alcaloide pirrolizidínico, representado pela senquirquina, que, 

apesar de não estar entre as substâncias indicadas como discriminantes, 

eventualmente em decorrência de adversidades na extração através do método 

analítico, sua presença junto dos flavonoides é um indicativo de possível ação 

deterrente e/ou tóxica capaz de provocar o forte comportamento de evitação que 

culminou na alta porcentagem de mortalidade logo no 1º instar.   

 

4.6.2 Metabólitos das demais espécies vegetais  

 

 

Ainda que espécies como B. sulphurea, C. japonica, e P. 

hysterophorus não tenham sido consideradas ativas, foram observados, a 

partir das dietas com estas espécies, o retardo no desenvolvimento de C. 

lacinia, expresso pelo maior número de instares, e as massas médias 

reduzidas em relação ao controle T. procumbens. Tais fatos podem se 

relacionar não necessariamente ao valor nutricional das folhas destas 

espécies vegetais ou à toxicidade de seus metabólitos, mas à baixa ingestão 

de alimento até instares mais avançados, o que pode ter sido ocasionado por 

um potencial deterrente das substâncias presentes nas folhas utilizadas 

como dieta (HOFFMANN-CAMPO et al., 2006; PIUBELLI et al., 2006; SILVA 

et al., 2016). 

Nas espécies C. japonica, B. sulphurea, e P. hysterohperus, o 

desenvolvimento das lagartas apresentou mais de 4 estágios, sendo o 

crescimento mais lento aquele observado em C. japonica (6 instares). Tal 

fato pode estar relacionado à presença de lactonas sesquiterpênicas, visto 

que a tribo Cichorieae, à qual pertence C. japonica, conhecidamente possui 

grande quantidade de LSTs, sobretudo guaianolidos, havendo indicações na 

literatura da presença desses metabólitos especificamente nesta espécie



69 
 

 

e também nas do gênero Crepis s.l., como crepiside e isolipidiol (ZIDORN, 

2008; YAE et al., 2009; KIM et al. 2010; LI et al., 2015; MICHALSKA et al., 

2016).  

O crescimento lento em P. hysterophorus e a baixa ingestão das folhas 

nos primeiros instares também pode estar relacionado à presença de 

compostos fenólicos, e de LSTs como a partenina, um de seus metabólitos 

característicos que garantiram sucesso adaptativo e que possui efeitos 

hepatotóxicos capazes de afetar humanos (SINGH et al., 2002; VERMA et 

al., 2006; MULATU et al., 2009; SHABBIR et al., 2012). Reforçando os 

achados deste estudo, JUSTUS et al. 2003 relatou para C. lacinia 

desenvolvimento desacelerado a partir do tratamento com a espécie P. 

hysterophorus.  

A partir do gênero Bidens s.l., foram isoladas substâncias dentre as quais 

se destacam os flavonoides, incluindo chalconas e auronas, e poliacetilenos 

(DEBA et al., 2008; LUCHETTI et al., 2009; TOBINAGA et al., 2009; TRIVERDI 

et al., 2011; WANG, WU e SHI, 2010). Outras classes de metabólitos também 

foram encontradas neste gênero, como terpenos, esteroides, ácidos 

carboxílicos, aldeídos, derivados do ácido benzoico, cumarinas, 

hidrocarbonetos, fenilpropanoides, como os ácidos 3,4- e 4,5-dicafeoil químicos, 

dentre outras substâncias (BARTOLOME et al., 2013; SILVA et al., 2011). Todo 

esse arsenal de metabólitos relatado para o gênero Bidens s.l. é também 

indicativo de potencialidades de dissuasão alimentar. 

Além dos flavonoides relatados como possíveis substâncias deterrentes, 

aqueles como a apigenina e a luteolina podem adicionalmente ser considerados 

fitoestrógenos disruptores de muda e, portanto, a possível presença dessas 

substâncias na composição química das espécies que provocaram um 

desenvolvimento tardio nas lagartas pode haver contribuído para o perfil de 

crescimento observado. 

Por outro lado, as melhores performances de C. lacinia foram 

observadas em T. diversifolia e em T. procumbens (controle), contudo, as 

massas médias aferidas para T. diversifolia foram inferiores àquelas 

referentes à espécie controle. Embora a face abaxial das folhas de T. 

diversifolia contenha grandes quantidades de tricomas glandulares ricos em 

LSTs (AMBROSIO et al., 2008), as lagartas nos 3º e 4º instares, em
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detrimento daquelas de estágios anteriores de desenvolvimento, são 

capazes de se alimentar de ambas as faces da folha, adaxial e abaxial, 

sugerindo que haja mecanismos defensivos por parte de C. lacinia 

(AMBROSIO et al., 2008; MARTUCCI et al., 2016).  

Além do arsenal químico dos vegetais, há também outros mecanismos 

de defesa contra a herbivoria, como a produção de barreiras mecânicas em 

certas plantas, o que inclui o aumento da espessura da folha, a presença de 

tricomas e de cera epicuticular, ocasionando o comportamento alimentar de 

desfolhamento de determinadas partes da planta hospedeira em detrimento 

de outras, o que poderia também explicar o fato de lagartas em estágios de 

desenvolvimento mais precoces evitarem a face abaxial das folhas de T. 

diversifolia (KOS et al., 2012; POVEDA et al., 2012).  

 

4.7 Possíveis mecanismos de defesa de C. lacinia  

 

A respeito da capacidade de C. lacinia em lidar com metabólitos 

deterrentes e/ou tóxicos, é importante ressaltar que este inseto é 

possivelmente uma espécie aposemática, ou seja, capaz de obter e 

armazenar, a partir de sua alimentação, substâncias químicas, as quais 

podem ser utilizadas contra predadores por meio da produção de coloração 

de alerta e/ou dissuasão alimentar; comunicação intra-específica; e proteção 

contra micro-organismos e radiação ultravioleta (HARTMANN et al. 1997; 

NISHIDA, 1995; NISHIDA, 2002; WAHLBERG, 2001). Tal fato pode estar 

relacionado à capacidade de sobrevivência do inseto ao ser submetido à 

dieta com as espécies de Asteraceae além daquelas consideradas 

efetivamente ativas, sobretudo a partir de determinados instares, visto que 

em estágios mais avançados de desenvolvimento, as enzimas do citocromo 

P-450 tendem a existir em níveis mais elevados, sendo um indicador dessa 

capacidade de melhor eliminar substância tóxicas, o que também justificaria 

a maior ingestão das folhas de B. sulphurea, C. japonica, P. hysteropherus e 

inclusive de T. diversifolia a partir dos 3º e 4º instares (SIMMONDS, 2001; 

MARTUCCI et al., 2016).  
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Alguns dos possíveis mecanismos utilizados por C. lacinia para lidar 

com metabólitos potencialmente tóxicos presentes nas espécies estudadas 

são o controle das concentrações das substâncias, a absorção seletiva, o 

sequestro, mecanismos de armazenamento, e comportamentos limitantes à 

quantidade de compostos ingeridos, permitindo a manutenção da viabilidade 

do inseto (HARBORNE, 2001; WINDE e WITTSTOCK, 2011; IBANEZ et al., 

2012; SCHRAMM et al., 2012; MARTUCCI et al., 2016).  

No caso dos APs, por exemplo, o perfil de comportamento de distintos 

insetos frente à presença de um tipo ou outro de alcaloide numa espécie vegetal 

é bastante diverso (MACEL et al., 2005; NURINGTYAS et al., 2014). Certos 

insetos são capazes de realizar o sequestro dos APs como mecanismo de 

defesa (DOBLER 2001; PASTEELS et al., 2003) e o mesmo pode ocorrer para 

as LSTs (MARTUCCI et al., 2016).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047672/#CR12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047672/#CR46
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5. CONCLUSÃO 

 

   As espécies E. fosbergii e V. polyanthes foram consideradas ativas 

segundo os ensaios de performance de C. lacinia ao ser submetida à dieta 

com sete diferentes membros da família Asteraceae.  

As análises estatísticas multivariadas (PCA e PLS-DA) junto das 

revisões bibliográficas permitiram que fossem identificadas 19 substâncias. 

A partir de tais informação, percebeu-se que ambas as espécies ativas 

demonstraram distintas composições químicas, sendo a presença da classe 

dos flavonoides comum às duas, porém com agliconas e unidades de açúcar 

diversas. As LSTs (8-tigloilóxiglaucolido A, glaucolido A, piptocarphina A, e um 

provável hirsutinolido) foram encontradas em V. polyanthes e um AP 

(senquirquina) e um provável alcaloide do tipo N-óxido em E. fosbergii. É 

possível que as diferenças na composição química das espécies vegetais 

ativas tenham influência sobre os distintos comportamentos alimentares, 

ocasionando 100% das mortes em diferentes estágios de desenvolvimento 

(no 1º para E. fosbergii e no 2º para V. polyanthes). 

 As altas taxas de mortalidade podem estar associadas tanto à 

toxicidade dos metabólitos identificados, de modo que C. lacinia não seja 

capaz de se utilizar de mecanismos de defesa para lidar com as substâncias, 

quanto à deterrência, ocasionando, eventualmente, morte por inanição, como 

observado em E. fosbergii. 

 As demais espécies vegetais, com exceção de T. procumbens, 

provavelmente apresentam em seu arsenal químico metabólitos indutores de 

dissuasão alimentar e/ou tóxicos, o que explicaria o retardo no 

desenvolvimento dos insetos e as massas inferiores àquelas aferidas para o 

controle positivo durante os ensaios de performance. 
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Apêndice 1. Cromatograma referente à espécie E. fosbergii nos modos de ionização positivo (POS) e negativo (NEG). Estão 
indicados na figura os ácidos clorogênicos em vermelho, os flavonoides em preto, e os alcaloides em azul. 

 

Legenda: 2: ácido 5-O-cafeoilquínico; 16: provável N-óxido; 17: senquirquina; 18: quercetina-3-O-malonil-hexosídeo; 19: quercetina-3-O-rhamnosídeo. 
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Apêndice 2. Cromatograma referente à espécie V. polyanthes nos modos de ionização positivo (POS) e negativo (NEG). Estão 
indicados na figura os ácidos clorogênicos em vermelho, os flavonoides em preto, e as lactonas sesquiterpênicas em verde. 

 

Legenda: 1: ácido 3-O-cafeoilquínico; 2: ácido 5-O-cafeoilquínico; 3: luteolina 7-O-glicuronídeo; 4: ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico; 5: apigenina 7-O-glicuronídeo; 
6: chrisoeriol 7-O-glicuronídeo; 7: isorhamnetina; 8: acacetina 7-O-glicuronídeo; 9: chrisoeriol; 10: piptocarphina A; 11: provável hirsutinolido; 12: genkwanina; 
13: 3’,4’-dimetoxiluteolina; 14: glaucolido A; 15: 8-tigloilóxiglaucolido A.  
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Apêndice 3. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 1 (ácido 3-O-cafeoilquínico) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 4. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 1 (ácido 3-O-cafeoilquínico) no modo de ionização negativo. 

A 

B 
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Apêndice 5. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 2 (ácido 5-O-cafeoilquínico) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 6. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 2 (ácido 5-O-cafeoilquínico) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 7. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 3 (luteolina 7-O-glicuronídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 8. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 3 (luteolina 7-O-glicuronídeo) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 9. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 4 (ácido-3,5-O-dicafeoilquínico) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 10. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 4 (ácido-3,5-O-dicafeoilquínico) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 11. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 5 (apigenina-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 12. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 5 (apigenina-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 13. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 6 (chrisoeriol-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 14. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 6 (chrisoeriol-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 15. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 7 (isorhamnetina) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 16. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 7 (isorhamnetina) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 17. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 8 (acacetina-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 18. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 8 (acacetina-7-O-glicuronídeo) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 19. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 9 (chrisoeriol) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 20. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 9 (chrisoeriol) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 21. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 10 (piptocarphina A) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 22. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 11 (provável hirsutinolido) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 23. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 12 (genkwanina) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 24. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 12 (genkwanina) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 25. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 13 (3’,4’-dimetoxiluteolina) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 26. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 13 (3’,4’-dimetoxiluteolina) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 27. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 14 (glaucolido A) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 28. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 15 (8-tigloilóxiglaucolido A) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 29. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 17 (senquirquina) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 30. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 18 (quercetina-3-O-malonil-hexosídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 31. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 18 (quercetina-3-O-malonil-hexosídeo) no modo de ionização negativo. 
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Apêndice 32. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 19 (quercetina-3-O-rhamnosídeo) no modo de ionização positivo. 
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Apêndice 33. Espectros de massas full MS (A) e AIF (B) do pico 19 (quercetina-3-O-rhamnosídeo) no modo de ionização negativo. 



118 
 

 

Apêndice 34. Lista de íons discriminantes e seus respectivos valores de VIP obtidos através da análise PLS-DA para a espécie E. 
fosbergii. 

ID (Número do Íon)  Valores de m/z Tempo de Retenção Valores de VIP  

NEG 285 133.012 1.08939 11.0065 

NEG 642 283.045 4.0912 6.51259 

NEG 94 191.054 1.02883 6.02008 

NEG 434 447.091 9.85089 5.60465 

NEG 643 285.06 4.24752 5.50861 

POS 491 449.108 9.84132 5.14961 

POS 565 279.16 0.608867 4.73432 

POS 60 355.103 5.96107 4.45431 

NEG 31 707.178 5.97064 4.25128 

POS 552 303.05 9.83225 4.24264 

NEG 644 463.086 8.77843 4.2345 

NEG 647 343.101 3.65813 4.02578 

NEG 649 505.133 7.9518 4 

POS 553 498.162 5.73907 3.78746 

NEG 314 383.117 1.03512 3.71129 

NEG 145 549.086 9.46153 3.6621 

NEG 646 467.153 11.2199 3.64833 

NEG 645 461.107 13.3222 3.60077 

POS 114 621.272 28.0879 3.59546 

NEG 650 341.086 3.7365 3.44414 

POS 599 110.021 13.0729 3.39371 

POS 588 118.087 3.72683 3.24834 

POS 73 163.039 5.96107 3.17227 

NEG 657 479.117 5.74867 3.09616 
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NEG 668 525.123 5.35683 3.01719 

POS 554 551.105 9.43912 3.01719 

NEG 648 421.206 12.2852 2.94782 

NEG 294 354.089 5.96012 2.9349 

NEG 651 287.076 4.56343 2.92433 

NEG 450 895.189 9.85089 2.82288 

NEG 654 341.086 2.98795 2.81621 

POS 593 118.087 3.0175 2.80394 

POS 596 144.983 33.6807 2.79161 

POS 555 449.109 7.9422 2.75431 

NEG 698 559.143 11.6125 2.71649 

POS 561 498.162 5.38637 2.70376 

POS 564 203.144 19.9495 2.66523 

NEG 652 503.118 8.34462 2.61296 

POS 186 118.087 7.87856 2.57616 

NEG 663 343.102 3.0664 2.5677 

POS 563 132.102 1.67027 2.54206 

NEG 653 295.044 7.20245 2.52709 

POS 364 118.087 1.20638 2.52681 

POS 558 481.136 5.77803 2.51478 

NEG 704 575.138 10.5892 2.49275 

POS 166 263.017 1.05432 2.47036 

NEG 690 515.094 5.82665 2.45792 

NEG 671 345.117 4.05207 2.38674 

POS 578 591.173 11.7604 2.34447 

NEG 661 833.211 6.05972 2.3104 

NEG 295 533.169 1.05837 2.28886 
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POS 569 348.13 2.82107 2.28488 

NEG 703 447.091 10.4312 2.27581 

NEG 373 431.19 7.16322 2.26974 

POS 562 348.13 3.21375 2.26213 

NEG 660 503.118 7.9518 2.26061 

POS 559 486.198 11.2494 2.24376 

NEG 701 429.081 10.7861 2.2097 

NEG 711 593.149 10.5892 2.19561 

POS 556 463.125 13.3125 2.17668 

NEG 656 369.081 5.51353 2.14476 

POS 82 381.08 1.04143 2.13095 

POS 196 496.341 23.3602 2.12518 

NEG 178 147.028 1.87488 2.12048 

NEG 679 375.092 2.83078 2.10582 

NEG 655 489.159 8.85662 2.05611 

NEG 658 453.138 10.0366 2.04771 

NEG 665 467.154 10.6679 2.02058 

NEG 659 461.107 11.0627 2.01888 

NEG 669 167.033 4.0912 2.00517 

POS 557 447.13 9.90997 1.99136 

NEG 666 197.806 1.13088 1.98963 

NEG 670 167.033 2.98795 1.96872 

NEG 667 169.049 4.24752 1.94404 

NEG 38 705.164 5.97064 1.9402 

NEG 699 443.096 11.6519 1.92801 

NEG 680 591.169 10.1939 1.91365 

POS 560 205.159 23.6282 1.90643 



121 
 

 

NEG 684 429.175 10.2333 1.89555 

NEG 674 243.05 3.02717 1.88094 

NEG 664 577.154 8.73932 1.84951 

NEG 662 305.123 6.49115 1.83829 

NEG 158 815.495 36.3785 1.83696 

POS 600 118.087 8.80788 1.80993 

NEG 683 507.148 8.4628 1.8023 

NEG 672 505.096 9.44877 1.74988 

NEG 739 590.157 11.7307 1.73801 

NEG 682 347.079 11.1415 1.72207 

POS 586 118.087 9.43912 1.70597 

NEG 100 115.002 1.10091 1.70487 

NEG 460 447.091 7.92364 1.69283 

NEG 676 453.138 9.21198 1.69176 

POS 568 345.119 3.6485 1.67538 

POS 580 481.136 5.46475 1.66506 

NEG 677 195.809 1.13088 1.64002 

POS 567 207.139 7.15358 1.62947 

POS 280 249.11 30.8361 1.61506 

POS 570 269.066 4.2379 1.58875 

NEG 708 365.063 2.83078 1.58658 

NEG 99 375.201 12.4951 1.56969 

NEG 457 483.067 9.85089 1.56957 

NEG 673 461.107 8.14763 1.5691 

NEG 747 577.154 11.6519 1.55586 

POS 573 507.151 7.9422 1.55142 

NEG 692 108.02 3.02717 1.51544 
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NEG 320 354.089 6.81181 1.51537 

POS 594 118.087 8.33492 1.51316 

NEG 722 542.113 5.70967 1.48556 

NEG 689 375.092 3.22345 1.48324 

NEG 693 547.071 9.44877 1.47625 

POS 141 163.039 6.81837 1.47261 

POS 566 137.06 1.35548 1.45507 

NEG 720 675.154 7.9128 1.44318 

NEG 694 293.029 7.20245 1.44078 

NEG 688 367.065 5.51353 1.42151 

NEG 727 776.55 30.455 1.41908 

NEG 687 477.102 12.0469 1.40933 

NEG 681 373.149 8.62115 1.40197 

NEG 702 524.102 13.3222 1.40197 

NEG 127 144.922 30.8127 1.39868 

NEG 675 363.032 1.0145 1.39704 

NEG 691 365.063 3.22345 1.39704 

NEG 37 117.017 1.77187 1.3631 

NEG 721 149.023 5.74867 1.34421 

POS 343 675.268 17.3012 1.34331 

NEG 115 619.254 28.087 1.32937 

NEG 715 108.02 4.0912 1.32613 

POS 571 287.077 4.2379 1.32353 

NEG 48 351.07 5.97712 1.3146 

NEG 233 439.074 1.18302 1.31393 

POS 572 498.162 6.08902 1.31306 

NEG 719 542.113 5.43527 1.31044 



123 
 

 

NEG 697 291.107 4.96012 1.30516 

NEG 695 177.018 7.20245 1.29455 

NEG 696 275.02 1.20867 1.29455 

NEG 685 607.164 8.18698 1.27306 

NEG 678 525.122 6.09858 1.26763 

NEG 718 199.803 1.13088 1.26218 

NEG 724 289.092 3.34147 1.26218 

NEG 686 609.143 9.60583 1.24845 

POS 574 579.172 8.72968 1.24013 

NEG 709 133.013 7.20245 1.23456 

POS 575 154.087 1.35548 1.22896 

NEG 717 465.138 11.2199 1.22615 

NEG 338 707.179 6.81822 1.21626 

POS 577 317.066 13.3125 1.20631 

NEG 705 479.13 8.85662 1.18613 

NEG 713 506.149 8.85662 1.1803 

NEG 723 623.159 11.3373 1.1656 

POS 264 372.129 6.81522 1.16298 

NEG 104 351.071 6.81505 1.16249 

NEG 730 549.232 15.3669 1.15669 

POS 263 355.103 6.81522 1.15206 

POS 579 463.125 8.13795 1.15071 

POS 581 593.188 10.027 1.1447 

NEG 759 329.087 2.83078 1.14169 

NEG 758 707.18 5.51353 1.13866 

NEG 700 685.195 3.6973 1.12954 

POS 584 149.024 30.7995 1.11417 
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NEG 707 563.102 12.4828 1.10796 

NEG 187 304.99 1.09093 1.10565 

POS 590 156.102 1.12133 1.09544 

NEG 710 131.07 6.5308 1.08596 

NEG 746 268.936 1.16973 1.08596 

NEG 716 497.083 13.3222 1.08278 

NEG 712 363.18 17.7447 1.07959 

NEG 740 329.086 3.22345 1.07318 

NEG 745 179.054 1.09207 1.06997 

NEG 734 371.097 3.59405 1.0677 

NEG 508 309.118 3.29843 1.06151 

NEG 750 167.033 5.74867 1.06025 

POS 171 199.988 37.9396 1.05399 

NEG 741 179.054 3.22345 1.05373 

NEG 725 315.107 4.60282 1.03057 

NEG 155 325.183 30.7808 1.01103 

NEG 101 475.128 1.1145 1.00551 

NEG 754 149.023 3.22345 1 
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Apêndice 35. Lista de íons discriminantes e seus respectivos valores de VIP obtidos através da análise PLS-DA para a espécie V. 
polyanthes. 

ID (Número do Íon)  Valores de m/z Tempo de Retenção Valores de VIP  

NEG 280 366.992 1.78955 10.8277 

POS 386 465.176 18.635 8.65931 

POS 387 257.165 6.24542 8.36734 

POS 388 405.154 15.9775 7.64282 

POS 389 447.165 17.9657 7.25347 

POS 390 315.086 18.1225 6.32932 

POS 391 482.202 17.9657 5.44248 

NEG 281 353.086 4.93458 4.9011 

POS 393 257.165 7.15333 4.66363 

POS 392 482.202 18.635 4.65918 

NEG 284 103.002 1.16562 4.53299 

POS 403 185.008 1.81892 4.51926 

NEG 282 313.07 18.1322 4.47319 

POS 394 405.155 18.318 4.2888 

POS 60 355.103 5.96107 4.26178 

POS 395 447.092 10.1122 3.59519 

POS 397 440.192 15.9775 3.54879 

NEG 31 707.178 5.97064 3.50969 

POS 157 163.039 4.92845 3.49032 

POS 156 355.103 4.92845 3.45964 

POS 396 287.175 11.8859 3.42403 

NEG 188 577.266 22.6189 3.33668 

POS 84 517.135 9.70523 3.31804 

NEG 283 707.178 4.93974 3.30067 
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NEG 286 283.06 17.6995 3.26295 

POS 401 445.147 15.9775 3.23746 

POS 398 461.108 12.9936 3.14002 

NEG 180 461.07 9.06385 3.03985 

NEG 288 299.054 15.9482 3.01895 

POS 88 499.124 9.71495 3.01285 

NEG 82 225.06 0.93999 3.00635 

POS 400 463.087 9.09337 3.00018 

NEG 201 445.075 10.1291 2.93849 

POS 406 487.157 17.9657 2.93546 

POS 404 303.155 1.46823 2.73832 

POS 411 118.087 1.0395 2.6538 

POS 73 163.039 5.96107 2.57284 

NEG 292 459.091 13.0032 2.56651 

POS 399 293.064 1.0158 2.56578 

POS 427 279.159 0.503833 2.55335 

POS 402 285.076 17.6898 2.54218 

NEG 289 705.163 4.93974 2.4518 

POS 466 118.087 10.1512 2.40829 

POS 405 946.371 18.635 2.38234 

NEG 63 721.362 20.0073 2.38084 

NEG 291 299.054 14.1556 2.37363 

POS 407 319.118 15.9775 2.35612 

POS 424 130.086 1.31208 2.31174 

POS 484 110.02 14.3042 2.2847 

NEG 297 467.153 16.0259 2.2665 

POS 414 487.157 18.635 2.22964 
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POS 487 158.961 38.2978 2.22033 

POS 477 110.02 13.748 2.21098 

NEG 318 203.018 1.24362 2.20159 

NEG 327 419.903 1.75057 2.20159 

POS 409 423.165 15.9775 2.19216 

NEG 306 475.086 10.6716 2.18269 

NEG 294 354.089 5.96012 2.14845 

NEG 87 559.31 21.5138 2.07812 

POS 419 465.103 8.89887 2.05563 

POS 422 479.192 19.5112 2.0108 

POS 412 465.176 17.9657 2.00564 

POS 479 110.02 12.3212 1.9984 

NEG 293 315.049 12.8857 1.99736 

NEG 296 457.125 15.9871 1.99113 

POS 469 149.024 3.98575 1.99113 

POS 117 455.117 1.01534 1.94612 

POS 408 364.233 13.0326 1.92985 

NEG 363 282.917 1.86747 1.8941 

POS 410 255.149 5.58013 1.87431 

NEG 335 368.996 1.78955 1.85989 

NEG 298 449.2 9.26117 1.85766 

POS 435 285.16 10.5433 1.83748 

POS 303 353.269 20.0252 1.82443 

NEG 302 517.132 12.4497 1.81137 

POS 417 345.133 15.9775 1.80908 

NEG 300 547.215 11.4613 1.80449 

POS 413 301.071 14.1459 1.80105 
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POS 436 136.062 1.07828 1.78719 

POS 428 121.065 1.66303 1.7779 

POS 149 163.039 9.69736 1.76576 

NEG 224 195.049 0.986092 1.72834 

NEG 301 351.07 4.91906 1.71974 

POS 418 257.165 4.90755 1.7102 

POS 420 459.163 18.318 1.70899 

POS 481 110.02 11.6091 1.70656 

POS 425 477.103 10.6618 1.6956 

NEG 299 387.112 0.986711 1.67806 

POS 423 694.401 19.9903 1.66104 

NEG 290 165.039 0.98858 1.63096 

POS 486 118.087 1.93595 1.61809 

POS 171 199.988 37.9396 1.60597 

POS 415 454.207 18.318 1.59228 

POS 474 149.023 29.6052 1.58968 

NEG 309 923.146 9.0655 1.58053 

NEG 308 329.065 15.0731 1.57528 

POS 416 407.17 17.2117 1.56605 

NEG 368 183.995 1.82848 1.56472 

NEG 305 193.049 10.1896 1.56286 

POS 430 259.097 15.9775 1.54071 

NEG 310 445.117 1.16562 1.53667 

POS 485 110.02 11.2153 1.52177 

POS 483 149.023 6.01227 1.51085 

POS 437 951.326 18.635 1.50673 

NEG 383 420.91 1.82848 1.47055 
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NEG 313 362.216 13.0423 1.46066 

POS 441 419.17 17.172 1.45924 

POS 426 301.071 15.8997 1.45497 

NEG 323 595.286 23.1442 1.45355 

NEG 331 517.122 9.67859 1.41696 

POS 482 144.982 31.7012 1.40721 

NEG 67 191.054 5.97064 1.40027 

NEG 317 327.07 5.62945 1.38645 

POS 429 532.349 21.5053 1.36081 

POS 444 461.121 15.9775 1.35776 

POS 449 405.155 17.9657 1.34088 

POS 196 496.341 23.3602 1.33664 

NEG 181 387.164 6.96344 1.32517 

NEG 312 919.189 13.0032 1.32378 

POS 440 271.144 4.10592 1.27921 

POS 439 397.15 18.635 1.27759 

POS 438 483.187 18.635 1.27109 

POS 434 353.269 21.5053 1.26619 

POS 453 303.155 1.19498 1.25963 

NEG 418 311.167 28.0595 1.25304 

POS 182 222.061 1.56809 1.23104 

POS 476 118.087 9.11292 1.22171 

NEG 319 563.174 10.9081 1.22122 

NEG 414 140.005 1.78955 1.19204 

POS 459 249.11 31.6131 1.18311 

NEG 358 459.055 9.10457 1.1763 

POS 443 331.081 15.0633 1.1763 
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NEG 92 179.033 6.25057 1.17477 

NEG 324 489.195 7.32172 1.17454 

POS 446 226.123 6.24542 1.171 

NEG 322 509.163 13.7976 1.16746 

NEG 315 891.157 10.1218 1.16568 

POS 452 503.131 17.9657 1.16213 

NEG 321 459.148 6.45137 1.16034 

NEG 125 337.091 7.02601 1.15918 

NEG 346 287.003 1.39982 1.15677 

POS 151 517.135 10.2582 1.1557 

NEG 343 499.122 10.7502 1.15138 

NEG 38 705.164 5.97064 1.14843 

NEG 375 453.01 5.03362 1.14778 

POS 421 236.149 1.17385 1.1475 

POS 433 285.16 9.2123 1.13872 

POS 431 317.066 12.8761 1.13325 

NEG 68 513.101 9.6658 1.13001 

NEG 326 484.143 16.0259 1.12775 

NEG 328 533.09 10.317 1.12407 

POS 432 467.192 19.0722 1.11853 

POS 138 559.11 5.96184 1.10967 

NEG 303 181.07 0.9715 1.08277 

NEG 348 493.096 9.73167 1.07316 

NEG 332 531.148 12.2119 1.07123 

NEG 240 555.282 25.0371 1.06992 

NEG 304 371.117 0.991813 1.06825 

NEG 386 665.278 15.2316 1.04777 
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NEG 329 475.143 5.7482 1.04579 

NEG 413 160.84 17.9757 1.04579 

NEG 347 531.112 7.92043 1.04261 

NEG 336 177.017 6.25505 1.0258 

NEG 345 921.132 9.10457 1.01972 

NEG 372 160.84 18.6838 1.01361 

 


