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RESUMO 
 
Cassago, A. L. L.  Estudos metabolômicos de Ananas comosus e A. macrodontes 
(Bromeliaceae). 2021. 071f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 

A família Bromeliaceae possui cerca de 3.000 espécies subdivididas em 50 gêneros. 

Dentre eles, o Ananas é considerado o gênero mais importante na perspectiva 

econômica brasileira, já que o país ocupa o terceiro lugar na produção mundial de 

abacaxi. Neste trabalho, foi aplicada uma abordagem metabolômica não direcionada 

baseada em cromatografia líquida ultraeficiente acoplada a um espectrômetro de massa 

de alta resolução para estudar o perfil metabólico das folhas de indivíduos pertencentes 

ao gênero Ananas, do Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi da Embrapa Mandioca 

e Fruticultura. Uma associação entre os dados metabólicos, suas respectivas espécies 

e variedades botânicas foi proposta com objetivo de se caracterizar quimicamente o 

gênero. A fim de auxiliar na identificação de substâncias observadas nos perfis 

metabólicos, foi construída uma biblioteca de estruturas químicas do gênero Ananas, a 

qual possibilitou a identificação de 46 substâncias. Apresentamos dados metabolômicos 

seguidos de estatísticas multivariadas (PCA e OPLS-DA), com indivíduos pertencentes 

às duas espécies de Ananas (A. comosus e A. macrodontes), e às cinco variedades 

botânicas de A. comosos (var. ananassoides, brateactus, comosus, erectifolius e 

parguazensis). Os perfis químicos obtidos foram distintos entre os grupos e a análise dos 

dados estatísticos possibilitou discriminar espécies e variedades, mostrando que estudos 

metabolômicos de plantas podem ser utilizados para contribuir na sua taxonomia. A partir 

das análises de PCA, indivíduos de A. comosus var. comosus possuem como 

biomarcadores os quatro ananaflavosídeos e o ácido cítrico, e os triterpenos cicloartanos 

(ácido ananásico e ananasasídeos A e B) para as demais variedades de A. comosus 

analisados. Os possíveis marcadores para indivíduos da espécie A. macrodontes são o 

ácido cumárico, o flavonol tricina, o alcaloide N-óxido jacobina e dois triterpenos esteróis 

quando analisado PC1 e PC2 gerados pela análise estatística.  

 

Palavras-chave: Metabolômica; Estatística multivariada; Ananas  
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ABSTRACT 

 

 
Cassago, A. L. L.  Metabolomic studies of Ananas comosus and Ananas 
macrodontes (Bromeliaceae). 2021. 071f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2021. 
 

The Bromeliaceae family has about 3,000 species subdivided into 50 genera. Among 

them, Ananas is considered the most important genus in the Brazilian economic 

perspective, since the country ranks third in the world production of pineapples. In this 

work, an undirected metabolomic approach based on ultra-efficient liquid 

chromatography coupled with a high resolution mass spectrometer was applied to study 

the metabolic profile of leaves of individuals belonging to the genus Ananas, from the 

Active Bank of Pineapple Germplasm of Embrapa Mandioca and Fruticultura. An 

association between metabolic data, their respective species and botanical varieties has 

been proposed with the aim of chemically characterizing the genus. In order to assist in 

the identification of substances observed in the metabolic profiles, a library of chemical 

structures of the genus Ananas was built, which enabled the identification of 46 

substances. We present metabolomic data followed by multivariate statistics (PCA and 

OPLS-DA), with individuals belonging to the two species of Ananas (A. comosus and A. 

macrodontes), and to the five botanical varieties of A. comosos (var. ananassoides, 

brateactus, comosus, erectifolius and parguazensis). The chemical profiles obtained 

were different between groups and the analysis of statistical data made it possible to 

discriminate species and varieties, showing that metabolomic studies of plants can be 

used to contribute to their taxonomy. From the analysis of PCA, individuals of A. comosus 

var. comosus have as biomarkers the four ananaflavosides and citric acid, and the 

cycloartan triterpenes (ananasic acid and ananasasides A and B) can be for the other 

varieties of A. comosus analyzed. The possible markers for the A. macrodontes species 

are cumáric acid, flavonol tricine, alkaline N-oxide Jacobin and two sterol triterpenes 

when analyzed PC1 and PC2 generated by statistical analysis. 

 

Keywords: Metabolomics; Multivariate statistics; Ananas 
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1. INTRODUÇÃO 

 A família Bromeliaceae apresenta aproximadamente 3.000 espécies subdivididas em 50 

gêneros, sendo uma das maiores famílias com distribuição natural na América do Sul (Chen et al., 

2019) No Brasil, distribui-se em grande parte dos biomas (Sousa & Wanderley, 2007), sendo o 

gênero Ananas o mais importante dentro da família do ponto de vista econômico. Em 2019, 

segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a produção 

mundial de abacaxi passou dos 28,17 milhões de toneladas (FOASTAT, 2021). O Brasil foi o 

terceiro maior produtor mundial de abacaxi, com produção anual de 2,42 milhões de toneladas, 

ficando atrás apenas da Costa Rica e Filipinas com produções de 3,32 milhões e 2,74 milhões de 

toneladas respectivamente (FOASTAT, 2021). Não obstante da representatividade comercial e 

estudos de genomas completos, a taxonomia do gênero é constantemente revisada, devido ao perfil 

agrícola do gênero (Matuszak-Renger et al., 2018; Ming et al., 2015; de Souza et al., 2012). 

 Os grupos de estudos mais atuais, dividem o gênero em duas espécies: A. comosus e A. 

macrodontes (Figura 1A), sendo o primeiro dividido em cinco variedades: A. comosus var. 

ananassoides (Figura 1B), A. comosus var. bracteatus (Figura 1C), A. comosus var. comosus 

(Figura 1D), A. comosus var. erectifolius (Figura 1E) e A. comosus var. parguasensis (Figura 1F) 

(Coppens, D'Eeckenbrugge & Leal, 2003 ). A diferença mais expressiva da classificação 

taxonômica atual em relação à anterior é referente às cinco variedades botânicas serem 

anteriormente consideradas espécies e a espécie A. macrodontes que pertencia ao gênero 

Pseudananas, sendo conhecida como P. sagenarius (Smith & Downs,  1979 ), desta forma 

ignorando atributos exigidos pela tual classificação, entre elas a ausência de barreiras de 

incompatibilidade de reprodução entre indivíduos de espécies diferentes (Leal, D’Eeckenbrugge, 

& Holst, 1998).  

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-011-9763-9#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-011-9763-9#ref-CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-011-9763-9#ref-CR15
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Figura 1. Representantes das espécies e variedades botânicas do gênero Ananas. Ananas 

macrodontes (A), A. comosus var. ananassoides (B), A. comosus var. bracteatus (C), A. comosus 

var. comosus (D), A. comosus var. erectifolius (E) e A. comosus var. parguasensis (F). 

 

 A maior coleção de germoplasma de abacaxi encontra-se na Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em 

Cruz das Almas, Bahia, constituído atualmente por aproximadamente 700 acessos (Guerra et al., 

2020 & Souza et al. 2012). O Banco Ativo de Germoplasma de abacaxi (BAG-abacaxi) é 

preservado ex situ, em condições de campo, onde há uma duplicata de segurança que consiste em 

uma planta por vaso numa casa de vegetação, e ainda possui uma cópia de segurança in vitro desde 

2003 (da Silva, 2016 & Souza et al. 2012). Esta coleção, considerando a significativa variação 

genética do gênero, tem potencial para identificar e gerar novas variedades (Souza et al. 2012). Na 

década de 70, quando o BAG-abacaxi foi estabelecido, a Embrapa Mandioca e Fruticultura 

enriqueceu o banco a partir de coletas e intercâmbios em parceria com o Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN) e outras instituições, como o Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) na França. 

Embora o uso dos frutos seja prioritariamente para a alimentação, alguns estudos 

relacionados a planta foram realizados buscando outras aplicações. Trabalhos foram realizados 



3 
 

 

para a exploração do uso das espécies para uso ornamental das variedades A. comosus var. 

bracteatus e A. comosus var. erectifolius (Souza, Souza, Santos-Serejo & Cabral, 2019; de Souza 

et al., 2012). Já um grande número de estudos relacionados ao A comosus var. comosus refere-se 

a efeitos farmacológicos, como a avaliação de efeito anti-inflamatório (Secor et al. 2005; 

Kargutkar, & Brijesh, 2018), antirreumático (Kargutkar, & Brijesh, 2016), atividade proteolítica 

(Maurer, 2001), hipolipidêmica (Xie et al., 2005), sensibilidade a insulina (Xie et al., 2006) e 

atividades imunomodulatórias (Engwerda, Andrew, Ladhams & Mynott, 2001). Ademais, em 

2019, um estudo mostrou que extratos etanólicos foliares de A. comosus apresentaram efeitos de 

proteção contra raios ultravioleta em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), indicando que além 

de proteção física, o extrato poderia aprimorar o sistema de reparo intracelular com os genes 

relacionados à proteína p53 (Chen, Chen, Chou, Wen & Cheng, 2019), classificados outrora como 

oncogenes, mas hoje sabe-se que está relacionada à supressão de tumores (Levine, Momand & 

Finlay, 1991).  

As abordagens metabolômicas são metodologias que tem sido utilizadas para realizar 

estudos detalhados sobre metabólitos de plantas, com o propósito de se detectar a maior quantidade 

de substâncias possíveis concomitantemente, de forma qualitativa e/ou quantitativa (Casoti, 

Guiraldelli, Freitas, Santos & Da Costa, 2018).  

De acordo com o objetivo dos estudos metabolômicos, incialmente duas abordagens podem 

ser aplicadas (Fiehn, 2001). É possível optar entre uma abordagem direcionada ou uma não-

direcionada, onde a primeira expressa a procura de um único tipo, classe ou grupo particular de 

metabólito, ou seja, realizar uma extração e análise seletiva, sendo que a abordagem não 

direcionada visa um estudo mais amplo e engloba diferentes classes de metabólitos (Casoti et al., 

2018; Navarro-Reig, 2017; Verpoorte, Choi & Kim, 2005). Atualmente, existem outras 

subcategorias que visam refletir os diferentes objetivos e especificidades dos estudos 

metabolômicos: i) metabolic fingerprint; ii) plant metabolomics; iii) metabolic profiling; e iv) 

target analysis (Pilon et al., 2020). 

Porém, devido à grande diversidade de classes químicas, principalmente no reino vegetal, 

não existe um método analítico único ou mesmo um protocolo de análise que possa fornecer o 

metaboloma completo de um organismo. Por esta razão, várias técnicas de separação e de detecção 

de compostos químicos são combinadas para visualizar o metaboloma presente na amostra 

analisada. Atualmente, as principais técnicas de separação de metabólitos são a cromatografia 

gasosa (GC), cromatografia líquida (LC) e eletroforese capilar (CE), sendo que as principais 

técnicas acopladas para detecção de substâncias são a ressonância magnética nuclear (RMN) e a 

espectrometria de massas (MS) (Salem, et al. 2020). Em geral, a GC gasosa ou LC acopladas com 
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EM em tandem (GC-MS e LC-MS) são as plataformas mais utilizadas em metabolômica devido à 

sua alta sensibilidade para detecção de metabólitos (Blaženović et al., 2019; Aksenov, da Silva, 

Knight, Lopes & Dorrestein, 2017).  

Isto posto, as comunidades científicas têm proposto medidas para o processo de anotação 

molecular, visando flexibilizar o refinamento da anotação de acordo com os tipos e objetivos de 

cada estudo metabolômico (Pilon et al., 2020). Existem várias classificações para anotação de 

substâncias, mas a comunidade Metabolites Standard Initiaves é um exemplo de iniciativa que visa 

a racionalização dos procedimentos de anotação e considera diferentes níveis de confiabilidade 

(Blaženović, Kind, Ji & Fiehn, 2018). Na metabolômica, existem cinco níveis diferentes, incluindo 

o nível mais alto para identificação, o 'nível 0', que requer a estrutura 3D completa e informações 

sobre a estereoquímica das substâncias (Blaženović, Kind, Ji & Fiehn, 2018), até o quinto nível 

(nível 4), que consiste na ausência completa de informações acerca do metabólito e apenas fornece 

informações acerca da simples presença ou ausência da substância na amostra (Pilon et al., 2020; 

Blaženović, Kind, Ji & Fiehn, 2018). 

Neste contexto, o grupo de pesquisa AsterBioChem (www.asterbiochem.org) do 

Laboratório de Farmacognosia da FCFRP-USP possui conhecimento e experiência no campo de 

metabolômica e já construiu e organizou uma biblioteca com aproximadamente 4.000 estruturas 

químicas descritas na literatura, sendo principalmente oriundas da família Asteraceae, que 

compreende principalmente metabólitos das classes como terpenos, flavonoides e lactonas 

sesquiterpênicas. O presente projeto tem como foco o gênero Ananas, representando uma expansão 

da linha de pesquisa do grupo, que recentemente tem incluído diferentes famílias vegetais, como 

Anacardiaceae, Vochysiaceae e Cannabaceae, enriquecendo o conhecimento do grupo e o banco 

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

úteis no processo de identificação de substâncias por LC-MS.  

Este trabalho foi estabelecido em uma parceria do AsterBioChem com a Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE, a qual forneceu o material vegetal, proveniente do Banco 

Ativo de Germoplasma (BAG) instalado na Embrapa Mandioca e Fruticultura, bem como apoio 

técnico e financeiro, sob a coordenação do Dr. Guilherme Julião Zocolo, do Laboratório 

Multiusuário de Química de Produtos Naturais. Em relação ao material vegetal, a empresa foi a 

responsável pelos processos de coleta, secagem e envio das amostras para nosso laboratório. Este 

trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Caracterização química, avaliação da 

atividade anticâncer e estudos de variabilidade intraespecífica de metabólitos secundários dos 

extratos de cascas e folhas do Bancos Ativos de Germoplasma de abacaxizeiro, cajazeira e 

umbuzeiro”, o qual está sendo desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical em colaboração 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.03021/full#B1
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com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal do Ceará, Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz-CE) e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), com o objetivo de caracterizar os metabolomas de 

espécimes das famílias Anacardiaceae (caju, cajá e umbu) e Bromeliaceae (abacaxi), a fim de 

entender como elas se comportam no metabolismo vegetal e ainda verificar se possuem potencial 

antitumoral.  

Em seu trabalho de mestrado, Dantas (2020) realizou estudos metabolômicos e 

correlacionou por meio de análises quimiométricas o perfil metabolômico de cascas, galhos e 

folhas das espécies Spondias mombin e S. tuberosa (Anacardiaceae) provenientes do BAG da 

Embrapa. Dantas (2020) construiu uma biblioteca de estruturas químicas da família 

Anacardiaceae, a qual possibilitou a identificação de 40 substâncias nas duas espécies.  

Apoiado nestas evidências, e tendo em vista a relevância que existe acerca do gênero 

Ananas, neste projeto foi proposto realizar a investigação de constituintes químicos foliares com 

as amostras provenientes de indivíduos do BAG, com a finalidade de obter seus perfis metabólicos 

e correlacionar com as espécies e variedades, em especial em virtude da classificação taxonômica 

complexa do gênero. Uma vez que não há trabalhos fitoquímicos com todos os representantes do 

gênero, sobretudo com partes das plantas que são pouco estudadas, como as folhas, apresentamos 

pela primeira vez um estudo metabolômico baseado em cromatografia líquida de ultraeficiência 

acoplado a espectrômetro de massas equipado com fonte ionização a pressão atmosférica por 

electrospray e analisador de massas de alta resolução do tipo Orbitrap (LC-MS) em combinação 

com ferramentas quimioinformática, estatística multivariada e métodos in silico de análise.  
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2. OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste projeto é obter o fingerprint metabólico de extratos foliares de 

indivíduos provenientes do gênero Ananas do BAG da Embrapa, utilizando-se métodos 

cromatográficos, espectrométricos e estatísticos, em uma abordagem metabolômica. Por sua vez, 

os objetivos específicos serão divididos em: 

i) construir uma biblioteca de estruturas químicas (AnanasDB) com informações obtidas 

na literatura sobre o gênero Ananas; 

ii) obter a impressão digital metabólica dos extratos de folhas de Ananas por LC-MS e 

correlacionar os dados químicos com dados taxonômicos; 

iii) identificar (anotar) as substâncias relacionadas discriminantes indicadas pelos métodos 

estatísticos a partir das análises de correlação in silico e anotação; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Elaboração da biblioteca de estruturas químicas  

Com o intuito de conhecer os metabólitos já isolados do gênero Ananas, auxiliar na 

identificação de constituintes de extratos vegetais e realizar uma análise quimiotaxonômica 

preliminar, realizou-se um levantamento bibliográfico do gênero na base de dados SciFinder 

Scholar (CAS, EUA, www.scifinder.cas.org). Para tanto, foi necessária a criação de uma biblioteca 

com todos os metabólitos secundários descritos até o momento para o gênero Ananas. 

Empregando-se um software para desenho e edição de estruturas químicas (Marvin Beans, 

ChemAxon, Hungria, www.chemaxon.com), cada substância descrita teve sua estrutura desenhada 

em 2D com informações de estereoquímica, sendo armazenadas em formato .mol e devidamente 

inseridas na base de dados, acrescidas de outras informações relevantes, tais como parte da planta 

isolada, origem geográfica, massa exata, fórmula molecular, etc. 

 

3.2. Material vegetal  

O BAG de abacaxi é preservado ex situ, em condições de campo, na área experimental da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, BA. O clima da região, de acordo com a 

classificação de Köppen, é uma zona tropical com transição entre as zonas de clima monçônico 

(Am) e clima savânico (Aw), seco e subúmido, com precipitação pluviométrica média anual de 

1.224 mm, temperatura média anual de 23,8 ºC e umidade relativa do ar de 80%, tendo os meses 

de abril a julho como o período mais chuvoso e agosto a março como o mais seco. A altitude é de 

220 m e o solo do local é classificado como latossolo amarelo distrófico a moderado, com textura 

franco argilo-arenosa. Os acessos são mantidos em parcelas de 40 plantas, em fileiras simples com 

espaçamento de 1,20 x 0,40 m, sob condições de irrigação, adotando-se as práticas de cultivo 

recomendadas no sistema de produção para abacaxi. 

As folhas de 35 indivíduos foram retiradas (Apêndice I) e logo em seguida passaram pelo 

processo de quenching (tratamento com nitrogênio líquido), a fim de cessar imediatamente o 

metabolismo, sendo então submetidas à secagem em estufa a 40 ºC durante três dias. Após o 

processo de secagem, as amostras foram pulverizadas e uma parte delas foi misturada para se obter 

um mix das folhas dos 35 indivíduos para realizar diferentes ensaios. Em seguida, os materiais 

foram embalados a vácuo e armazenados sob refrigeração até o envio para Ribeirão Preto, SP. 

Todo processo foi realizado pela Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, CE.  

 

 

http://www.scifinder.cas.org/
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3.3. Preparo dos extratos 

 Antes da realização do processo de extração utilizando o pó dos indivíduos, foi realizado 

um ensaio de Planejamento Fatorial Completo com um mix das amostras para poder otimizar e 

aperfeiçoar o método que será descrito adiante. 

 

3.3.1. Planejamento fatorial completo para extração de folhas de Ananas  

 Para o planejamento fatorial completo foram considerados quatro variáveis do processo de 

extração, que são: 

 1. momento da utilização do solvente apolar (hexano) – antes ou depois do solvente polar;  

2. solvente polar utilizado – metanol ou etanol;  

3. tempo de extração no ultrassom – 10 ou 20 min;  

4. proporção do solvente polar com água (solvente:água) – 70:30 ou 100:0. 

Como parâmetros de análise foram utilizados a área total de picos nos cromatogramas 

gerados por LC-MS. Os resultados foram analisados estatisticamente empregando-se o programa 

Microsoft Excel (Microsoft, EUA). 

A partir das quatro variáveis escolhidas, modelou-se um experimento 24 para a realização 

do processo de extração dos metabólitos das folhas e as configurações dos 16 experimentos 

realizados podem ser vistos na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1. Configuração dos 16 experimentos realizados para o processo de extração de 

metabólitos do mix das folhas. 

 solvente apolar solvente polar ultrassom (min) concentração de solvente 

1 depois metanol 10 70:30 

2 antes metanol 10 70:30 

3 depois etanol 10 70:30 

4 antes etanol 10 70:30 

5 depois metanol 20 70:30 

6 antes metanol 20 70:30 

7 depois etanol 20 70:30 

8 antes etanol 20 70:30 

9 depois metanol 10 100:0 

10 antes metanol 10 100:0 

11 depois etanol 10 100:0 

12 antes etanol 10 100:0 

13 depois metanol 20 100:0 

14 antes metanol 20 100:0 

15 depois etanol 20 100:0 

16 antes etanol 20 100:0 

 

3.3.2. Análises e condições analíticas 

As impressões digitais metabólicas das amostras foram obtidas em um 

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

espectrômetro de massas equipado com fonte ionização a pressão atmosférica (API – Atmospheric 

Pressure Ionization) por electrospray (H-ESI – Heated-Electrospray) e analisador de massas de 

alta resolução (HRFTMS – High Resolution Fourier Transformation Mass Spectrometry) do 

tipo Orbitrap (Exactive Plus, Thermo Scientific). O cromatógrafo possui módulo com duas 

bombas (Acella1250, Thermo Scientific), módulo injetor e forno (Acella, Thermo Scientific).  

Foi utilizada coluna de fase reversa Kinetex XB-C18 (coreshell, 150 x 2,1 mm, 1,7 

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

a fase móvel B por acetonitrila e ácido fórmico 0,1%; a vazão da fase móvel foi de 400 μL.min-1. 

A eluição em modo gradiente foi 0-20 min em 2-100% de B, 20-25 min em 100% de B; o volume 

de injeção foi de 5 μL; a temperatura da coluna foi de 30 ºC e a do rack 10 ºC.  

O espectrômetro de massas foi operado nos modos positivo e negativo 

simultaneamente, numa resolução de 70.000; faixa de massa entre 100-1500 m/z; tempo de 

varredura de 2,5 scans.s-1; fragmentação igual a 35.000; tempo máximo de injeção de 250 ms. Os 

parâmetros na fonte de ionização (H-ESI) foram: voltagem do spray em 3,2 kV no modo positivo 
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e 3,0 kV no modo negativo; temperatura do capilar de 320 ºC; fluxo de nitrogênio (sheat gas) de 

30 unidades no modo positivo e 11 no modo negativo e nível de S-lens RF 55.  

Os 16 extratos (Tabela 1) foram analisados nas condições descritas anteriormente. Foram 

analisadas também, nas mesmas condições, amostras contendo apenas a mistura de solventes, 

constituindo os brancos, ou seja, para que nos passos futuros fosse possível identificar o nível de 

ruído. Os dados foram armazenados usando o software Xcalibur 2.1.0 (Thermo Scientific).  

 

3.3.3. Processamento dos dados  

Após a análise por LC-MS os dados brutos obtidos no formato .raw apresentavam os 

modos positivo e negativo. Empregando a plataforma de linha de comando do 

software ProteoWizard (KESSNER et al., 2008), utilizando a função MSconvert, foram realizadas 

as etapas de conversão dos dados .raw para o formato .mzXML, a compressão de dados e a 

separação dos modos positivo e negativo, o que compõe a etapa de pré-processamento de dados.  

O processamento de dados foi realizado no software MZmine 2.27 (Pluskal, Castillo, 

Villar-Briones & Orešič, 2010), passando pelas etapas de correção de linha de base, detecção de 

massas, remoção de ruídos, remoção de falsos picos pela transformada de Fourier, desconvolução 

dos cromatogramas, agrupamento das bandas referentes a isótopos de uma mesma substância, 

alinhamento das bandas e o preenchimento de espaços vazios. Os detalhes estão descritos no 

Apêndice II. 

 Desta forma, os dados foram exportados no formato .csv para poderem ser abertos no 

programa Excel e ser então realizada a soma das áreas de picos de cada cromatograma de íons 

totais, tanto no modo positivo quanto no negativo, para em seguida serem empregados os cálculos 

estatísticos para se obter a relevância de cada parâmetro da extração. 

 

3.3.4. Codificação das variáveis para análises estatísticas 

 As variáveis escolhidas foram então codificadas para que se fosse atribuída a mesma 

relevância para todas, pois assim, as mesmas passariam a ser descritas em uma escala entre -1 e 1 

independente do seu valor original (Tabela 2). Foram considerados dois níveis, sendo os inferiores 

codificados com os valores de -1 (solvente: metanol; proporção do solvente com água: 7:3; tempo 

de extração no ultrassom: 20 min; e momento do cleanup: antes do solvente polar) e os superiores 

com +1 (solvente: etanol; proporção do solvente com água: 100%; tempo de extração no ultrassom: 

10 min; e momento do cleanup: depois do solvente polar). 
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Tabela 2. Codificação das variáveis do processo de extração. 

ID Variável 1 Variável 2 Variável 3 Variável 4 

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

 

3.4. Extração, aquisição e processamento de dados para as matrizes vegetais 

As impressões digitais metabólicas dos 35 indivíduos foram obtidas seguindo o melhor 

método de extração gerado pelos cálculos estatísticos do PFC descrito na seção 3.3.1. 

Os extratos foram analisados nas condições descritas nas seções 3.3.2. e 3.3.3. 

 

3.5. Análises estatísticas multivariadas  

Os dados das amostras anteriormente processados foram submetidos a métodos de análise 

estatística multivariada não supervisionada (Principal Component Analysis, PCA) utilizando o 

software SIMCA-P+ 13.0 (Umetrics, Suécia, https://umetrics.com) para análise exploratória das 

impressões digitais metabólicas das amostras. A PCA permite reduzir o número de variáveis n-

dimensionais do conjunto de dados mediante a criação de novas variáveis ortogonais que são as 

“componentes principais” que descrevem a variabilidade total do sistema, permitindo detectar 

padrões, tendências e outliers (Brereton, 2003), ou seja, trata-se de um método de compressão de 

dados ou redução de dimensionalidade, geralmente utilizado para se realizar uma análise 

exploratória dos dados. Na análise dos dados foi realizada a normalização do tipo Pareto 

(escalonamento de dados que utiliza a raiz quadrada do desvio padrão) para os valores de área das 

bandas, correspondentes às variáveis X. A vantagem deste método de normalização por Pareto é 
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de manter a estrutura dos dados parcialmente intacta, ou seja, os metabólitos majoritários tornam-

se menos dominantes em relação a todo o conjunto de dados e assim grandes mudanças na 

concentração dos metabólitos não irão afetar as análises estatísticas posteriores (van den Berg, 

Hoefsloot, Westerhuis, Smilde & van der Werf, 2006). 

Após esta análise exploratória, a fim de se identificar as variáveis X (picos 

cromatográficos) correlacionadas com a variável resposta Y (dados taxonômicos das plantas), 

empregou-se o método supervisionado Orthogonal Partial Least Squares – Discriminant Analysis 

(OPLS-DA) utilizando o mesmo software usado na PCA 

 

3.6. Anotação das matrizes vegetais 

 A desreplicação dos extratos foi efetuada utilizando a biblioteca de estruturas químicas do 

gênero Ananas que foi elaborada neste projeto. Essa anotação foi preliminar e baseada apenas na 

comparação da massa monoisotópica em alta resolução das diferentes sustâncias identificadas no 

MZmine com os dados da biblioteca criada. A próxima etapa foi injetar no LC-MS, nas mesmas 

condições analíticas dos extratos, algumas substâncias puras para incorporar os respectivos tempos 

de retenção (RT) às estruturas da biblioteca. Desta forma, a identificação das substâncias pôde ser 

realizada com um nível de confiança mais elevado.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Biblioteca de estruturas químicas 

A biblioteca de estruturas químicas (AnanasDB) desenvolvida neste projeto é a primeira 

sobre a química do metabolismo secundário de plantas pertencentes ao gênero Ananas. Como pode 

ser visto na Figura 2, ela possui o formato de uma tabela. Nela é possível observar as estruturas 

químicas, uma por linha, que se encontram disponíveis eletronicamente em formato .sdf, sendo 

este compatível com o software MarvinView (ChemAxon) e demais editores e browsers de 

estruturas. Em breve as estruturas serão disponibilizadas de forma gratuita na página do AsterDB 

na internet. Além da visualização das estruturas em 2D, o usuário poderá também consultar 

informações como classe química, fórmula molecular, massa exata e massa relativa, bem como a 

parte da planta de onde a substância foi isolada e o SMILES.  

 

 
Figura 2. Imagem da tela da biblioteca de estruturas químicas do gênero Ananas no software 

MarvinView contendo as estruturas químicas das substâncias em 2D; sua nomenclatura usual e 

IUPAC; número CAS; massa molecular; fórmula molecular; massa molecular exata; SMILES; 

espécie; origem e parte da planta em que foi descrita; e sua referência. 

 

Neste trabalho, a AnanasDB foi utilizada com o propósito de auxiliar a 

identificação/anotação dos metabólitos nos extratos vegetais. Além disso, em conjunto com esta 

biblioteca foi criada a AnacardDB que já está incorporada na biblioteca virtual de estruturas 

químicas da Embrapa (EmbrapaDB) a fim de servir como facilitador para descobertas e o uso de 

princípios ativos em bancos de conservação de material genético (Dantas, 2020).  
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Utilizando o Scifinder Scholar foram obtidas 210 diferentes estruturas químicas de Ananas. 

Foi possível identificar estruturas provenientes de diferentes classes químicas e de diferentes as 

vias do metabolismo como pode ser visto na Figura 3.  

 

 
Figura 3. Principais classes dos metabólitos descritos no gênero Ananas presentes na biblioteca. 

 

As principais classes de substâncias presentes na biblioteca de estruturas correspondem aos 

fenilpropanoides (34,5%), alcaloides (20,6%), ácidos graxos e derivados (14,9%), terpenos 

(11,9%), flavonoides (8,2%), lignanas (5,2%), ácidos orgânicos (4,1%) e taninos (0,6%). No caso 

dos terpenos, os monoterpenos correspondem a 4,3%, os sesquiterpenos 21,7% e triterpenos 73,9% 

do total de substâncias, sendo que dentro da subclasse dos triterpenos 13 estruturas são 

relacionadas a fitoesteróis, pois possuem 28 ou 29 átomos de carbono. A classe dos 

fenilpropanoides abrange os ácidos trans-cinâmicos, ácidos benzoicos e seus derivados. Já na 

classe dos flavonoides, os flavonóis representam 56%, as flavonas 32% e antocianinas 12%.  

É importante ressaltar que todos os estudos químicos aplicados para produção desta 

biblioteca de estruturas utilizam apenas folhas, caules ou frutos de A. comosus e, até o momento, 

não existem estudos químicos com indivíduos de A. macrodontes ou sobre quais variedades de A. 

comosus foram utilizadas nos estudos. 

Este trabalho também será incorporado à biblioteca virtual de estruturas químicas da 

Embrapa associadas à biodiversidade brasileira, que tem a finalidade de facilitar a descoberta e o 
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uso de princípios ativos em bancos de conservação de material genético. Deste modo, a biblioteca 

de estruturas químicas poderá ser utilizada como ferramenta na bioeconomia para resultar em 

novos produtos ou aplicações. 

 

4.2. Estudos metabolômicos do planejamento fatorial completo para extração 

As impressões digitais metabólicas foram obtidas para os 16 extratos do mix nos modos de 

ionização negativo e positivo utilizando o método cromatográfico descrito no item 3.2.2. 

Após os dados cromatográficos e de massas serem obtidos, estes foram exportados e 

tratados no software MZmine segundo os parâmetros descritos no Apêndice II. Com o uso de PFC 

foi estudada a influência de 4 variáveis (planejamento 24) na soma da área total de picos dos 

cromatogramas, visando a otimização do processo de extração. Os valores da soma das áreas totais 

dos picos podem ser vistos no Apêndice III. 

A partir dos experimentos descritos no Apêndice III, foi possível calcular 15 efeitos: 4 

principais, sendo um para cada variável de forma individual (1, 2, 3 e 4), 6 de interações 

secundárias (1.2., 1.3., 1.4., 2.3., 2.4. e 3.4.), 4 de interação de terceira ordem (1.2.3., 1.2.4., 1.3.4. 

e 2.3.4.) e 1 de interação de quarta ordem (1.2.3.4.). Assim, foi necessário montar uma matriz de 

dados para o cálculo desses 15 efeitos. Os efeitos 1, 2, 3 e 4 foram calculados por meio das colunas 

codificadas mostradas na Tabela 2. Já os efeitos secundários, de terceira e de quarta ordem, foram 

calculados ao se multiplicar as respectivas colunas. Por exemplo, a interação 1.2.3. (interação entre 

as variáveis 1, 2 e 3) foi calculada ao multiplicar as colunas das variáveis 1, 2 e 3 com a resposta, 

e assim por diante (Pereira-Filho, 2015). Estas operações podem ser facilmente efetuadas no 

programa Excel, onde a matriz resultante obteve as dimensões 16:15, onde 16 representa os 

experimentos de 1 a 16 e 15 os efeitos que foram calculados. 

A partir destas tabelas, foi calculada a soma de todos os efeitos dos 16 experimentos, 

conforme a Equação 1, 

 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠𝑥 = 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑥 𝐸𝑥. 1 + 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑥  𝐸𝑥. 2 + ⋯ + 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑥  𝐸𝑥16  
 Equação 1. Fórmula da soma dos efeitos das variáveis no processo de extração de 

metabólitos das folhas de Ananas. 

 

onde x representa a ordem dos efeitos, ou seja, 4 principais, 6 de interações secundárias, 4 de 

interação de terceira ordem e 1 de interação de quarta ordem. Consequentemente, foi possível 

calcular o poder de influência (em porcentagem) que estes efeitos exercem na extração, o que pode 

ser visto no Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Poder de influência dos efeitos na extração em porcentagem para o modo positivo no 

LC-MS. 

 
 

A partir deste gráfico foi possível identificar que os efeitos 2 e 4 eram os mais relevantes 

para o processo de extração de metabólitos das folhas de Ananas, e deste modo estas variáveis 

tornam-se as mais importantes. Então, pode-se excluir os efeitos correspondentes às variáveis 1 e 

3 para obter um ensaio 2² em quatriplicata, pois foi possível observar que alguns experimentos 

seriam idênticos, como é possível observar na Tabela 3. Deste modo, foi possível calcular a 

variância experimental, o erro experimental, o erro de um efeito, bem como o valor 

de t correspondente, como indica a Tabela 4 representando o modo positivo. 

 

Tabela 3. Nova conformação do experimento para o modo positivo quando as variáveis menos 

importantes são excluídas dos cálculos.  

ID solvente concentração resposta rendimento (g) 

1,2,5,6 -1 -1 5,11 4,24 4,16 5,67 

3,4,7,8 1 -1 6,24 6,13 6,00 5,59 

9,10,13,14 -1 1 1,17 4,22 4,63 4,19 

11,12,15,16 1 1 4,78 4,81 4,80 2,51 
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Tabela 4. Variância experimental, erro experimental, erro de um efeito e valor ‘t’ do 

experimento para o modo positivo. 

Cálculo Estatístico Valor 

Variância experimental 1,119139583 

Erro experimental 1,057893938 

Erro de um efeito 0,5289469688 

Valor t com 12 GL* e 94,5% 1,725881102 

‘t’ crítico 0,9128995774 

*graus de liberdade 

 

Sendo assim, a partir da etapa do planejamento fatorial desenhada para extração do pó da 

planta, pode-se observar que o tipo de solvente polar e sua concentração em água estão fortemente 

correlacionados à otimização da extração quando se considera a soma total de área dos picos 

cromatográficos gerados por LC-MS, tornando a mistura etanol:água (7:3) o melhor solvente para 

extrair os metabólitos das folhas de Ananas. O tempo de extração em ultrassom e o tempo de clean-

up com hexano não são variáveis importantes nesse processo. Deste modo, para facilitar as micro 

extrações futuras e manter o padrão do procedimento, a metodologia obtida foi realizada da 

seguinte forma: após mensurar a massa da droga vegetal em um tubo, foram adicionados 2 mL de 

etanol 70%, a solução agitada por 30 s em vórtex e então colocados em banho de ultrassom por 10 

min. Em seguida, foram adicionados 400 μL de hexano para realizar a remoção de material apolar 

(ceras e ácidos graxos) que pudesse danificar a coluna cromatográfica, agitando a solução em 

vórtex por 30 s e colocado em banho de ultrassom por mais 10 min. Ao final, os tubos foram 

colocados em uma centrífuga para promover a separação das fases da solução por 10 min, 

posteriormente sendo analisadas as frações hidroalcóolicas. Desta forma, foi obtido um método 

com algumas modificações de acordo com os estudos realizados anteriormente pelo grupo 

AsterBiochem (Padilla-González, Frey, Gómez-Zeledón, Da Costa & Spring, 2019; Chibli, Rosa, 

Nonato & Da Costa, 2019). 

 

4.3. Impressão digital metabólica baseada em LC-MS 

 As impressões digitais metabólicas foram obtidas utilizando o método cromatográfico 

descrito no item 3.3.2 para os extratos de todas as amostras. No total, foram realizadas 125 análises 

no LC-MS referentes a 105 extratos dos 35 indivíduos de Ananas (triplicata), 10 brancos e 10 

amostra de mix. Os brancos e amostras de mix foram injetados a cada 7 injeções dos extratos, a 

fim de se observar a estabilidade das análises, funcionado assim como uma validação do método 

de análise (Guiraldelli, 2019). 
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 O processamento de dados de todos os extratos de folhas de Ananas foi realizado conforme 

descrito no item 3.3.3 (Apêndice III). O processamento dos cromatogramas resultou em 736 

bandas no modo negativo e 658 no modo positivo. A Figura 4 mostra os cromatogramas obtidos 

pelo software MZMine a partir das análises por LC-MS dos 35 indivíduos em triplicata de Ananas 

nos modos negativo e positivo. 

 

 
Figura 4. Sobreposição da impressão digital metabólica por LC-MS nos modos de ionização 

negativo (A) e positivo (B) dos 115 extratos do mix de folhas de Ananas (TIC – cromatograma de 

íons totais). Figura gerada no software MZmine. 

 

 A primeira descrição botânica de abacaxis cultivados foi realizada por Charles Plumier no 

final do século 17, e então a taxonomia de Ananas modificou consideravelmente (Coppens 

d'Eeckenbrugge & Leal 2003). Smith e Downs (1979) levaram em base características 

morfológicas, como por exemplo tamanho das folhas ou largura do fruto), reconhecendo sete 

espécies de Ananas e aceitando Pseudananas como um gênero distinto, tendo sido proposto que 

Pseudananas difere de Ananas por não apresentar uma coroa no sincarpo (Leal, Coppens 

D’Eeckenbrugge & Holst, 1998). Entretanto, essas propostas foram colocadas em dúvida, pois a 

identificação era baseada a partir das características fenotípicas sem considerar as relações 
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intraespecíficas dos gêneros (Leal, D’Eeckenbrugge, & Holst, 1998; Coppens D'Eeckenbrugge & 

Leal, 2003). Dessa maneira, em 2003 a taxonomia de Ananas e Pseudananas foi revisada por 

Coppens d'Eeckenbrugge e Leal (2003) baseando-se em características reprodutivas (Coppens 

D’Eeckenbrugge, Duval & Van Miegroet, 1993), número uniforme de cromossomos, 

características morfológicas (Duval & Coppens D'Eeckenbrugge, 1993), bioquímicas (Garcia, 

1988; Aradhya, Zee & Manshardt, 1994) e dados moleculares (Duval, Noyer, Perrier, Coppens 

D’Eeckenbrugge & Hamon, 2001), onde as espécies de Ananas foram fundidas em uma única 

espécie contendo cinco variedades e a espécie P. sagenarius (Arruda) Camargo foi transferida para 

o gênero Ananas com o nome de A. macrodontes (Coppens D'Eeckenbrugge & Leal, 2003). Com 

base nestas informações, torna-se importante obter impressões digitais químicas das plantas por 

meio de LC-MS e efetuar comparações empregando-se métodos estatísticos multivariados no 

âmbito da análise metabolômica não direcionada com intuito de lançar novas ideias sobre este 

assunto, como por exemplo o uso de dados químicos como suporte à classificação taxonômica. 

 Como principal achado, este estudo relata de forma inédita um estudo químico dos 

metabólitos secundário existentes em folhas das espécies e variedades das plantas do gênero 

Ananas. Na Figura 5 pode-se observar os resultados dos estudos metabolômicos não-direcionados 

por meio de LC-MS no modo negativo de ionização com extratos das folhas de representantes das 

duas espécies e cinco variedades botânicas coletadas. 
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Figura 5 – Cromatogramas no modo de ionização negativa obtidos por LC-MS de indivíduos 

representantes da espécie A. macrodontes (A), A. comosus var. ananassoides (B), A. comosus var. 

bracteatus (C), A. comosus var. comosus (D), A. comosus var.erectifolius (E) e A. comosus var. 

parguasensis (F). 
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 A partir da análise das impressões digitais metabólicas da Figura 5 é possível observar que 

os cromatogramas das folhas das duas espécies e das cinco variedades se assemelham, mas também 

apresentam algumas diferenças. Uma das maiores diferenças observadas nos cromatogramas é a 

intensidade dos metabólitos presentes entre 5 e 15 min. Desta forma, pode-se inferir que tais 

metabólitos possam ser os possíveis marcadores responsáveis pela diferenciação química das 

espécies e variedades de Ananas, mas para se confirmar tal hipótese são necessárias análises 

adicionais de estatística multivariada, como descrito a seguir. 

 

4.4. Anotação e identificação de metabólitos 

 A etapa de anotação das substâncias foi realizada no software MZmine, utilizando o banco 

de dados AnanasDB desenvolvido neste trabalho e específico para o gênero Ananas. Este estágio 

do trabalho foi baseado na comparação da massa monoisotópica em alta resolução do banco de 

dados. 

 Além da utilização do banco AnanasDB, também foi utilizada uma biblioteca de 

substâncias puras, onde estas foram analisadas no mesmo método cromatográfico e parâmetros do 

LC-MS (tópico 3.2.2.) dos extratos vegetais. Dessa forma, os dados dos cromatogramas das 

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

os tempos de retenção gerados pelo UHPLC. Consequentemente, a identificação das substâncias 

pode ser feita com um maior nível de confiança, uma vez que de acordo com a literatura os níveis 

de confiança na identificação de uma dada substância em análises metabolômicas são 

representados por 5 níveis, onde o nível 0 representa o nível mais alto e o 4 mais baixo (Blaženović 

et al., 2018). 

 Utilizando as estruturas químicas do AnanasDB foi possível realizar a anotação de 39 

metabólitos em nível 2, propondo-se assim suas estruturas químicas, de acordo com Blaženović et 

al. (2018). Já com a biblioteca de substâncias puras foi possível elevar a confiança para o nível 1 

e realizar a identificação de 7 metabólitos, uma vez que foram obtidos seus tempos de retenção e 

suas massas monoisotópicas em alta resolução gerada no espectrômetro de massas. No Apêndice 

IV estão descritos os nomes das 46 substâncias com os seus respectivos níveis de confiança de 

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

de ionização negativo e positivo. A Tabela 5 apresenta os valores de m/z observados para os modo 

negativo e positivo de ionização, os tempos de retenção e as fórmulas moleculares das 46 

substâncias. 
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Tabela 5. Substâncias identificadas nos extratos de Ananas analisados por LC-MS. 

ID 
[M-H]- 

(m/z) 
[M+H]+ 
(m/z) 

TR (min) Fórmula Molecular Nível 

1 179.0554 - 0.962 C7H8N4O2 1 

2 - 363.07 1.023 C20H26O6 2 

3 - 117.0713 1.038 C4H4O4 2 

4 111.0076 - 1.062 C5H4O3 2 

5 191.0199 - 1.066 C6H8O7 1 

6 317.055 - 1.069 C15H10O8 2 

7 357.1043 359.1826 1.139 C20H22O6 2 

8 359.9581 361.1546 1.217 C20H24O6 2 

9 387.1149 - 1.323 C21H24O7 2 

10 169.0135 - 1.604 C7H6O5 1 

11 125.0233 - 2.034 C6H6O3 2 

12 109.0283 - 3.324 C6H6O2 2 

13 290.0887 - 3.587 C15H14O6 2 

14 203.0823 205.098 3.61 C11H12N2O2 1 

15 151.0392 - 3.738 C8H8O3 2 

16 360.0941 - 4 C14H19NO10 2 

17 367.1616 - 4.249 C18H25NO7 2 

18 191.0554 - 4.46 C7H12O6 1 

19 353.0886 355.1037 4.529 C16H18O9 2 

20 369.0835  4.733 C16H18O10 2 

21 179.0342 - 4.85 C9H8O4 1 

22 253.0718 - 5.007 C12H14O6 2 

23 353.052 - 5.254 C15H13O10 2 

24 593.1526 595.1678 5.409 C27H30O15 2 

25 237.0768 - 5.607 C12H14O5 2 

26 163.0391 - 5.769 C9H8O3 2 

27 119.049 - 5.778 C8H8O 2 

28 337.0571 - 5.952 C16H18O8 2 

29 535.1536 537.1628 6.15 C25H28O13 2 

30 496.2461 498.2621 6.271 C27H35N3O6 2 

31 521.1307 523.1466 6.752 C24H26O13 2 

32 521.1309 523.1466 7.14 C24H26O13 2 

33 505.1361 507.1517 7.163 C24H26O12 2 

34 415.104 - 8.064 C21H28O8 2 

35 301.0356 - 8.406 C15H10O7 1 

36 429.1195 - 8.914 C22H22O9 2 

37 329.2336 - 9.608 C17H14O7 2 

38 413.1246 - 9.65 C22H22O8 2 

39 169.1225 - 10.45 C10H18O2 2 

TR - tempo de retenção; [M-H]- - massa experimental no modo negativo de ionização; [M-H]+ - massa experimental 

no modo positivo de ionização; Nível – nível de identificação segundo Blaženovic ́et al. (2018). 
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Tabela 5. Substâncias identificadas nos extratos de Ananas analisados por LC-MS. 

ID 
[M-H]- 

(m/z) 
[M+H]+ 
(m/z) 

TR (min) Fórmula Molecular Nível 

40 795.455 - 10.789 C42H57O14 2 

41 - 415.213 12.855 C29H50O 2 

42 393.1376 - 14.001 C28H42 2 

43 649.3449 - 14.419 C36H52O9 2 

44 487.2918 - 15.955 C30H47O3 2 

45 355.3221 - 24.364 C16H20O9 2 

46 383.3537 - 27.455 C28H48 2 

TR - tempo de retenção; [M-H]- - massa experimental no modo negativo de ionização; [M-H]+ - massa experimental 

no modo positivo de ionização; Nível – nível de identificação segundo Blaženovic ́et al. (2018). 

 

 Com as anotações a partir da biblioteca de estruturas foi possível observar que as duas 

espécies possuem os quatro ananaflavosídeos (Figura 6) descritos na literatura, os 

ananaflavosídeos A, B, C e D. De acordo com Ma, Xiao, Li, Wang & Du (2007), dois destes 

flavonoides estão descritos em uma patente chinesa (CN1246326C), referente a um produto para 

auxiliar o aumento de lipoproteína de alta densidade (HDL) no organismo. 

 

Figura 6. Estruturas químicas dos ananaflavosídeos A, B, C e D. 
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 Além dos ananaflavosídeos, foi anotado o triterpeno ácido ananásico, isolado pela primeira 

vez no trabalho de Takata e Scheuer (1976) a partir de caules de A. comosus. Ademais, os 

compostos triterpenoides cicloartanos ananasasídeo A e B também foram anotados a partir da 

biblioteca AnanasDB. Estes três triterpenos apresentam um padrão de hidroxilação do esqueleto 

cicloartano e possuem a mesma cadeia lateral com a função carboxila (Figura 7)  

 
Figura 7. Estruturas químicas dos triterpenos cicloartanos ácido ananásico, ananasasídeo A e B. 

 

 Relatos da literatura apontam que os compostos das Figuras 6 e 7 foram encontrados e 

isolados a partir de indivíduos de A. comosus var. comosus. No presente trabalho, essas substâncias 

foram identificadas em praticamente todos os indivíduos analisados, ou seja, pela primeira vez 

foram detectadas ananaflavosídeos e triterpenos cicloartanos em indivíduos pertencentes a espécie 

A. macrodontes, e nas demais variedades pertencentes a espécie A. comosus. A Tabela 6 a seguir 

mostra a lista dos nomes de indivíduos analisados neste trabalho e a presença ou ausência dos 

compostos apresentados nas Figuras 6 e 7.  
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Tabela 6. Triterpenos e flavonoides detectados (nível 2 de confiança) nos indivíduos analisados 

por LC-MS. 

BAG ID triterpenos cicloartano ananaflavosídeos 

 ácido ananásico A B A B C D 

BAG082 + + + + - + + 

BAG079 + + + + - + + 

BAG174_1 + + + + + + + 

BAG174_2 + + + + + + + 

BAG203 + + + + - + + 

BAG223 + + + + + + + 

BAG323 + + + + + + + 

BAG500 + + + + + + + 

BAG816 + + + + - + + 

BAG823 + + + + + + + 

BAG003 + + + + + + + 

BAG020 + + + + - + + 

BAG408 + + + + + + + 

BAG690 + + + + + + + 

BAG072-1 + + + + + + + 

BAG073-1 + + + + + + + 

BAG085-2 + + + + + + + 

BAG090-2 + + + + + + + 

BAG137-2 + + + + + + + 

BAG147-1 + + + + + + + 

BAG163-2 + + + + + - + 

BAG180-1 + + + + + + + 

BAG191-1 + + + + + + + 

BAG193-2 + + + + + + + 

BAG239-2 + + + + + + + 

BAG340-1 + + + + - + + 

BAG344-2 + + + + + + + 

BAG390-2 + + + + + + + 

BAG397-1 + + + + + - + 

BAG539-1 + + + + + + + 

BAG739-1 + + + + + - + 

BAG804-1 + + + + + + + 

BAG820-2 + + + + + + + 

BAG337-1 + + + + + + + 

BAG376-2 + + + + + + + 
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 Com base nos dados da Tabela 6 pode-se observar que o ananaflavosídeo B não foi 

detectado nos dois indivíduos (BAG082 e BAG079) pertencentes a A. macrodontes, além dos 

indivíduos BAG203 (A. comosus var. ananassoides), BAG816 (A. comosus var. ananassoides), 

BAG020 (A. comosus var. bracteactus) e BAG340 (A. comosus var. comosus), possibilitando uma 

aproximação em relação a química destes indivíduos interespécie (A. comosus) e intraespécie. O 

ananaflavosídeo C foi detectado na maioria dos indivíduos, exceto nos BAG163 (A. comosus var. 

comosus), BAG397 (A. comosus var. comosus) e BAG379 (A. comosus var. erectifolius). Os 

triterpenos cicloartanos ácido ananásico e ananasasídeos A e B foram detectados em todos 

indivíduos analisados. 

 Ainda foi possível detectar outros flavonoides nos indivíduos analisados, como por 

exemplo as flavonas tricina (5,7,4’-trihidroxi-3’,5’-dimetoxiflavona) e vicenina II e os flavonóis 

morina (identificada em nível 1) e miricetina (Figura 8).  

 
Figura 8. Estruturas químicas da tricina (A), morina (B), miricetina (C) e vicenina (D) II. 

 

 Outra classe metabólica proveniente da via do ácido chiquímico que foi anotada neste 

trabalho foram as lignanas secoisolariciresinol, pinoresinol, lariciresinol e medioresinol (Figura 

9). Tais substâncias foram identificadas em frutos de A. comosus (Peñalvo, Haajanen, Botting & 
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Adlercreutz, 2005). Lignanas são compostos que apresentam núcleos C18, resultantes da 

dimerização de precursores C6-C3, muitas vezes formados a partir do ácido ferúlico glicosilado.  

 

 
Figura 9. Estruturas químicas do medioresinol (A), lariciresinol (B), pinoresino (C) e 

secoisolaricirresinol (D). 

 

 O bloco base para formação de lignanas parte da redução do ácido ferúlico glicolisado, 

formando a coniferina (álcool coniferílico glicolisado), e após a remoção do açúcar que bloqueia 

a função fenólica há a formação de coniferol. Por oxidação do coniferol, formam-se radicais que 

podem reagir entre si e produzir as lignanas (Lobo & Lourenço, 2007). Na Figura 10 é apresentada 

a formação do pinorresinol a partir do ácido ferúlico glicolisado.       
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Figura 10. Formação do pinoresinol a partir do ácido ferúlico glicosidado. 

 

 Chen et al. (2019) descrevem o efeito de proteção UV do extrato de folhas de abacaxi (A. 

comosus), onde foram avaliados a partir de análise de Kaplan-Meier, e também inibição das 

enzimas COX. As enzimas COX estão entre as principais enzimas envolvidas nos processos 

inflamatórios, sendo assim inibidores destas enzimas podem ser relevantes para estudos 

relacionados a medicamentos anti-inflamatórios mais eficazes com baixos efeitos colaterais mais 
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baixos do que os disponíveis hoje em dia (Chagas-Paula, Oliveira, Faleiro, Oliveira & Da Costa, 

2015). 

Os resultados mostraram que o tempo médio para as nadadeiras dos peixe-zebra voltarem 

ao normal nos grupos que foram expostos a radiação UV e receberam tratamento com extrato de 

folhas de abacaxi foi mais rápido quando comparado aos grupos que apenas foram expostos a 

radiação. Além disso, os pesquisadores mostraram que o extrato de folhas de abacaxi possui 

capacidade de absorção de radiação UV e reduz significativamente a expressão da p53 e geração 

de EROS em embriões de peixe-zebra expostos a radiação (Chen et al., 2019).  Chen et al. (2019) 

sugerem que a proteção contra radiação UV é proveniente dos compostos ácido p-cumárico, 1-O-

trans-p-coumaroilglicerol, ácido cafeico, 1-O-cafeoilglicerol e ananasato (Figura 11). 

 
Figura 11. Estruturas químicas do ananasato (A), 1-O-cafeoilglicerol (B), ácido p-cumárico (C), 

1-O-trans-p-coumaroilglicerol (D) e ácido cafeico (E).  

 

 Ma et al. (2007) descrevem que o ácido p-cumárico foi capaz de reduzir os níveis de EROS 

e regular os níveis de expressão de mRNA de p53 em cultura de células humanas, bem como no 

modelo de rato (Prasanna & Rasool, 2014). Chen et al. (2019) descrevem resultados semelhantes 
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ao usarem extratos metanólicos de folhas de abacaxi e propõem que o ácido p-cumárico pode 

contribuir muito para os efeitos de proteção contra radiação UV no modelo com peixe-zebra. 

 Como já foi discutido anteriormente, as espécies de Ananas são amplamente 

comercializadas com interesses alimentícios (pseudofruto A. comosus var. comosus), sendo que 

outras variedades são utilizadas para fins ornamentais. Porém, pouco se sabe sobre as folhas destes 

produtos, e no presente trabalho pode ser observado que existe potencial químico a ser explorado 

nas folhas de de A. comosus e A. macrodontes, como por exemplo na indústria cosmética.  

  

4.5. Análise estatística multivariada  

 As análises de PCA foram realizadas para as matrizes obtidas a partir do modo de ionização 

positivo, onde a variável “espécie / nome da variedade” foi informada ao sistema para auxiliar na 

interpretação dos dados. A matriz possui as amostras de extratos foliares nas linhas (variáveis X) 

e os dados das áreas das bandas cromatográficas estão nas colunas (variáveis Y). Com base nos 

dados obtidos, pode-se observar que a PC1 corresponde a 29,8% e a PC2 a 18,1%, assim, as duas 

PCs correspondem a 47,9% do modelo (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Score plot (R² = 0,832 e Q² = 0,627 em 12 PCs) da PCA das folhas dos 35 indivíduos 

de Ananas (em triplicata) no modo positivo analisadas por LC-MS. 

 

 Uma vez que foram identificadas substâncias nos dois modos de ionização gerados pelo 

LC-MS, realizou-se a análise de PCA com a união das duas matrizes, sendo as amostras alocadas 

nas linhas e colunas da mesma forma descrita anteriormente. Observa-se que a PC1 foi capaz de 
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separar a maioria dos indivíduos pertencentes à variedade comosus (círculos magenta), porém as 

outras 4 variedades da espécie A. comosus não formaram clusters bem definidos para cada 

variedade (Figura 13). Porém, a PC1 e PC2 juntas foram capazes de separar indivíduos 

pertencentes à espécie A. macrodontes (círculos verdes).  

 

 
Figura 13. Score plot (R² = 0,813 e Q² = 0,525 em 16 PCs) da PCA das folhas dos 35 indivíduos 

de Ananas (em triplicata) nos modos positivo e negativo analisadas por LC-MS. 

  

 Pode ser observado na Figura 13 que alguns indivíduos de A. comosus var. comosus 

misturam-se no cluster das demais variedades, e indivíduos das variedades ananasoides (círculos 

marrom) e bracteactus (círculos azuis) misturam-se com a variedade comosus do lado direito da 

PC1. Na Figura 13 a PC1 corresponde a 24,7% e a PC2 a 11,8%, assim, as duas PCs correspondem 

a 36,5% do modelo. 

 A disposição das amostras na PCA são condizentes com os dados do trabalho de Duval et 

al. (2001). Como exemplo, as análises genéticas de A. comosus var ananassoides revelam 72,5% 

de polimorfismo em comum com bandas de A. comosus var. comosus e 59% com A. comosus var. 

bracteatus, indicando que indivíduos da mesma variedade podem estar mais distantes em termos 

morfológicos e genéticos do que ao comparar indivíduos de duas variedades botânicas diferentes 

(Duval et al., 2001). Ademais, em seus estudos, De Fátima Ruas, Ruas & Cabral (2001) também 

observaram que indivíduos pertencentes à espécie A. macrodontes formaram um aglomerado 

singular, sugerindo uma distância de indivíduos da outra espécie, reforçando a separação química 

identificada na PCA descrita acima.  
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 Análises filogenéticas moleculares com acessos de Ananas foram realizadas em estudos 

recentes com base em cinco marcadores de sequência de DNA de plastídio e dados de 

polimorfismo de comprimento de fragmento amplificado (Matuszak-Renger et al. 2018). 

Matuszak-Renger et al. (2018) concluíram que as relações intragênicas apresentadas no gênero 

Ananas são amplamente compatíveis com estudos anteriores, onde diferentes acessos das mesmas 

variedades de A. comosus são agrupados com baixo suporte em seu modelo, o que pode ser 

atribuído a eventos de reticulação, como hibridização e introgressão (Matuszak-Renger et al. 

2018). Em nossas análises por PCA foi observada a mesma separação de clusters de espécies e 

variedades de Ananas.  

 Neste caso, foi proposta uma análise de loading da PCA (Apêndice V) apresentada na 

Figura 13. Ao analisar os valores dos eixos das duas PCs (Tabela 7) verificou-se a presença de 

possíveis marcadores nos agrupamentos mostrados pela PC1 e PC2. A análise é realizada com a 

sobreposição dos quadrantes do score e do loading plot para correlacionar os clusters com os 

metabólitos. Com o valor do loading plot nos eixos é possível verificar quais substâncias são mais 

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

como marcadores os quatro ananaflavosídeos e o ácido cítrico para a maioria dos indivíduos de A. 

comosus var. comosus e os triterpenos cicloartanos (ácido ananásico e ananasasídeos A e B) para 

os demais indivíduos analisados. Também foi possível verificar que pela PC1 e PC2 os possíveis 

marcadores para indivíduos da espécie A. macrodontes são o ácido cumárico, o flavonol tricina, o 

alcaloide N-óxido jacobina e dois triterpenos esteróis. 

 

Tabela 7. Variáveis (substâncias) identificadas e responsáveis pelos agrupamentos com os seus 

respectivos valores dos eixos da análise de PCA das amostras de folhas de Ananas 

Identificação PC[1] PC[2] 

ananaflavosídeo A 0.009818 0.008107 

ananaflavosídeo B 0.032607 -0.01838 

ananaflavosídeo C 0.015642 0.023937 

ananaflavosídeo D 0.028329 0.005779 

ácido ananásico -0.00869 0.024452 

ananasasídeo A -0.03081 0.001958 

ananasasídeo B -0.05854 0.029025 

ácido cítrico 0.262738 0.435872 

N-óxido jacobina  -0.00183 -0.001 

tricina -0.04252 -0.05357 
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ácido cumárico -0.07736 -0.03046 

lariciresinol -0.01398 0.016084 

pinoresinol 0.00428 0.054512 

medioresinol -0.02774 0.012426 

secoisolariciresinol 0.020492 0.01971 

(1R,7S,9aR,11aR)-1-[(2R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-9a,11a-

dimetil-

1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-

ciclopenta[a]fenantren-7-ol 

0.04571 0.012051 

(6R)-6-[(1R,9aS,11aR)-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-

ciclopenta[a]fenanthren-1-il]-2-metil-3-metilidenoheptane 
-0.02719 -0.02193 

(2R,3E)-2-[(1R,9aR,11aR)-9a,11a-dimetil-

1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-

ciclopenta[a]fenantren-1-il]-5-etil-6-metilhept-3-eno 

-0.00396 -0.00628 

 

 Diante aos fatos, foi realizada uma análise supervisionada por OPLS-DA, com o objetivo 

de classificar as espécies e variedades de Ananas e também identificar quais variáveis (substâncias) 

estavam correlacionadas com a formação dos agrupamentos. As imagens OPLS-DA, nos modos 

de ionização positivo e negativo no LC-MS estão ilustradas nas Figuras 14 e 15, respectivamente. 
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Figura 14. Score plot (R² = 0,847 e Q² = 0,715) da OPLS-DA das folhas dos 35 indivíduos de 

Ananas (em triplicata) no modo positivo analisadas por LC-MS. 

 
Figura 15. Score plot (R² = 0,802 e Q² = 0,776) da OPLS-DA das folhas dos 35 indivíduos de 

Ananas (em triplicata) no modo negativo analisadas por LC-MS 

 

 Os resultados da análise OPLS-DA mostram que é possível agrupar os indivíduos de 

acordo com as impressões digitais metabólicas de suas respectivas espécies e variedades. Em 

ambas as Figuras (13 e 14) pode-se observar que indivíduos pertencentes à espécie A. macrodontes 

(quadrados em verde) são outliers (isto é, indivíduos não estão contidos dentro da região da elipse 
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Hotelling T²), o que corrobora os resultados de Aradhya, Zee & Manshardt (1994) que mostram 

que essas espécies eram diferentes entre si.  

 Também é possível observar na Figura 14 que existem grupos independentes entre todas 

as variedades botânicas de A. comosus, ou seja, a partir do OPLS-DA com os dados gerados no 

modo de ionização positiva do LC-MS, observa-se uma separação total entre as duas espécies e as 

cinco variedades de Ananas. A análise de OPLS-DA apresentada na Figura 14 é confiável devido 

aos valores de R² (0,877) e Q² (0,864). 

 Conforme ilustrado pela Figura 15, é possível observar que não há segregação entre os 

indivíduos pertencentes a A. comosos var. ananassoides e erectifolius a partir dos dados de 

ionização do modo negativo. Porém, se a observação incidir sobre a OPLS-DA fora do plano, em 

3D, conforme ilustrado na Figura 16, é possível detectar que existe a separação total entre as 

espécies e variedades. 

 

 
Figura 16. Score plot (R² = 0,802 e Q² = 0,776) da análise por OPLS-DA 3D de folha dos 35 

indivíduos de Ananas (em triplicata) no modo negativo analisadas por LC-MS. 

 

 Na Figura 16, indivíduos da espécie A. macrodontes representados pelas esferas azuis estão 

fora da região da elipse (Hotelling T², região definida com 95% de confiança na variação do 

modelo), indicando ser completamente diferentes das demais. Entretanto, todas as variedades de 

A. comosus estão dentro da elipse e com separação total de cada variedade, mostrando que foi 

possível diferenciar os indivíduos com base em suas impressões digitais metabólicas. Portanto, 

com base nas evidências dos dados químicos obtidos neste trabalho, é possível afirmar que há 
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diferenças na constituição dos metabólitos secundários presentes nos extratos foliares das duas 

espécies de Ananas, e possivelmente esta distinção química se deve à heterogeneidade dos 

indivíduos pertencentes a este gênero. Os dados revelam ainda a similaridade química entre os 

indivíduos de cada variedade de A. comosus. 

 Da mesma forma como na análise de PCA, foi realizada uma análise de OPLS-DA com a 

união das matrizes geradas pelos dois modos de ionização (Figura 17). De forma análoga às 

Figuras 14 e 15, a separação das espécies e das variedades também estão presentes na Figura 17, 

constatando-se novamente que A. macrodontes se comportou como um outlier e que houve uma 

separação total da variedade A. comosus var. comosus das demais variedades pertencentes a A. 

comosus. 

 

 
Figura 17. Score plot (R² = 0,767 e Q² = 0,715) da análise por OPLS-DA de folha dos 35 

indivíduos de Ananas (em triplicata) nos modos positivo e negative analisadas por LC-MS 

  

 Na OPLS-DA o valor de importância que cada variável possui para explicar X e sua 

correlação com Y é denominado VIP (Variable Importance in the Projection). Trata-se de um 

intervalo de confiança calculado pelo estimativo de Jackknife, uma técnica de reamostragem 

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

(Severiano, Carriço, Robinson, Ramirez & Pinto, 2011). Além disso, os valores de VIP maiores 

que 1,0 são mais relevantes para explicar a resposta (Y), pois proporcionam uma maior 

confiabilidade na determinação das variáveis mais importantes na separação dos grupos (SIMCA-

P Manual 13.0.3). Com base na análise por OPLS-DA realizada com os extratos das amostras de 
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folhas das duas espécies e cinco variedades de Ananas (Figura 17) nos permitiu determinar as 

variáveis correlacionadas aos agrupamentos, a partir dos seus valores de VIP.  

 A partir do loading plot da OPLS-DA (Apêndice VI) e dos valores de VIP das amostras foi 

possível determinar quais eram as variáveis (substâncias dos TIC) que mais influenciavam no 

agrupamento dos indivíduos. As variáveis que apresentaram um valor de VIP maior que 1,0 e que 

estão dentro do seu valor de confiança foram determinadas como possíveis marcadores para os 

agrupamentos. Nas Tabelas 8, 9 e 10 estão as variáveis que foram identificadas no item 4.4 e 

determinadas como marcadores para os indivíduos de A. comosus var. comosus (Tabela 8), A. 

macrodontes e A. comosus var. bracteactus (Tabela 9) e para A. comosus var. ananassoides, A. 

comosus var. erectifolius e A. comosus var. parguasensis (Tabela 10). 

 

Tabela 8. Variáveis identificadas e responsáveis pelos agrupamentos na análise por OPLS-DA de 

folhas de A. comosus var. comosus e seus respectivos valores de VIP. 

Identidade VIP 

ácido cítrico 7.40 

pinoresinol 1.81 

ananaflavosídeo D 1.51 

(1R,7S,9aR,11aR)-1-[(2R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-9a,11a-dimetil-

1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-

ciclopenta[a]fenantren-7ol 

1.43 

ananaflavosídeo B 1.33 

feruloil-cafeoilglicerol 1.15 

 

Tabela 9. Variáveis identificadas e responsáveis pelos agrupamentos na análise por OPLS-DA 

de folhas de A. macrodontes e A. comosus var. bracteatus e seus respectivos valores de VIP. 

Identidade VIP 

N1,N10-diferuloilespermidina 4.07384 

tricina  3.57269 

1-O-trans-p-coumaroilglicerol 2.38688 

1-O-feruloil-3-O-p-coumaroilglicerol 2.3802 

ácido p-cumárico 1.28726 

(6R)-6-[(1R,9aS,11aR)-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-

1-il]-2-metil-3-metilideneheptano 
1.02718 
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Tabela 10. Variáveis identificadas e responsáveis pelos agrupamentos na análise por OPLS-DA 

de folhas de A. comosus var. ananassoides, A. comosus var. erectifolius e A. comosus var. 

parguasensis e seus respectivos valores de VIP. 

Identidade VIP 

ácido cafoilquínico 4.26923 

ananasasídeo B 4.12356 

ananasato 2.45862 

ácido 3-O-p-coumaroilquinico  2.12312 

vicenina II 1.76554 

ácido quínico 1.64179 

 

 

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

possível afirmar que A. comosus var. comosus possui ácido cítrico, pinoresinol e os 

ananaflavosídeos B e D como marcadores de suas folhas. Já a espécie A. macrodontes e a variedade 

A. comosus var. bracteactus possuem os compostos N1,N10-diferuloylspermidine, o flavonol 

tricina, 1-O-trans-p-coumaroilglicerol, 1-O-feroloil-3-O-p-coumaroilglicerol e ácido p-cumárico 

como marcadores. Ademais, em relação às outras variedades de A. comosus, é possível afirmar 

que os compostos ácido cafeoilquínico, ananasasídeo B, ananasato, ácido 3-O-p-

coumaroilquinico, vicenina II e ácido quínico são bons marcadores para as três variedades. 
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5. CONCLUSÕES 

 A biblioteca de estruturas químicas do gênero Ananas (AnanasDB) construída neste 

trabalho permitiu a anotação de 46 substâncias, sendo 7 em nível 1 e 39 em nível 2. Além disso, 

os dados da biblioteca mostram a necessidade de se realizar estudos fitoquímicos e metabolômicos 

do gênero por outras técnicas ou abordagens, como por exemplo CG-MS.  

 Este trabalho apresentou um estudo metabolômico não direcionado com indivíduos 

pertencentes às duas espécies de Ananas (A. comosus e A. macrodontes) e às cinco variedades de 

A. comosos (var. ananassoides, brateactus, comosus, erectifolius e parguazensis), alcançando o 

objetivo principal que foi analisar os perfis metabólicos de folhas de Ananas do BAG da Embrapa. 

Os dados obtidos demonstraram que os metabólitos secundários possuem grande potencial para 

discriminar as espécies e variedades dos indivíduos analisados. Além disso, com base nos dados 

metabolômicos e na análise estatística multivariada foi possível revelar um perfil metabólico 

diversificado para cada espécie e variedade, cujas peculiaridades permitem a discriminação entre 

elas, demonstrando que estudos baseados na composição química das plantas podem ser utilizados 

para auxiliar na sua caracterização. 

 Os marcadores químicos para a espécie A. comosus são os quatro ananaflavosídeos, ácido 

cítrico e os triterpenos cicloartanos ácido ananásico e ananasasídeos A e B. Já a espécie A. 

macrodontes apresenta como marcadores o ácido cumárico, o flavonol tricina, o alcaloide N-óxido 

de jacobina e dois triterpenos esteroidais.  

 Embora mais estudos sejam necessários nesta área, este trabalho revela a importância da 

aplicação de ferramentas metabolômicas em bancos ativos de germoplasma, considerando que 

essas plantas são colocadas nas mesmas condições e, portanto, as diferenças metabólicas entre 

estes indivíduos podem ser devido a expressões genotípicas de cada um. 
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APÊNDICE I – Código, nome científico e descrição dos acessos que tiveram suas folhas 

coletadas. 
CÓDIGO NOME CIENTÍFICO OBTENÇÃO 

  FORMA DATA LOCAL 

BAG 003 Ananas comosus (L.) Merr. var. bracteatus  Introdução 07/12/1975 Campinas 

BAG 020 Ananas comosus (L.) Merr. var. bracteatus  Introdução 07/12/1975 Campinas 

BAG 072 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta 17/05/1994 Maquiné 

BAG 073 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Introdução 12/07/1992 Souto Soares 

BAG 079 Ananas macrodontes E. Morren Introdução 13/07/1979 Brasília 

BAG 082 Ananas macrodontes E. Morren Introdução 13/07/1979 Brasília 

BAG 085 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Introdução - Brasília 

BAG 090 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Introdução - São José do Rio Claro 

BAG 137 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Introdução - Tarauacá 

BAG 147 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus 
Melhoramento 

Brasil 
- Cruz das Almas 

BAG 163 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Brasília 

BAG 174P Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta 03/11/1981 Brasília 

BAG 180 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Porto Velho 

BAG 191 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Porto Velho 

BAG 193 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Porto Velho 

BAG 203 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta 23/11/1982 Ariquemes 

BAG 223 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Introdução 24/11/1982 Brasília 

BAG 239 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Ivinhema 

BAG 323 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Introdução 16/03/1985 
Vila Bela da Santíssima 

Trindade 

BAG 337 Ananas comosus (L.) Merr. var. parguazensis  Coleta 21/06/1992 Calçoene 

BAG 340 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Amazonas 

BAG 344 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Manicoré 

BAG 376 Ananas comosus (L.) Merr. var. parguazensis  Coleta 13/05/1988 Vitorino Freire 

BAG 390 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Oiapoque 

BAG 397 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Amapá 

BAG 408 Ananas comosus (L.) Merr. var. bracteatus  Coleta 17/05/1994 Rio Grande do Sul 

BAG 500 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta 29/03/1993 Guiana Francesa  

BAG 539 Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus Coleta - Guiana Francesa  

BAG 690 Ananas comosus (L.) Merr. var. bracteatus  Coleta 17/05/1994 Tenente Portela 

BAG 739 Ananas comosus (L.) Merr. var. erectifolius  Introdução 23/05/1999 Belém 

BAG 804 Ananas comosus (L.) Merr. var. erectifolius  Coleta 10/12/2000 Mossoró 

BAG 816 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta - [N.I.] 

BAG 820 Ananas comosus (L.) Merr. var. erectifolius  Introdução [N.I.] [N.I.] 

BAG 823 Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta [N.I.] [N.I.] 

BAG 174G Ananas comosus (L.) Merr. var. ananassoides  Coleta 03/11/1981 Brasília 
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APÊNDICE II – Processamento dos cromatogramas realizado no MZmine 2.27  

 

1. Raw data methods - Peak detection  
1.1 Mass detection: Mass detector: Exact Noise level: 1,0E6  

1.2 FTMS shoulder peaks filter: Mass resolution: 70.000 Peak model function: Lorentzian 

extended  

1.3 Chromatogram builder: Min time span (min): 0.15 Min height: 1.0E6 m/z tolerance: 0.001 

(absolute) m/z tolerance: 5 ppm (relative)  

2. Peak list methods - Peak detection  

2.1Chromatogram deconvolution: Algorithm: Local minimum search Chromatographic 

theshold: 5% Search minimum in RT range (min): 0.1 Minimum relative height: 15% 

Minimum absolute height: 1.0E6 Min ration of peak top/edge: 2 Peak duration range (min): 

0,1 – 4  

3. Peak list methods - Isotopes  

3.1Isotopic peaks grouper: m/z tolerance: 0.001 (absolute) m/z tolerance: 5 ppm (relative) 

Retention time tolerance: 0.5 Maximum charge: 2 Representative isotope: Most intense  

4. Peak list methods - Alignment  

4.1Joint aligner: m/z tolerance: 0.001 (absolute) m/z tolerance: 5 ppm (relative) Weight for m/z: 15 

Retention time tolerance: 0.5 - absolute (min) Weight for RT: 10 Isotope m/z tolerance: 0.001 

Minimum absolute intensity: 1.0E6 Minimum score: 65%  

5. Peak list methods – Gap filling  

5.1Peak finder: intensity tolerance: 1% m/z tolerance: 0.001 Retention time tolerance: 0.5 - 

absolute (min)  
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APÊNDICE III - Valores da soma de área total dos picos para o modo positivo e negativo 

 

 EXP. V1 V2 V3 V4 Área Total (+) ^10 Área Total (-) ^10 

1 -1 -1 -1 -1 5,11 3,61 

2 1 -1 -1 -1 4,24 2,53 

3 -1 1 -1 -1 6,24 4,61 

4 1 1 -1 -1 6,13 4,63 

5 -1 -1 1 -1 4,16 2,20 

6 1 -1 1 -1 5,67 2,88 

7 -1 1 1 -1 6,00 4,40 

8 1 1 1 -1 5,59 4,12 

9 -1 -1 -1 1 1,17 1,25 

10 1 -1 -1 1 4,22 2,74 

11 -1 1 -1 1 4,78 3,21 

12 1 1 -1 1 4,81 2,77 

13 -1 -1 1 1 4,63 3,15 

14 1 -1 1 1 4,19 2,80 

15 -1 1 1 1 4,80 2,72 

16 1 1 1 1 2,51 2,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

APÊNDICE IV - Substâncias identificadas nos extratos analisados por UHPLC-ESIHRTMS com valores de m/z nos modos de ionização 

negativo e positivo, tempo de retenção, nome, fórmula molecular e respectivos níveis de confiança. 

ID 
[M-H]- 

(m/z) 
[M+H]+ 
(m/z) 

RT (min) Identidade 
Fórmula 

Molecular 
Nível 

1 179.0554 - 0.962 theofilina C7H8N4O2 1 

2 - 363.07 1.023 secoisolariciresinol C20H26O6 2 
3 - 117.0713 1.038 ácido fumárico C4H4O4 2 
4 111.0076 - 1.062 3-metil-2.5-furanodiona C5H4O3 2 
5 191.0199 - 1.066 ácido citrico C6H8O7 1 

6 317.055 - 1.069 miricetina C15H10O8 2 

7 357.1043 359.1826 1.139 pinoresinol C20H22O6 2 

8 359.9581 361.1546 1.217 lariciresinol C20H24O6 2 
9 387.1149 - 1.323 medioresinol C21H24O7 2 

10 169.0135 - 1.604 ácido gálico C7H6O5 1 

11 125.0233 - 2.034 3.4-dimetil-2.5-furanediona C6H6O3 2 
12 109.0283 - 3.324 5-metilfurfural C6H6O2 2 

13 290.0887 - 3.587 (+)-Catechin C15H14O6 2 

14 203.0823 205.098 3.61 triptofano C11H12N2O2 1 

15 151.0392 - 3.738 vanilina C8H8O3 2 
16 360.0941 - 4 ácido alpha-D-glicopiranosiduronico C14H19NO10 2 
17 367.1616 - 4.249 jacobine N-oxido C18H25NO7 2 
18 191.0554 - 4.46 ácido quínico C7H12O6 1 
19 353.0886 355.1037 4.529 ácido cafeoilquínico C16H18O9 2 

20 369.0835  4.733 
beta-D-Glucopyranuronic acid 1-[(2E)-3-(4-hydroxy-3-

methoxyphenyl)-2-propenoate] 
C16H18O10 2 

21 179.0342 - 4.85 ácido cafeico C9H8O4 1 
22 253.0718 - 5.007 1-O-cafeoilglicerol C12H14O6 2 
23 353.052 - 5.254 2-cafeoilisocitrato C15H13O10 2 
24 593.1526 595.1678 5.409 vicenin II C27H30O15 2 
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25 237.0768 - 5.607 1-O-trans-p-coumaroilglicerol C12H14O5 2 

26 163.0391 - 5.769 ácido p-cumárico C9H8O3 2 

27 119.049 - 5.778 p-vinilfenol C8H8O 2 
28 337.0571 - 5.952 ácido 3-O-p-coumaroilquinico C16H18O8 2 

29 535.1536 537.1628 6.15 ananaflavoside B C25H28O13 2 
30 496.2461 498.2621 6.271 N1,N10-Diferuloilspermidina C27H35N3O6 2 
31 521.1307 523.1466 6.752 ananaflavosideo C C24H26O13 2 
32 521.1309 523.1466 7.14 ananaflavosideo D C24H26O13 2 
33 505.1361 507.1517 7.163 ananaflavosideo A C24H26O12 2 
34 415.104 - 8.064 ananasate C21H28O8 2 
35 301.0356 - 8.406 morina C15H10O7 1 

36 429.1195 - 8.914 feruloil-cafeoilglicerol C22H22O9 2 
37 329.2336 - 9.608 tricin C17H14O7 2 
38 413.1246 - 9.65 1-O-feruloil-3-O-p-coumaroilglicerol C22H22O8 2 
39 169.1225 - 10.45 gamma-decalactone C10H18O2 2 
40 795.455 - 10.789 ananasasídeo B C42H57O14 2 

41 - 415.213 12.855 

(1R,7S,9aR,11aR)-1-[(2R)-5-ethyl-6-metilheptan-2-il]-9a,11a-
dimetil-

1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-
ciclopenta[a]fenantren-7-ol 

C29H50O 2 

  

42 393.1376 - 14.001 
(2R,3E)-2-[(1R,9aR,11aR)-9a,11a-dimetil-

1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-
ciclopenta[a]fenantren-1-il]-5-etil-6-methilhept-3-eno 

C28H42 2 

  

43 649.3449 - 14.419 ananasasídeo A C36H52O9 2 
44 487.2918 - 15.955 ácido ananásico C30H47O3 2 
45 355.3221 - 24.364 1-O-feruloil-beta-D-glicose C16H20O9 2 

46 383.3537 - 27.455 
(6R)-6-[(1R,9aS,11aR)-9a,11a-dimethyl-hexadecahidro-1H-
ciclopenta[a]fenantren-1-il]-2-metil-3-metilideneheptano 

C28H48 2 
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APÊNDICE V - Loading plot e as variáveis da PCA a partir das matrizes do modo positivo e 

negativo analisados no LC-MS de extratos foliares de Ananas. 
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APÊNDICE V - Loading plot e as variáveis da OPLS-DA a partir das matrizes do modo 

positivo e negativo analisados no LC-MS de extratos foliares de Ananas. 
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