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O gênero Aldama La Llave, Asteraceae, o qual fora recentemente expandido,1 ainda possui 

problemas de delimitação taxonômicos. Nesse contexto, abordagens quimiotaxonômicas 

assistidas pela metabolômica2 podem auxiliar sua taxonomia.3 Entretanto, tendo em vista que o 

meio ambiente influencia a composição química das plantas,4 este poderia também alterar as 

posições dos grupos quimiotaxonômico. Deste modo, estudos que avaliem a influência de fatores 

ambientais no metabolismo de plantas seriam úteis como controle de qualidade 

quimiotaxonômicos. Assim sendo, este trabalho investigou a influência do solo, luminosidade e 

ritmo circadiano sobre o metaboloma de diferentes cultivos de Aldama robusta (Gardner) E.E. 

Schill. & Panero, Asteraceae, procurando identificar os metabólitos mais correlacionados 

(discriminantes) com cada tratamento. Esta espécie se destaca por possuir substâncias 

farmacologicamente ativas.5 Para tanto, foram cultivados dez indivíduos por tratamento: 

adubados, não adubados, com sombrite e sem sombrite. Folhas de cada tratamento foram 

coletadas em ritmo circadiano, congeladas em N2 líquido, pulverizadas, extraídas com etanol-

H2O (4:1, v/v) em ultrassom (10 min), seguindo-se por clean-up com hexano, filtração em PTFE 

e injeção em UHPLC-DAD-(ESI)-HRMS. Os dados químicos foram tratados5, escalonados e 

analisados por PCA e OPLS-DA, obtendo-se os respectivos coeficientes de correlação múltipla 

(R2), de capacidade preditiva (Q2) e raiz do erro quadrático médio (RMSE). Como resultados, 

através da PCA não foi possível verificar agrupamentos entre as coletas provenientes de cada 

ritmo circadiano ou diferentes tratamentos, sugerindo que tanto o horário da coleta, quanto a 

luminosidade e a composição química do solo, pouco influenciam no metaboloma e, 

consequentemente, nos agrupamentos quimiotaxonômicos. Entretanto, para maiores 

compreensões no que concerne à quimiotaxonomia, mais estudos metabolômicos serão 

realizados não somente com A. robusta, mas com outgroups. Quanto aos metabólitos 

provenientes dos diferentes cultivos analisados por OPLS-DA, foi possível verificar claro 

agrupamento (R2 = 0,96), boa capacidade preditiva e baixo overfitting (Q2 = 0,75), bem como 

baixos valores de erros (RMSEmáx. = 0,25). Com base nisto, foi possível apontar os picos 

discriminantes de cada tratamento e realizar uma desreplicação prévia por meio da comparação 

de suas massas experimentais com as massas exatas de bancos de dados de substâncias descritas 

para o gênero Aldama e a família Asteraceae (AldamaDB e AsterDB, respectivamente). Por 

enquanto podemos indutivamente concluir que a quimiotaxonomia poderia ser realizada com 

metabólitos de plantas coletadas em diferentes ritmos circadianos, luminosidade e solo, embora 

mais estudos sejam necessários. Ainda assim, por meio do OPLS-DA, foi possível apontar 

discriminantes de cada tratamento, os quais se encontram em desreplicação. 
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