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Em metabolômica de microrganismos e linhagens celulares, diversos estudos demonstram a 

importância do congelamento imediato da amostra durante a coleta, denominado “quenching”, 

evitando assim reações enzimáticas ou degradação de metabólitos.1,2 Na fitoquímica, a 

metabolômica por LC-MS atualmente foca mais em metabólitos secundários, havendo escassos 

relatos na literatura sobre a necessidade do congelamento.2 O uso de nitrogênio líquido pode se 

tornar inviável, especialmente em coletas de campo, além de ser dispendioso economicamente. 

Com isso, esse trabalho visou comparar por LC-MS se há influência do congelamento imediato e 

diferentes métodos de secagem no perfil metabólico da espécie Bidens subalternans DC., 

Asteraceae. Dez vasos de B. subalternans, popularmente conhecida como picão preto, foram 

plantados e cultivados em casa de vegetação, sob as mesmas condições de solo, luz e umidade. 

Foram realizadas quatro coletas de folhas jovens e maduras misturadas de cada indivíduo: L- 

congeladas em nitrogênio liquido e então liofilizadas; N- congeladas em nitrogênio líquido e 

pulverizadas congeladas em gral com auxilio de pistilo; E- secas em estufa a 50 ºC; S- secas em 

sílica gel. N, S e L depois de secas foram então pulverizadas isoladamente em gral com auxilio 

de pistilo. Os extratos foram obtidos com etanol 80%, clean up com n-hexano e filtrados em 

membrana de PTFE. Cada filtrado foi analisado em triplicata por UHPLC-UV-HR-FT-MS. A 

remoção de ruídos e alinhamento dos picos cromatográficos realizada através do software 

MZMine. Para comparação univariada dos grupos foi obtida “concentração total do extrato” 

(soma da área de todos os picos presentes em cada amostra) e utilizou-se teste t pareado (95% 

confiança) realizado em planilha eletrônica. Só foi visualizada semelhança estatística (t tabelado 

de 2,10) da concentração total entre os grupos N e L (t=1,86); L e S (1,95). Análise por PCA 

(Análise de Componentes Principais) demonstrou diferença entre as amostras congeladas e não 

congeladas, com separação pelo tipo de secagem (S e E), enquanto amostras dos grupos N e L se 

agruparam próximos, inclusive com mistura dos grupos, demonstrando possível similaridade. 

Deve-se ressaltar que o método L possui maior facilidade de manuseio da amostra e utiliza 

menos nitrogênio líquido, sendo uma alternativa ao método proposto sem perda de informação. 

Os resultados indicam possível influência do congelamento e secagem, portanto a padronização 

da coleta se demonstra importante em análises de perfis metabólicos, para que agrupamentos 

gerados por estes fatores não sejam erroneamente interpretados. 
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