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A família Moraceae abrange 37 gêneros e 1500 espécies, que são extensivamente distribuídas 

com características cosmopolitas.1,2 As espécies constituintes da família Moraceae possuem uma 

alta diversidade morfológica e são constituídas de estruturas inflorescentes, extremamente 

peculiares e longínquas do ponto de vista estrutural, tornando-se a família mais enigmática entre 

as Angiospermas.3 Há controvérsias paradigmáticas quanto à classificação intrafamiliar dos 

gêneros constituintes de suas tribos. O cerne da divergência está associado a alguns autores 

utilizarem, exclusivamente, a classificação baseada em dados morfológicos enquanto para os 

sistemas mais modernos e atuais são considerados dados moleculares, filogenéticos e 

paleontológicos. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo colaborar na compreensão das 

relações entre os gêneros e as tribos de Moraceae, através da exploração quimiossistemática dos 

dados utilizando a análise de agrupamento e análise de fatores como método quimiométrico. A 

ocorrência de metabólicos especiais foi verificada para os 37 gêneros pertencentes à família 

Moraceae. A análise das 680 publicações disponibilizadas, no período de 1907 até dezembro de 

2014, aponta a ocorrência de 3706 substâncias, amplamente distribuídas nesse táxon. A 

investigação dos metabólitos especiais demonstrou uma ampla ocorrência de metabólitos 

especiais derivados da via de biossíntese mista (NO=1827) com um alto índice de diversificação 

(ID=32886). Em Moraceae, o alto índice de diversificação pode ser explicado pela ocorrência de 

18 tipos de esqueletos: aurona (14), moracina (103), flavolignana (2), flavocumarina (10), 

chalcona (206), di-hidroflavonol (44), flavona (714), flavandiol (1), flavonol (171), flavanona 

(133), flavana (57), diaril-heptanoide (1), diarilpropanoide (41), isoflavonoide (63), estilbeno 

(107), antocianidina (16), catequina (52), aductos de Diels Alder (92). Os derivados 

flavonoídicos bioproduzidos pelas espécies de Moraceae apresentam variados padrões de 

oxigenação. Os resultados quimiométricos dos dados referentes à posição dos grupos hidroxilas 

estão em confluência com a classificação intrafamiliar. Ademais, pela análise dos fatores, foi 

possível observar a correlação entre gêneros pertencentes às mesmas tribos, em função de suas 

particularidades, quanto à biossíntese de metabólitos especiais, aos parâmetros de avanço 

evolutivo de proteção, oxidação e especialização. À vista disso, o estudo quimiossistemático da 

família Moraceae foi profícuo na legitimação da classificação intrafamiliar. 
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