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Introdução 

Os cogumelos comestíveis se enquadram na série de 

alimentos não convencionais. A literatura científica 

apresenta estudos sobre a composição química de 

cogumelos de espécies diferentes, apontando-os 

como alimentos ricos em nutrientes essenciais como 

proteínas, fibras, carboidratos e minerais1. Neste 

estudo estão descritos os métodos utilizados para 

otimizar a análise química de cogumelos que servirão 

de base para o estudo de alcaloides presentes em 

cogumelos alucinógenos. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é otimizar o preparo de amostras de 

cogumelos, com aplicações no setor de alimentos e 

dentro da área forense, uma vez que muitas destas 

espécies vem sendo utilizadas com finalidades 

alucinógenas, e a diferenciação química a nível 

molecular dessas matrizes mostra grande 

aplicabilidade nestes setores. 

Resultados e Discussão 

Como etapa inicial de otimização do processo de 

preparo das amostras, foram utilizados cogumelos 

comestíveis da espécie Lentinula edodes, utilizando 

como solventes: metanol, etanol, água e acetonitrila 

e como métodos de extração:  banho de ultrassom 

(T= 23oC e 30oC, por 30 e 60 min) e um shaker 

(tempo de rotação 30 e 60 min), totalizando 42 

experimentos, partindo de uma massa inicial de 50 

mg, otimizados a partir de trabalhos descritos na 

literatura, avaliando solventes2, métodos de 

extração3 e tempertatura3. As amostras foram 

analisadas com e sem o derivatizante n-metil-n-

(trimetilsilil) trifluoracetamida (MSTFA)4. A análise 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 

de massas foi realizada com uma coluna HP-5MS 

(30m; 0,25mm; 0,25µm) e fluxo do gás Hélio a 

1mL/min. A temperatura inicial foi de 180º C com 

programação de 20ºC/min até 320ºC, onde 

permaneceu por 5 min4. Para as misturas aquosas foi 

realizada uma extração líquido-líquido com acetato 

de etila. A partir dos resultados obtidos, foi possível 

observar que as amostras não derivatizadas 

apresentaram resultados insatisfatórios, uma vez 

que não foi observada a presença de analitos. Dentre 

os solventes escolhidos para as análises propostas, 

a água e o metanol foram os que apresentaram 

melhor extração dos analitos de acordo com o 

observado na Figura 1. 

 
Figura 1. Cromatograma de íons extraídos (TIC) obtido por CG-EM da 
amostra obtida com metanol. Legenda dos picos: 1. (2R,3s,4S)-Pentan-
1,2,3,4,5-pentol, 2. Ácido hexadecanóico. 

 

A extração com metanol apresentou um maior 
número de analitos identificados em relação a água, 
o que sugere melhor eficiência do metanol como 
solvente extrator para a análise dessas amostras nas 
condições experimentais apresentadas. As 
substâncias foram identificadas com um match acima 
de 700 e realizada uma avaliação do perfil do 
espectro de massas, comparando com a biblioteca 
NIST 2.0. Substâncias como aminoácidos (L-prolina 
e derivados de fenilalanina), açúcares (como o ribitol 
e o galactiol), ácidos graxos (principalmente o ácido 
palmítico, oléico e esteriático), compostos fenólicos 
(flavonóides), esteróis e aldeídos também foram 
identificadas3,4. 

Conclusões 

Os solventes extratores água e metanol foram mais 
eficientes em termos de número de analitos 
detectados e identificados nas amostras de 
cogumelos comestíveis. O metanol conseguiu extrair 
uma maior quantidade de derivados nitrogenados, 
em comparação com a água. A próxima etapa do 
trabalho é ajustar o procedimento analítico em 
amostras de cogumelos alucinogenos fornecidas 
pela PCRJ (Acordo de Colaboração PCERJ e 
IQ/UFRJ - Processo PCERJ E-09/143/1/A/2018). 
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