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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil de ácidos graxos da espécie de fungo Fusarium oxysporum. Entre as
ferramentas  utilizadas na  identificação  de  micro-organismos,  o  perfil  lipídico  é  de grande viabilidade  e  importância
(RUESS, 2002). Cepas certificadas do fungo foram cultivadas em meio de cultura líquido Czapek-dox. Após 15 dias
submetidos a incubação a 25ºC sob agitação orbital de 70 rpm, a cultura de fungo foi filtrada para a remoção do micélio
O mesmo procedimento foi realizado para um branco utilizado como controle, no qual não havia o cultivo de fungo,
sendo somente o meio de cultura. O sólido obtido foi submetido a extração com metanol e sonicado por 24 horas,
evaporado em banho maria, e solubilizado em acetato de etila. Os extratos obtidos foram analisados por cromatografia
em fase gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM), no qual foram identificados os ácidos graxos de nome,
Ácido Hexadecanóico-metil ester, Ácido-9-Octadecenoico-metil éster e Ácido 9,12 Octadecadienoico-metil éster.

PALAVRAS-CHAVE: Ácidos graxos;Cromatografia gasosa;Fusarium oxysporum.

1 INTRODUÇÃO

Fungos são micro-organismos que apresentam enorme distribuição no meio ambiente e são
responsáveis  pelo  processo  de  decomposição  de  resíduos  orgânicos.  De  acordo  com  sua
morfologia,  são  classificados  em dois  grupamentos  principais,  sendo  as  leveduras  e  os  fungos
filamentosos.Normalmente são encontrados em locais com matéria orgânica disponível e a umidade
é importante para seu crescimento,  porém podem sobreviver  em ambientes secos por  meio da
produção de esporos resistentes à aridez (TORTORA et al, 2006).

Dentre os fungos filamentosos, encontram-se os fungos pertencentes ao gênero Fusarium.A
espécie de  Fusarium oxysporum é responsável por pelo menos 20 doenças diferentes, ocorrendo
em mais de 120 espécies de plantas. Ele invade os vasos condutores de água da planta, causando
desde  a  morte  prematura  da  planta,  até  murcha  vascular.  Entre  as  principais  plantas  que  são
atacadas por este fungo tem-se o milho, o trigo, a soja e a cevada. Além destas culturas, este fungo
pode  também  contaminar  seres  humanos  ocasionando  ceratites  e  doenças  alérgicas,  além  de
infecções  superficiais.  Pacientes  imunocomprometidos  podem  sofrer  lesões  cutâneas
(MARROQUÍN-CARDONA et al., 2014).

A  análise  qualitativa  e  quantitativa  da  composição  de  ácidos  graxo  auxiliam  na  análise
taxonômica de diversas espécies de fungos. Trabalhos recentes mostram que a análise celular de
ácidos graxos produzidos por fungos podem ser usadas na diferenciação e identificação de gêneros,
espécies de fungos filamentosos e leveduras (STAHL; KLUG, 1996).

A cromatografia  à  gás acoplada com espectrometria  de  massas (CG-EM) é  uma técnica
analítica comumente utilizada para a separação e elucidação de diversos componentes.  Ácidos
graxos podem ser separados e elucidados por essa técnica. Usando as metodologias apropriadas, é
possível localizar características estruturais tais como pontos de derivação, anéis, posição e tipos de
heteroátomos e ligações duplas (DOBSON; CHRISTIE, 2002).
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A técnica de cromatografia em fase gasosa acoplada com espectrometria de massas (CG-
EM) apresenta diversas vantagens em relação a outras técnicas convencionais, por apresentar alto
poder de resolução, ser sensível, ter boa precisão tornando-se viável para diversos tipos de análises
(LANÇAS, 2016).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram preparados 50,00 mL de meio de cultura PDA em um erlenmeyer. Após ser submetido
a autoclave, o meio foi transferido para 5 tubos de ensaios que foram inclinados para solidificar.
Cepas de  Fusarium oxysporum,  fornecidas pelo Laboratório de Micologia Médica da UEM, foram
semeadas nos tubos de ensaio. Posteriormente, os tubos foram levados para incubação em estufa
por 15 dias a 25º C (CHEN et al., 2001).

Após os 15 dias de incubação, 6 discos de aproximadamente 5 mm de diâmetro da cultura de
fungo foram colocados em um erlenmeyer contendo 200 mL do meio líquido Czapek-Dox. Outro
erlenmeyer com mesmo volume foi utilizado como controle, contendo somente o meio de cultura
Czapek-Dox (FERNANDES, 2010).

Os erlenmeyers foram mantidos em incubadora a 25º C sob agitação orbital de 70 rpm por 15
dias.  Após  esse  período,  as  culturas  foram filtradas  com papel  filtro  em funil  de  vidro,  para  a
remoção do micélio. O filtrado líquido obtido foi analisado em microscópio para confirmar a ausência
de contaminação na cultura, em seguida o extrato foi esterilizado através de filtração em membrana
com porosidade de 0,45 μm e 47 mm de diâmetro e submetido à extração. O mesmo procedimento
foi realizado para o branco(CHEN et al., 2001).

O  resíduo  sólido  resultante  do  processo  de  filtração  do  meio  líquido  Czapek-Dox  foi
particionado em aproximadamente 1,00 g do sólido em tubos previamente submetidos a autoclave e
adicionou-se 10,0 mL de metanol. Os tubos foram submetidos a sonicação por 24 horas. Após esse
período,  o  solvente  metanol  foi  evaporado  com  banho  Maria  e  o  extrato  remanescente  foi
solubilizado em acetato de etila. O extrato resultante foi submetido a análise por CG-EM.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra  e  seus  respectivos  brancos  foram  submetidos  a  análise  por  de  CG-EM  com
energia de ionização de 70 eV.

Figura 1. Cromatogramas do resíduo sólido extraído em 24h. (A) Controle; (B)Amostra.

Na Figura 1 pode ser visto em verde (A) o cromatograma obtido para o controle, e em azul (B)
o da amostra de fungo. Foi possível identificar sinais analíticos nos tempos de retenção de 51,64,
56,91  e  57,12  min.  Os  espectros  de  massas  desses  picos  foram  analisados  objetivando  a
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identificação dos ácidos graxos. Na Figura 2 podem ser vistos os espectros de massas dos sinais
observados nos cromatograma obtido.

Figura 2. Espectros de massas dos picos com tempo de retenção de 51,64, 56,91 e 57,12 min obtidos a partir da
extração do resíduo sólido com tempo de 24h e ionização de 70eV.

Por meio da análise dos fragmentos apresentados nos espectros de massas da Figura 2,
constatou-se tratar de três ácidos graxos, sendo eles Ácido Hexadecanóico-metil  ester em 51,64
min, Ácido 9,12 Octadecadienoico-metil éster em 56,91 min, e Ácido-9-Octadecenoico-metil éster em
57,12 min (URANGA et al, 2016; CIRIGLIANO et al 2016).

4 CONCLUSÃO

Foram identificados 3 ácidos graxos produzidos pelo fungo Fusarium oxysporum, sendo eles
o  Ácido  Hexadecanóico-metil  éster,  Ácido-9-Octadecenoico-metil  éster  e  Ácido  9,12
Octadecadienoico-metil éster. O método de extração adotado mostrou-se bastante eficiente, sendo
que os três ácidos identificados são comumente relacionados como parte do perfil lipídico do fungo
em  questão.  A  utilização  da  técnica  de  CG-EM  também  foi  bastante  eficaz  por  permitir  a
identificação de compostos de um fungo em um tempo de análise bastante curto.
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