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Análise metabolómica dirigida em cogumelos silvestres do género Boletus 
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Os cogumelos são muito apreciados pelas suas propriedades organolépticas e nutnclOnais, mas 
também pelas suas propriedades medicinais devido à acumulação de metabolitos bioactivos [1 ,2]. 
Neste trabalho, apresentaremos uma análise metabolómica dirigida em espécies silvestres do género 
Boletus provenientes do Nordeste de Portugal: B. aereus, B. edulis , B. reliculalus (comestíveis), 
B. purpureus, B. satanas e B. rhodoxanthus (não-comestíveis). Foram analisados metabolitos 
primários incluindo açúcares (cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detecção por índice 
de refracção, HPLC-RI), ácidos gordos (cromatografia gasosa acoplada a detecção por ionização de 
chama, GC-FID), tocoferóis (HPLC-fluorescência) e ácido ascórbico (espectrofotometria). 
Analisaram-se também metabolitos secundários, nomeadamente ácidos fenólicos, por HPLC-DAD). 
Os metabolitos antioxidantes foram relacionados com a actividade captadora de radicais DPPH (2,2-
difenil-I-picril-hidrazilo), poder redutor e inibição da peroxidação lipídica. 
As biomoléculas predominantes foram: manitol e trealose (açúcares), ácidos oleico e Iinoleico (ácidos 
gordos insaturados), ácido ascórbico, ao, y- e o-tocoferóis (isoformas de vitamina E), ácidos p
hidroxibenzóico, p-cumárico, protocatéquico e cinâmico (ácidos fenólicos e derivados). A espécie com 
maior actividade antioxidante e maior concentração de compostos fenólicos foi Boletus aerellS. Outra 
espécie com importante potencial antioxidante foi Bole/lIs re/iculatus que apresentou também maior 
concentração de tocoferóis. 
As espécies comestíveis do género Boletus apresentam metabolitos importantes que podem ser 
incorporados directamente na dieta como alimentos saudáveis. Por outro lado, as espécies não
comestíveis podem ser utilizadas para extracção de compostos [enólicos e outros antioxidantes para 
ser utilizados como aditivos naturai s na indústria alimentar ou como componentes de formulações 
cosméticas ou farmacêuticas. 
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