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RESUMO 

Os fungos do gênero Penicillium sp crescem em diversos ambientes e 

alimentos e podem causar infecção e intoxicação, além de algumas espécies 

serem capazes de produzir antibióticos. Seu crescimento e desenvolvimento 

em substratos ocorrem de maneira rápida. Para visualização do DNA de 

esporos fúngicos, é possível utilizar a técnica de extração de DNA pelo método 

de Salting Out modificado. Com este intuito, foi realizado um protocolo de 

extração para obter um DNA com alto rendimento e pureza. Os resultados 

observados na eletroforese e na espectrofotometria permitiram observar que o 

tratamento 2 teve sucesso com 0,026 µg/µL de concentração e alto grau de 

pureza. O tratamento foi realizado em duplicata. 

 

INTRODUÇÃO 

O Penicillium é um gênero de fungo que cresce em ambientes diversos 

(principalmente em ambientes escuros e arejados), em alimentos (como pão, 

biscoitos e laranjas) levando a produção de mofo e em matéria orgânica 

biodegradável, podendo causar infecções chamadas Peniciloses e intoxicações 

em animais e seres humanos. Este tipo de fungo apresenta mais de 1000 

espécies, algumas diferentes e outras mais semelhantes entre si, além de 

alguns delas serem capazes de produzir antibióticos como penicilina e 

griseofulvina, que são favoráveis a eles, pois servem como fator de virulência. 

Estas características podem ser avaliadas pelo estudo dos genes de 

resistência e do DNA deste fungo. Uma das técnicas para análise de DNA 

fúngico é a técnica de Salting Out, que possui diversas substâncias, sendo 

algumas delas são compostas por altas quantidades de sal, o que favorece a 

precipitação de proteínas.  

 

OBJETIVOS 

Realizar a extração de esporos de DNA genômico de Penicillium sp pela 

técnica de Salting Out. 

 

METODOLOGIA 

Em um primeiro momento foram cultivados alimentos propícios a crescimento 

fúngico para crescimento e posterior retirada de esporos fúngicos. Estes 



esporos foram extraídos e cultivados para análise de seu DNA genômico. Em 

um segundo momento os esporos fúngicos foram submetidos a extração DNA 

pela técnica de Salting out modificada.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Por conta das características organolépticas, os substratos laranja pera e 

mexerica foram cultivados para crescimento e desenvolvimento do fungo 

Penicillium sp, por aproximadamente 20 dias em locais abafados e arejados, 

com e sem incidência de Sol. Após este período, os alimentos foram levados 

para o laboratório de pesquisa, onde os fungos foram extraídos dos alimentos e 

cultivados em Ágar Sabouraud Dextrose e posteriormente em Ágar Batata para 

seu desenvolvimento. Após o crescimento, os esporos foram conservados em 

solução PBS estéril e mantidos na geladeira, para posterior extração de DNA. 

As amostras dos substratos foram divididas em dois grupos: T1 (Tratamento 1) 

e T2 (Tratamento 2). Para o primeiro tratamento, foi utilizado o método de 

Extração de DNA genômico pelo método Salting Out; e para o segundo 

tratamento, o método foi modificado. A modificação ocorreu por conta da 

adição de 330µL a mais de buffer A, 40µL de SDS e 14µL de Proteinase K nas 

etapas iniciais da extração. Posterior a extração, a eletroforese em gel de 

agarose a 1% foi realizada (Figura 1.), juntamente com a espectrofotometria, 

para analisar a pureza do DNA. As amostras de EN obtiveram purezas de 0,34 

e 0,7, já as amostras de EM tiveram uma pureza de 1,625 e 1,54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose a 1% de DNA genômico obtido de 

esporos de Penicillium sp. Canaletas: 1. Marcador molecular. 2 e 3. Amostras 

do T1. 4 e 5. Amostras do T2. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O DNA genômico extraído dos esporos de Penicillium sp foi avaliado através 

da análise na eletroforese em gel de agarose 1% e por espectrofotometria 

260nm e 280nm. Após a avaliação do gel de agarose, observou-se maior 

integridade do DNA no tratamento 2 (Salting Out modificado) e um rendimento 

de 0,026 µg/µL. 
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