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Os  fungos  da  degradação  branca,  que  incluem  muitos  cogumelos  comestíveis  e  medicinais  como  os
representantes  do  gênero  Schizophyllum,  são  capazes  de  utilizar  o  componente  lignocelulósico  como
fonte  de  carbono.  Essa  característica  permite  com  que  sejam  cultivados  em  diversos  materiais
lignocelulósicos,  como  os  resíduos  provenientes  da  agroindústria  e  subprodutos  gerados  durante  a
produção  do  biodiesel.  Os  compostos  presentes  nos  cogumelos  apresentam  diversas  atividades
biológicas.  Em particular,  os  ß-glucanos,  polissacarídeos  estruturais,  possuem propriedades  benéficas  à
saúde  humana,  como  atividade  antioxidante,  anti-inflamatória  e  anticancerígena.  Neste  contexto,  foi
realizada  a  produção  do  macrofungo  Schizophyllum  commune,  em  diferentes  substratos  para  a
avaliação  dos  parâmetros  de  produção  e  concentração  de  ß-glucanos.  Os  meios  de  cultivo  foram
formulados  com  serragem  de  Pinus  sp.  (SP),  resíduo  de  uva  (RU),  torta  de  algodão  (TA)  e  torta  de
pinhão-manso  (TP).  As  composições  dos  substratos  foram  preparadas  em  proporções  de  94%  de  cada
substrato, 50% de RU, TA ou TP + 44% de SP e 25% de RU, TA ou TP + 69% de SP. Todos os meios foram
suplementados com 5% de farelo de trigo e 1% (v/v) de CaCO3, e a umidade ajustada para 60-70%. Os
meios  foram  transferidos  para  embalagens  de  polipropileno  e  esterilizados.  Após  o  inóculo,  as
embalagens  foram  colocados  em  prateleiras  à  temperatura  ambiente  (16-25°C)  durante  a  fase  de
colonização. Depois de completa a colonização do micélio no meio, os sacos foram transferidos para uma
câmara de frutificação com controle de temperatura entre 18-25°C e umidade relativa de 80-90%. Após a
produção  dos  cogumelos,  foram  avaliados  os  parâmetros  de  rendimento,  eficiência  biológica  e
produtividade. O teor de ß-glucanos foi mensurado a partir das amostras secas e moídas dos cogumelos
utilizando  as  enzimas  alfa  amilase,  protease  e  amiloglicosidase.  Os  resultados  obtidos  neste  estudo
evidenciam  a  viabilidade  de  crescimento  do  cogumelo  comestível  S.  commune  utilizando  resíduos
provenientes da agroindústria e da produção do biodiesel. S. commune apresentou os maiores valores
de  rendimento,  eficiência  biológica  e  produtividade  no  meio  contendo  RU  e  os  meios  formulados  com
94% e 50% TP não possibilitaram o crescimento do fungo. Os meios formulados com RU, independente da
concentração  deste  resíduo  (94,  50  e  25%)  propiciaram  a  produção  de  cogumelos  com  maiores
percentuais  de  ß-glucanos,  atingindo  valores  em  torno  de  13%.  Os  meios  formulados  com  SP
possibilitaram  a  percentuais  de  glucanas  em  torno  de  11%,  enquanto  que  as  demais  biomassas
lignocelulósicas avaliadas possibilitaram produções inferiores a 10% de glunacas. Estes dados indicam a
importância  da  seleção  de  biomassas  lignocelulósicas  para  a  produção  de  substâncias  bioativas  em
cogumelos.
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