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RESUMO 

ATOJI-HENRIQUE, Katia. Crescimento micelial de Ganoderma lucidum em 

diferentes substratos e relação com concentração de β-glucanas, atividade 

antioxidante e efeitos sobre o desempenho de coelhos. 2015. 110f. Tese (Doutorado 
em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco. 2015. 

 

Ganoderma lucidum é um cogumelo medicinal consumido tradicionalmente nos 
países asiáticos que apresenta diversos efeitos benéficos comprovados. Apesar de 
todos os estudos sobre seus compostos bioativos, a melhor forma de 
enriquecimento de meios de cultivo visando aumentar a produção destes compostos 
ainda se mantém incerta. Além disso, poucos trabalhos tratam dos efeitos sobre o 
desempenho de animais de produção. Para testar diferentes meios de cultivo de 
micélio de G. lucidum, foram testados resíduos agrícolas (fermentação em estado 
sólido) e diferentes açúcares e aminoácidos (em meios de cultura com ágar), para 
avaliar o crescimento do micélio de G. lucidum. O fornecimento de farinha com 
micélio de G. lucidum obtido por fermentação em meio sólido (grãos de trigo) para 
coelhos também foi avaliado. O micélio de G. lucidum desenvolveu-se bem nos 
resíduos agrícolas, destacando-se a casquinha de soja que apresentou maior taxa 
de crescimento e também maior concentração de β-glucanas. No experimento em 
placas, o G. lucidum também se desenvolveu bem, destacando-se os meios que 
continham celobiose e tirosina, que apesar de apresentarem menores taxas de 
crescimento e crescimento total em 10 dias, produziram micélios com maior 
concentração de β-glucanas e capacidade antioxidante em equivalentes trolox 
(TEAC), respectivamente. Os coelhos não apresentaram sinais de intolerância ao 
consumo de ração com diferentes concentrações farinha com micélio de G. lucidum. 
Todos os parâmetros de desempenho e avaliação de carcaça foram adequados à 
idade em que foram abatidos. A avaliação histológica dos órgãos apresentou 
alterações nas células renais (tubulares e glomerulares), apontando para uma 
possível lesão renal conforme aumentou a concentração de farinha com micélio na 
ração. A avaliação histomorfométrica resultou em maior altura de vilosidade de íleo e 
menor largura de vilosidade de jejuno na concentração 0,5%, e redução do diâmetro 
de cripta conforme o aumento da concentração de farinha com micélio. Estes 
resultados indicam a possibilidade de estudos mais aprofundados sobre os aspectos 
de utilização de celobiose e tirosina para produção de compostos bioativos, e sobre 
aspectos de toxicidade do micélio deste cogumelo para segurança no fornecimento 
para animais. 

 

Palavras-chave: Reishi. Cogumelo medicinal. Celobiose. Tirosina. TEAC. 

 



ABSTRACT 

ATOJI-HENRIQUE, Katia. Ganoderma lucidum mycelium growth in different 

substrates with reference to β-glucans, anti-oxidant capacity and effects on rabbits 

performance. 2015. 110f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-

Graduação em Agronomia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 

Branco. 2015. 

 

Ganoderma lucidum is a medicinal mushroom traditionally consumed in Asian 

countries that presents several beneficial effects already verified. Despite all studies 

about their bioactive compounds, the best cultivation media enrichment aiming to 

increase the production of these compounds is still uncertain. Besides, few studies 

are related to the performance of production animals. In order to test different 

cultivation media for G. lucidum mycelia, agricultural residues (solid state 

fermentation) and different sugars and aminoacids (in culture media with agar), were 

tested to evaluate G. lucidum mycelium growth. Supply of flour with G. lucidum 

mycelia obtained by solid state fermentation (wheat grain) for rabbits was also 

evaluated. Mycelium of G. lucidum developed very well in all agricultural residues, 

soybean hulls was the residue that presented higher growth rate and higher 

concentration of β-glucans. In the cultivation media experiment, G. lucidum also 

developed well, media that contained cellobiose and tyrosine, despite presenting 

lower growth rates and total growth within 10 days, produced mycelia with higher 

concentration of β-glucans and trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC), 

respectively. Rabbits did not show any sign of intolerance to feed with different 

concentrations of flour with G. lucidum mycelium. All performance parameters and 

dressing percentages were adequate to the age at which they were slaughtered. 

Histological evaluation of organs presented alterations in renal cells (tubular and 

glomerulus), indicating a possible renal lesion according to the increase of flour with 

mycelium in feed. Histomorphometric evaluation showed increased vilous height in 

ileum and decreased vilous width of jejunus at 0.5% concentration, and decrease in 

crypt diameter according to the increase of concentration of flour with mycelium in 

feed. These results indicate the possibility of more studies regarding the aspects 

about cellobiose and tyrosine utilization for the production of bioactive compounds, 

and about toxicity of this mushroom mycelia, assuring the safety in supplying this 

product for animails. 

 

Keywords: Reishi. Medicinal mushroom. Cellobiose. Tyrosine. TEAC. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O estudo e a divulgação das propriedades benéficas de cogumelos 

medicinais tem estimulado seu consumo no mundo todo. Entre 2003 e 2013, a 

produção mundial de cogumelos aumentou de 4,9 para 9,9 milhões de Mg, sendo 

que a produção por área cultivável não apresentou um aumento expressivo de 

37 Mg.ha-1 para 38 Mg.ha-1, resultando em um crescimento anual de 7,61% de 

produção, 5,93% de área e apenas 1,59% de produção por área (FAOSTAT, 2015). 

Estes dados demonstram que houve uma melhora das técnicas de cultivo deste 

produto durante este período, permitindo uma maior produção utilizando menores 

áreas. O mercado relacionado ao Ganoderma lucidum movimenta bilhões de dólares 

anualmente no mundo todo (CHANG; BUSWELL, 1999).  

Por ser um cogumelo muito duro para ser ingerido, G. lucidum pode ser 

encontrado em várias formulações, tais como corpo de frutificação em pó, em 

cápsulas ou em tabletes; esporos colhidos dos corpos de frutificação; micélio seco 

em pó colhido a partir de cultivo em meio líquido em tanques de fermentação; 

preparações secas e em pó de substrato, micélio e primórdio do cogumelo; extratos 

aquosos de micélio; extratos aquosos ou alcoólicos dos corpos de frutificação para 

extração de polissacarídeos e triterpenos, respectivamente. Este cogumelo também 

pode ser encontrado em formulações de bebidas e produtos cosméticos e até como 

arranjo ornamental simbolizando felicidade, sorte e saúde (CHANG; BUSWELL, 

1999; LAI, GAO, ZHOU, 2004; LESKOSEK-CUKALOVIC et al., 2010; BLOOMBERG 

BUSINESS, 2013). 

O cultivo de G. lucidum pode ser feito por meio de três técnicas, cultivo em 

toras de madeira, cultivo em sacos ou potes, cultivo em meio líquido e o cultivo em 

tanques biorreatores. A escolha do método de cultivo dependerá do objetivo da 

produção, isto é, corpos de frutificação e esporos ou apenas o micélio (GURUNG; 

BUDATHOKI; PARAJULI, 2013). 

A produção de micélio por fermentação em estado sólido pode ser feita com a 

utilização de diversos substratos como grãos, serragem ou madeira. A vantagem 

desta técnica é a obtenção de um produto concentrado a partir de um substrato de 

baixo custo, com pouco pré-tratamento ou enriquecimento. Uma das desvantagens 

desta técnica é a dificuldade em separar o micélio do substrato, porém pode ser uma 

alternativa quando todo o substrato com o micélio de G. lucidum pode ser utilizado 
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como alimento. Os métodos de cultivo e as linhagens utilizadas podem influenciar na 

concentração de compostos bioativos (ELISASHVILI, 2012). 

Os compostos bioativos, isto é, as substâncias que conferem suas 

características terapêuticas e atividades farmacológicas que apresentam resultados 

documentados são os polissacarídeos e os triterpenóides. Mais de 130 

polissacarídeos e triterpenóides já foram isolados dos corpos de frutificação e 

micélio do G. lucidum e espécies relacionadas (WASSER; WEIS, 1999; WACHTEL-

GALOR et al., 2011). 

Os principais polissacarídeos bioativos isolados do G. lucidum são (1,3)β-

(1,6)β-glucanas que formam em torno de 46% da massa da parede celular. A maior 

parte das glucanas com efeitos antitumoral e imunoestimulante contém uma cadeia 

central com ligações glicosídicas do tipo 1,3β e 1,4β com ramificações em ligações 

glicosídicas 1,6β, estrutura helicoidal e massa molecular média de 1.050 kDa. Os 

polissacarídeos são os compostos responsáveis por melhorar o sistema imunológico 

por proliferação linfocitária e estímulo da atividade das células Natural Killer, e os 

triterpenóides suprimem a proliferação de células cancerosas por apoptose e 

interrupção do ciclo celular devido a sua ação como antioxidantes (YUEN; GOHEL, 

2005). 

Uma das perspectivas para as pesquisas com cogumelos medicinais é sua 

utilização em alimentos e suplementos alimentares como forma de substituir 

antibióticos e agentes antivirais em animais de produção. Este cogumelo pode ser 

utilizado como prebiótico, favorecendo a microbiota intestinal e o sistema 

imunológico dos animais resultando em melhor desempenho produtivo (WASSER, 

2014; DELZENE; BINDELS, 2015). 

A partir destas perspectivas, o presente trabalho reporta três estudos 

diferentes utilizando o micélio de G. lucidum. Dois destes sobre o crescimento do 

micélio de G. lucidum e um sobre o fornecimento de farinha miceliada para coelhos.  

O primeiro permitiu analisar o crescimento do micélio em estado sólido 

utilizando os resíduos agrícolas, casquinha de soja, resíduo de soja e resíduo de 

milho. Os substratos foram analisados bromatologicamente e, durante 40 dias, 

avaliou-se a taxa de crescimento, então, após este período, a concentração de 

(1,3)β-(1,6)β-glucanas foi determinada. Verificou-se que a taxa de crescimento e a 

concentração de β-glucanas foi maior quando se utilizou a casquinha de soja, apesar 

do crescimento limitado pela umidade do substrato. Além disso, também se 
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observou uma possível relação da concentração de β-glucanas com a razão 

carboidratos fibrosos/carboidratos totais e da taxa de crescimento com a 

concentração de carboidratos totais e a razão carboidratos totais/proteína bruta.  

O segundo foi realizado em meios de cultura, com a utilização de diferentes 

açúcares (maltose e celobiose) e aminoácidos (serina e tirosina) em substituição aos 

componentes comuns (glicose e peptona) dos meios de cultura para crescimento de 

micélio. Foi avaliada a taxa de crescimento durante 10 dias e a concentração de 

(1,3)β-(1,6)β-glucanas e a capacidade antioxidante em equivalentes Trolox (TEAC) 

após este período. Também foi observada a influência da reação de Maillard sobre o 

crescimento micelial. Os micélios cultivados nos meios com celobiose e tirosina 

apresentaram as menores taxas de crescimento e maior concentração de β-

glucanas (celobiose) e TEAC (tirosina). Os meios que apresentaram reação de 

Maillard favoreceram o crescimento de micélio de G. lucidum.   

O terceiro avaliou a utilização de farinha miceliada incluída na ração de 

coelhos em diferentes níveis (0,5%, 1,0% e 1,5%) observando, a aceitação, a 

ocorrência de sinais clínicos e o desempenho de coelhos a partir da desmama até o 

abate aos 65 dias. Foram avaliados ganho de peso, consumo, conversão alimentar, 

rendimentos de carcaça e de cortes de carcaça, condição macroscópica dos órgãos, 

histologia de fígado, rins, duodeno, jejuno, íleo e ceco e histomorfometria destes 

segmentos intestinais. Observaram-se alterações histológicas nos rins e alterações 

histomorfométricas no íleo e no jejuno. 

Portanto, o micélio de G. lucidum pode ser cultivado em casquinha de soja 

para ser utilizado como suplemento para alimentação animal, porém mais estudos 

são necessários para estabelecer a melhor condição de umidade deste substrato. A 

celobiose e a tirosina podem ser utilizadas para enriquecimento de meio de cultura 

para produção de micélio de G. lucidum. Os efeitos de diferentes concentrações de 

celobiose e tirosina e da reação de Maillard para o crescimento de fungos são 

perpectivas para novas pesquisas. O fornecimento de micélio deste cogumelo não 

afetou o desempenho dos coelhos, porém, mais estudos relacionados à toxicidade 

são necessários para assegurar o fornecimento para animais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Cogumelos Medicinais 

2.1.1 Caracterização 

Cogumelos são descritos como macrofungos com corpos de frutificação que 

podem ser colhidos com as mãos. Fungos são seres eucariotos de morfologia 

simples que interagem extensivamente com plantas, animais, bactérias e outros 

organismos, apresentando diversos papéis na natureza, como decompositores, 

mutualistas e parasitas. Formam simbioses com cianobactérias e algas em liquens, 

e com raízes e partes aéreas de plantas pelas micorrizas e endófitos, 

respectivamente. Com os animais, estes mutualismos podem ser externos e 

aeróbicos como os jardins de formiga e fungos, internos e aeróbicos como no 

intestino de insetos, ou anaeróbicos no rúmen e no ceco de mamíferos herbívoros. 

Como parasitas podem causar impacto significativo para os seres vivos e 

ecossistemas, os efeitos deste impacto podem ser nocivos, quando se trata de uma 

dermatite fúngica ou até benéficos, como a utilização de fungos para biorremediação 

do meio ambiente (STAMETS, 2005; MCLAUGHLIN et al., 2009). 

Apesar de não possuírem raízes, talos, flores e nem sementes, foram 

classificados durante muito tempo como parte do Reino Plantae por possuírem 

parede celular o que os diferencia do Reino Animalia. Porém, vários estudos 

determinaram características próprias e significativamente marcantes como a 

composição diferente da parede celular. Estas descobertas foram importantes para 

que os fungos fossem separados em um reino próprio, o Reino Fungi – Myceteae 

(MILES; CHANG, 2004). 

Estima-se que existam entre 150 a 160 mil espécies de cogumelos dentre as 

1,5 milhões de espécies de fungos estimadas e, dentre as espécies de cogumelos, 

apenas 10% são conhecidas cientificamente (HAWKSWORTH, 2004; WASSER, 

2014). Podem ser classificados em quatro categorias: 1. Cogumelos comestíveis, 

aqueles que são macios e carnosos como Agaricus bisporus (Figura 2.1 A); 2. 

Cogumelos medicinais, que são conhecidos por suas propriedades medicinais como 

G. lucidum (Figura 2.1 B); 3. Cogumelos venenosos, aqueles que possuem venenos 

como Amanita phalloides (Figura 2.1 C); 4. Cogumelos identificados que ainda não 

se conhecem as propriedades como Entoloma hochstetteri (MILES; CHANG, 2004). 
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Figura 2.1 Fotografias de Agaricus bisporus (A); Ganoderma lucidum (B); Amanita phalloides 
(C); Fonte: (A) Petersen, [2009?]; (B) Huijser, [2003?]; (C) Petersen [2008?]. 

 

Os cogumelos fazem parte do Filo Basidiomycota que abriga cerca de 

30.000 espécies. A estrutura característica é corpo de frutificação macroscópico em 

forma de ‘guarda-chuva’. O corpo de frutificação é a estrutura reprodutiva 

responsável por produzir e dispersar os esporos sexuais que são produzidos em 

células características chamadas de basídios. Os membros deste filo são facilmente 

reconhecidos devido ao tamanho e a coloração de algumas de suas espécies 

(SWAN, HIBBETT, 2007; KANAGAWA, NEVES, 2011). 

A reprodução sexual é caracterizada pela presença do basídio, uma célula 

em formato de clava de onde emergem os esporos sexuais denominados 

basidiósporos. Dentro do basídio ocorre a fusão nuclear e em seguida a meiose. Em 

seguida os núcleos migram para a extremidade do basídio e então amadurecem 

para dar origem aos basidiósporos. Quando os esporos germinam, dão origem a um 

micélio haplóide, que se funde a outro haplóide compatível para formar o micélio 

secundário que se torna dicariótico. Quando as condições permitirem, este micélio 

vai formar o basidioma que, por sua vez, irá produzir esporos completando-se o ciclo 

(Figura 2.2) (VAN NIEUWENHUIJZEN, 2007; KANAGAWA, NEVES, 2011). 

 
Figura 2.2 Ciclo de vida do cogumelo na natureza (A) e em laboratório (B) a partir de tecido 
de um cogumelo em substrato adequado. Fonte: Adaptado de Van Nieuwenhuijzen (2007). 

A B C 

A B 



20 

 

O micélio é a parte vegetativa do cogumelo composto por várias hifas (as 

células dos fungos), formando uma trama de fibras que se espalham sobre o 

substrato e, após certo período de crescimento e sob condições favoráveis produz a 

estrutura de frutificação que possui em sua estrutura píleo ou chapéu que é o corpo 

de frutificação dos cogumelos; estipe ou pé que é a parte do cogumelo que sustenta 

o chapéu; anel ou annulus que é um resto de véu parcial sobre o pé; e a volva a 

porção do véu que envolve a parte basal do pé (Figura 2.3) (MILES; CHANG, 2004; 

FPFP, 2008). 

 

 
Figura 2.3 Fungos Basidiomycota – Ciclo de vida de um cogumelo. Observar as partes que 
compõe o corpo de frutificação. Fonte: CASA DAS CIÊNCIAS (2014), adaptado de 
LIVINSTONE (1995). 
 

2.1.2 Histórico e utilização 

A história dos cogumelos medicinais está intimamente relacionada com os 

cogumelos comestíveis. O registro mais antigo na Europa sobre o uso de cogumelos 

data de 5000 anos, a partir da descoberta de um homem que morreu nos Alpes 

glaciais que carregava consigo uma bolsa com cogumelos identificados como 

Piptoporus betulinus e Fomes fomentarius (Figura 2.4). Sobre a provável utilização 

dos cogumelos que estavam com aquele homem, os pesquisadores supõem que 

estes eram utilizados para fazer fogo e para fins medicinais (PEITNER; PÖDER; 

PÜMPEL 1998; CAPASSO, 1999; PÖDER, 2005;). 
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Figura 2.4 Fotografias de Piptoporus betulinus (A) e Fomes fomentarium (B). Fonte: (A) 
Petersen [2010?]; (B) Petersen [1992?]. 
 

Existem registros que indicam que cogumelos como Amanita muscaria 

(Figura 2.5) eram utilizados pelos egípcios na tentativa de atingir a imortalidade e 

aliviar dores. Posteriormente foi descoberto que este cogumelo possui ácido 

ibotênico que atua nas extremidades dos nervos resultando em analgesia e, esta 

mesma molécula quando desidratada torna-se muscimol, análogo do GABA (Ácido 

Gama Amino Butírico), um neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central de 

mamíferos, ou seja, este cogumelo possui uma molécula que realmente tem ação 

sobre a dor (BERLANT, 2005). Este mesmo cogumelo é relatado em um estudo 

sobre a utilização de agentes psicodélicos na história do budismo relacionando-o à 

meditação e ao caminho para a iluminação (HAJICEK-DOBBERSTEIN, 1995). 

 

 
Figura 2.5 Fotografias de Amanita muscaria encontradas na natureza (A) e Osíris em sua 
pose típica e Amanita muscaria (B), note a similaridade das mãos de Osíris (seta preta) e os 
annulus, logo abaixo do chapéu do cogumelo (seta branca). Fonte: (A) Stalpers (2003); (B) 
Berlant (2005). 

 

A B 

A B 
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Porém foi originalmente na China que cogumelos, como Ganoderma spp., 

Phellinus spp., Cordyceps spp. (Figura 2.6), e vários outros foram efetivamente 

aplicados na prática da medicina diária como descrito no famoso livro Shen Nong 

Cao Jing, Manual Clássico da Medicina Herbácea do período da dinastia Han entre 

206 a.C.-220 d.C.. A China é conhecida pela experiência de mais de 3.000 anos de 

uso de preparações herbáceas para várias doenças registradas em diversos livros 

(VAN GRIENSVEIN, 2009). 

 

 
Figura 2.6 Fotografias de Ganoderma spp. (A) Phellinus spp (B) e Cordyceps spp. (C) na 
natureza Fonte: (A) Petersen (2002); (B) Huijser [2003?]; (C) Petersen [2009?] 
 

O consumo de cogumelos medicinais é tradicional em países orientais e, 

atualmente também são utilizados na medicina moderna no mundo todo, devido à 

divulgação de suas propriedades que vêm sendo validadas e documentadas por 

pesquisas. Os principais cogumelos utilizados com finalidades medicinais (Figura 

2.7) são: Ling Zhi ou Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes) 

(CHANG; BUSWELL, 1999; WASSER, 2010; WASSER, 2014) e Cogumelo do Sol 

(Agaricus blazei) (ANPC, 2015). 

 

 
Figura 2.7 Fotografias de Ganoderma lucidum (A); Lentinula edodes (B); Agaricus blazei (C). 
Fonte: (A) Petersen [1982?]; (B) Bruhn [2014?]; (C) Abe [200-?]. 
 

A B C 

A B C 
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As propriedades farmacológicas dos cogumelos têm sido avaliadas desde 

1960, apresentando resultados surpreendentes, porém, os produtos farmacológicos 

e princípios ativos ainda não estão completamente elucidados. Muitos, se não todos, 

cogumelos contêm polissacarídeos biologicamente ativos nos corpos de frutificação, 

micélio e meios de cultura (WANI; BODHA; WANI, 2010; WASSER, 2014)  

Os termos nutricêutico e nutracêutico têm sido utilizados para designar 

formas distintas de utilização. Nutricêuticos são suplementos dietéticos com 

aplicação terapêutica, enquanto nutracêuticos são alimentos que fazem parte da 

dieta e promovem benefícios para a saúde. Portanto, cogumelos podem ser 

nutricêuticos quando são utilizados seus compostos biologicamente ativos extraídos 

do micélio ou dos corpos de frutificação, e também podem ser nutracêuticos como 

os cogumelos comestíveis que são um alimento e podem promover benefícios à 

saúde. Existem evidências de que a ingestão regular destes cogumelos pode 

melhorar a saúde pela regulação do sistema imunológico auxiliando também em 

estados convalescentes (CHANG; BUSWELL, 1999). 

Cogumelos estão sendo estudados para avaliar sua utilização em terapias 

conjuntas como um complemento à medicina tradicional (Quadro 2.1). 

Pesquisadores descobriram que cogumelos possuem polissacarídeos, 

glicoproteínas, proteoglicanas, ergosteróis, triterpenóides, enzimas, ácidos e 

antibióticos, que quando utilizados individualmente e em conjunto podem conter uma 

infecção (STAMETS, 2005). 
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Agaricus brasiliensis 
(Himematsutake) 

   X X  X  X X       

Cordyceps sinensis 

(Cordyceps) 
X  X X X X X X X X X X X X X X 

Ganoderma lucidum 
(Reishi) 

X X X X X X X X X X X X X X  X 

Grifola frondosa 
(Maitake) 

X   X X X X   X   X X  X 

Lentinula edodes 

(Shiitake) 
X   X X X X  X X X X   X X 

Trametes versicolor 
(Yun Zhi) 

X  X X X     X X X     

Quadro 2.1 Efeitos terapêuticos dos principais cogumelos medicinais utilizados. Fonte: 
Adaptado de Stamets (2005) 
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2.1.3 Produção 

O cultivo de cogumelos iniciou-se há cerca de 700 anos atrás, na China, 

com o cultivo de Lentinula edodes (cogumelo shiitake) em toras de madeira 

inoculadas (Figura 2.8), conforme a metodologia descrita por Wang Zhen [1313?] no 

‘The Agriculture Book’ (O livro da agricultura – tradução livre) e citado por Wang 

(1985): 

 

Em uma superfície brilhante, corte uma madeira apropriada, e faça 
sulcos na superfície desta madeira, enterre-a no solo, e a deixe 
decompondo por um ano, espalhe uniformemente cogumelos 
amassados nos sulcos, cubra com folhas de ervas e terra, faça regas 
periodicamente, bata de tempos em tempos com um bastão – 
conhecido como caminhar nos cogumelos, se o clima tornar-se mais 
quente, o cultivo de cogumelo irá crescer, então colha e deixe alguns 
permanecerem na madeira, uma nova colheita será possível no 
próximo ano. (WANG ZHEN, 1313? apud WANG, 1985). 

 

 
Figura 2.8 Fotografias de Lentinla edodes (Shiitake) encontrados na natureza (A) e em 
cultivo em toras de madeira (B). Fonte: (A) Costa [2015?]; (B) Fungi brasilis [2015?]. 

 

Registros do cultivo de Lentinula edodes e Volvariella volvacea ou cogumelo 

palha (Figura 2.9 A) na China e no Japão datam de 300 anos atrás. Na Europa, a 

primeira descrição do cultivo de Agaricus bisporus ou Champignon (Figura 2.9 B) foi 

em 1707 pelo botânico francês Joseph Tournefort. A partir desta publicação o cultivo 

de cogumelos se espalhou por toda Europa devido à possibilidade de cultivo em 

substratos. As culturas puras de outras espécies e a utilização de substratos 

compostos levaram mais 100 anos para serem desenvolvidos (VAN GRIENSVEN, 

2009). 

 

A B
A 
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Figura 2.9 Fotografias de Volvariella volvacea (A) e Agaricus bisporus (B). Fonte: (A) Kuo 
(2011); (B) Jong [2002?]  

 

Atualmente a técnica para cultivo de cogumelos deve seguir as seguintes 

fases: 1. Seleção de uma espécie de cogumelo; 2. Conhecer a exigência para o 

cultivo desta espécie; 3. Desenvolver os inóculos (‘sementes’ ou ‘spawns’); 4. 

Preparar o composto ou substrato; 5. Observar o crescimento micelial a partir das 

‘sementes’ e 6. Observar o desenvolvimento do cogumelo. Dependendo do 

conhecimento de cada fase do cultivo, a produção de cogumelos pode ser feita de 

forma relativamente simples, em pequenas propriedades ou pode ser uma atividade 

agroindustrial altamente tecnicizada exigindo investimentos e equipamentos (MILES; 

CHANG, 2004). 

A produção mundial de cogumelos aumentou no período entre 2003 e 2013, 

de 4,9 para 9,9 milhões de Mg, sendo que a produção por área cultivável não 

apresentou um aumento expressivo de 37 Mg.ha-1 para 38 Mg.ha-1, resultando em 

um crescimento anual de 7,61% de produção, 5,93% de área e apenas 1,59% de 

produção por área (FAOSTAT, 2015). Estes dados demonstram que houve uma 

melhora das técnicas de cultivo deste produto durante este período, permitindo uma 

maior produção utilizando menores áreas. 

Considerando os continentes, a Ásia foi o continente que mais produziu 

neste período chegando a 66,5% da produção mundial, a Europa produziu 23,8% e 

a América 8,5%, África e Oceania também aparecem com 0,9% e 0,2%, 

respectivamente, da produção mundial. Os países que mais produziram cogumelos 

neste período são a China com aproximadamente 4,6 milhões de Mg, a Itália com 

0,4 milhões de Mg, EUA 0,3 milhões de Mg e Países Baixos 0,2 milhões de Mg. 
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Porém, quando se analisa os dados relacionados à produção por área, os 

Países Baixos produziram 332 Mg.ha-1 em média neste período, a Espanha 37 

Mg.ha-1, a Nova Zelândia 31 Mg.ha-1, a Austrália 28 Mg.ha-1 enquanto a China 

produziu 26 Mg.ha-1 (FAOSTAT, 2015). Apesar de a China apresentar uma grande 

produção, os Países Baixos demonstram uma produção mais eficiente por área. O 

Brasil não aparece nos dados da FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations), provavelmente devido à baixa produção em relação aos outros 

países. 

Estima-se que o Brasil produza em torno de 12 mil Mg de cogumelos “in 

natura”, sendo o Agaricus bisporus o principal produzido com cerca de 8 mil Mg por 

ano. Outras espécies são Pleurotus sp. 2 mil Mg, Lentinula edodes 1,5 mil Mg, 

Agaricus blazei 0,5 Mg e uma pequena parcela de outros cogumelos em torno de 

0,05 Mg. A produção brasileira de cogumelos é feita principalmente por produtores 

do Estado de São Paulo e do Paraná, e também de alguns produtores em Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Brasília e Rio Grande do Sul (ANPC, 

2015).  

Conforme dados da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos 

(ANPC) o Brasil possui mais de 300 produtores de cogumelos sendo, a maior parte 

agricultores familiares, gerando cerca de 3000 empregos diretos e desempenhando 

um papel social e uma alternativa de renda importante para estes trabalhadores. O 

cultivo de cogumelos é uma alternativa para o desenvolvimento de pequenas 

propriedades rurais e tem sido estimulada pela FAO (HANKO, 2001; MARSHALL; 

NAIR, 2009; THE NATION, 2013; ZHANG; ZHONG; GENG, 2014). 

O consumo per capita de cogumelos no Brasil (160g) é muito baixo quando 

se compara com o consumo de países europeus (2kg) e asiáticos (8kg), este baixo 

consumo se deve aos hábitos alimentares do brasileiro que não inclui os cogumelos 

na dieta. A imigração de chineses e japoneses para o Brasil na metade do século 

passado trouxe a cultura do cultivo e consumo de cogumelos de maneira mais 

ampla (ANPC, 2015). 
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2.2 Ganoderma lucidum 

2.2.1 Caracterização 

Ganoderma é um gênero de cogumelos que crescem em madeira, com 

cerca de 300 espécies reconhecidas. Este gênero faz parte da Família 

Ganodermataceae, Ordem Polyporales, Classe Agaricomycetes, Filo Basidiomycota, 

Subreino Dikarya e Reino Fungi (HIBBETT et al., 2007, NCBI, 2015, TOL, 2015). 

As principais espécies deste gênero com propriedades medicinais 

registradas na China são: G. applanatum (antitumoral, antiviral, reduz os níveis 

glicêmicos, melhora a imunidade); G. australe (antitumoral); G. boninense 

(antitumoral); G. capense (alivia a tosse); G. formosanum (revigorante para o 

fígado); G. lobatum (antitumoral); G. lucidum (antitumoral, reduz a pressão 

sanguínea, melhora imunidade, antitrombótico); G. multipileum (antitumoral); 

G. resinaceum (antitumoral); G. sinense (antitumoral, anti-inflammatório, induz 

diurese, revigorante para o estômago); G. tenue (tranquilizante, tratamento para 

hepatite); G. tropicum (tratamento de doenças coronárias); G. tsugae (calmante e 

revigorante para o fígado, antitumoral). Dentre todas as espécies o G. lucidum se 

destaca por suas propriedades medicinais registradas historicamente e 

comprovadas cientificamente (DAI et al., 2009). 

Por ser um fungo basidiomiceto, apresenta ciclo reprodutivo característico 

com formação de corpo de frutificação, esporos, hifas e micélio (Figura 2.10). O 

corpo de frutificação forma-se anualmente, geralmente com cerca de 25 cm de 

diâmetro e 0,5 a 3 cm de espessura, apresenta-se em formato de rim com margens 

finas, geralmente curvadas para dentro e superfície rugosa com aparência 

envernizada, apresentando-se amarelada quando jovem e escurecendo para cor 

marrom avermelhada e posteriormente para um marrom escuro conforme 

amadurece. O estipe é marrom escuro e mais brilhante que o píleo. Seus esporos 

medem aproximadamente 10 x 6 μm, são marrons, ovóides, truncados em uma das 

extremidades com episporo macio e endosporo rígido com uma grande gota central. 

Seu micélio é branco com aspecto cotonoso cuja densidade varia conforme o 

substrato e dependendo das condições, formam os botões primordiais que darão 

origem ao estipe e ao píleo, sendo inicialmente brancos e tornando-se marrons com 

o tempo (WASSER; WEIS, 1999). 
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Figura 2.10 Fotografias de Ganoderma lucidum. Corpos de frutificação (A); esporos (B); e 
micélio (C). Fonte: (A) Nadon (2004); (B) Storey (2002); (C) Vermaas (2003). 

 

Este cogumelo pode ser encontrado na natureza na Europa, Ásia, América 

do Norte, África, América do Sul em uma grande variedade de árvores mortas ou 

debilitadas, especialmente, carvalho, acer, ulmeiro, salgueiro entre outras, e 

raramente se desenvolvem em coníferas. No oriente, cresce primariamente em 

árvores de ameixas e damascos. Também é encontrado em tocos, geralmente 

próximo à interface do solo e ocasionalmente em solos sobre raízes (LOGUERCIO-

LEITE; GROPOSO; HALMENSCHLAGER, 2005; DAI et al., 2009). 

 

2.2.2 Histórico 

G. lucidum conhecido na China como Lingzhi (‘Cogumelo da Imortalidade’) e 

no Japão como Reishi (‘Cogumelo Divino’), é um fungo muito utilizado na China, 

Coréia, Japão e Estados Unidos. Encontra-se catalogado no clássico ‘State 

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China’ (Farmacopeia do Estado da 

República Popular da China – tradução livre) que descreve várias ervas medicinais e 

suas utilizações (YUAN; LIN, 2000; URBEN, 2004; WACHTEL-GALOR et al., 2011). 

Também se encontra catalogado no ‘American Pharmacopoeia and Therapeutic 

Compendium’ (Farmacopeia Americana e Compêndio de Terapias – tradução livre) 

(UPTON, 2000) e no ‘Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil’ (JARDIM BOTÂNICO 

DO RIO DE JANEIRO, 2010) que o reconhece como “Cogumelo Rei”, “Cogumelo 

brilhante” ou “Cogumelo do Imperador”. 

Altamente valorizado por suas propriedades medicinais e espirituais na 

China e no Japão, quem o encontrasse na natureza e o levasse para a Corte 

Imperial era muito bem recompensado, pois encontrá-lo era um sinal de felicidade, 

boa sorte, boa saúde, longevidade e até imortalidade. O livro mais famoso de 

história natural da China o Ben Cao Gang Mu (1590 – dinastia Ming), considerado a 

A B
A 
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primeira farmacopeia da China afirma que “o uso contínuo de Lingzhi reduz o peso e 

aumenta a longevidade”, devido a seus atributos terapêuticos como tonificante, 

melhorador da energia vital, fortalece a função cardíaca, aumenta a memória e 

possui efeitos anti-envelhecimento. Este cogumelo passou por várias fases na 

cultura e na história da China e do Japão e de acordo com o “State Pharmacopeia of 

the People’s Republic of China”, atual farmacopeia chinesa, ele atua na restauração 

do Qi (energia vital), tranquiliza a mente, alivia tosse e asma e é recomendado para 

tontura, insônia, palpitações e falta de ar (WASSER; WEIS, 1999; DAI et al., 2009, 

WACHTEL-GALOR et al., 2011). 

A valorização do G. lucidum foi registrada na arte em imagens (Figura 2.11), 

com uma relação muito íntima com o Taoísmo. Por ser muito rígido para consumo, 

era um ingrediente para a formulação de elixires para longevidade e imortalidade. As 

peças artísticas que retratam este cogumelo podem ser encontradas em diversos 

locais, desde museus de arte e história natural até lojas de antiguidades e de rua, 

ilustrando este cogumelo como uma forma de difusão da cultura Chinesa 

(McMEEKIN, 2004). 

 

 
Figura 2.11 ‘Lady Xuanwen Jun giving instructions on the classics’ - Tapeçaria de 1638 por 
Chen Hongshow, Dinastia Ming, tinta e cor sobre seda, 173,7 x 55,4 cm – Museu de Arte de 
Cleveland (A), notar o detalhe do G. lucidum com nove ramos ao centro da arte. Vaso de 
vinho com G. lucidum, ilustrando uma das formas de consumo - Arte do Século 19, Museu 
da Universidade de Michigan (B). Fonte: Adaptado de McMeekin (2004). 
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Devido à dificuldade de se encontrar G. lucidum na natureza, antes do 

domínio das técnicas de cultivo doméstico, era um cogumelo de acesso restrito à 

nobreza. Por sua raridade, acreditava-se que era um cogumelo sagrado que crescia 

na casa de imortais. É provável que a sua valorização iniciou-se principalmente 

devido a sua distribuição irregular, raridade e utilização pelos membros privilegiados 

da sociedade chinesa do que por suas propriedades medicinais (McMEEKIN, 2004; 

WACHTEL-GALOR, 2011; BISHOP et al., 2015) 

 

2.2.3 Mercado e utilização 

Existem várias espécies conhecidas de Ganoderma, porém apenas seis são 

bastante conhecidos comercialmente. São eles: Ganoderma vermelho, preto, azul, 

branco e roxo (Figura 2.12), destes seis tipos, o preto (G. sinensis) e o vermelho 

(G. lucidum) são os mais comercializados, porém o vermelho é o que foi mais 

estudado. O comércio de ‘Ganoderma selvagem’ geralmente se refere ao 

Ganoderma preto. O Ganoderma roxo é encontrado nas montanhas de Chang Bai 

entre o norte da Coreia do Norte e a província de Jilin na China (Figura 2.13). São 

extremamente raros e muito parecidos com o vermelho em aparência, porém 

possuem uma coloração roxa no coração do chapéu do cogumelo (SING, 2003). 

 
Figura 2.12 Fotografia dos seis tipos de G. lucidum comumente utilizados. Fonte: Sing 
(2003). 
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Figura 2.13 Ganoderma roxo da montanhas de Chang Bai. Fonte: DHGate [2015?]. 

 

O Ganoderma vermelho é o mais vendido e o que possui uma ampla 

variedade de produtos disponíveis no mercado. Apesar dos baixos teores de 

proteína (entre 7 e 8%) é conhecido por seus elevados teores de carboidratos, fibras 

e sais minerais, sendo indicado para uma série de enfermidades devido às suas 

múltiplas propriedades medicinais, como ação diurética, hepatoprotetora, 

cardiotônica, sedativa, analgésica, antiinflamatória, antimicrobiana, anti-hemorrágica, 

hipotensiva, entre outras (RUBEL, 2006; FORTES, 2007; ROLIM, 2009). 

Informações mais recentes sobre o mercado de produtos e derivados do G. 

lucidum estão disponíveis apenas em relatórios que são disponibilizados pela 

internet após encomenda. A aquisição de um relatório que apresente os dados entre 

2008 e 2014, além das perspectivas até 2019, custa o equivalente a US$2.500,00 

(R$ 7.500,00 em maio de 2015), outros relatórios têm custo que variam de 

US$1.700,00 a US$2.650,00 (CHEMHOO, 2015; GCIS, 2015; MARKET 

PUBLISHERS, 2015; QYRESEARCH, 2015) 

O mercado relacionado ao G. lucidum movimenta bilhões anualmente no 

mundo todo. Devido às suas propriedades medicinais tradicionais bastante 

conhecidas, a comercialização gerou US$3,8 bilhões em 1994. A produção deste 

cogumelo no Japão em 1995 foi estimada em 500 Mg (matéria seca) e em 1997, 

1.500 Mg (matéria seca). O valor de mercado mundial para o G. lucidum em 1995 foi 

estimado em US$1.628,40 milhões (CHANG; BUSWELL, 1999). 
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Em 2002 a produção foi estimada em 5.000 Mg e, neste mesmo período, o 

crescimento de vendas apresentava um crescimento de 18% e o capital girava em 

torno de US$2,16 bilhões por ano (LAI; GAO; ZHOU, 2004). Apesar da dificuldade 

de acesso às informações de mercado mais recentes, o consumo de produtos com 

propriedades que comprovadamente melhoram a saúde tende a aumentar e, desta 

forma, esta mesma tendência de aumento de mercado também se aplica ao G. 

lucidum (BISHOP et al., 2015). Devido a esta tendência, o Malawi (África), 

considerado um dos países mais populosos e menos desenvolvidos do mundo (CIA, 

2015), já possui uma produção doméstica de cogumelos de 6,5 Mg por ano e tem a 

possibilidade de inserir o G. lucidum dentre seus produtos (MARSHALL; NAIR, 

2009). 

O preço de mercado varia significativamente conforme o produto derivado e 

a forma de comercialização. Este cogumelo pode ser encontrado em vendas diretas 

em farmácias, lojas de produtos para saúde e clínicas de terapia holística, 

vendedores ambulantes e internet. O maior mercado consumidor ainda são a China, 

Coreia e Japão, porém tem se observado um crescimento de mercado também na 

Europa e na América do Norte (LAI; GAO; ZHOU, 2004). 

Pode ser encontrado em várias formulações, como corpo de frutificação em 

pó em cápsulas; esporos colhidos dos corpos de frutificação; micélio seco em pó 

colhido a partir de cultivo em meio líquido em tanques de fermentação; preparações 

secas e em pó de substrato, micélio e primórdio do cogumelo; extratos aquosos de 

micélio; extratos aquosos ou alcoólicos dos corpos de frutificação. Também são 

encontradas em bebidas como cervejas, café solúvel e chás, em produtos 

cosméticos como tônico capilar e loções, e até como arranjo ornamental 

simbolizando felicidade, sorte e saúde (CHANG, BUSWELL, 1999; LAI, GAO, ZHOU 

2004; LESKOSEK-CUKALOVIC et al., 2010; BLOOMBERG BUSINESS, 2013). 

 

2.2.4 Produção e cultivo de G. lucidum 

Condições ambientais exercem grande influência sobre o G. lucidum, 

portanto raramente é encontrado na natureza em plena maturidade. Sabe-se que o 

período de colheita deve ser respeitado, pois os níveis de compostos bioativos no 

corpo de frutificação variam conforme o estágio de maturidade. Desta forma, o 

cultivo artificial foi introduzido como uma forma de suprir a demanda deste cogumelo 

medicinal (SING, 2003; BEROVIC et al. 2012). 
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Vários cultivos artificiais foram testados desde 1937, porém a produção em 

massa foi possível apenas em 1971 por meio da produção de inóculos que poderiam 

ser inseridos em substratos para produção do corpo de frutificação (PERUMAL, 

2009). O cultivo de G. lucidum pode ser feito por meio de três técnicas, cultivo em 

toras de madeira, cultivo em sacos ou potes e o cultivo em tanques biorreatores 

(Figura 2.14). A escolha do método de cultivo dependerá do objetivo da produção 

(corpos de frutificação e esporos ou apenas micélio) (GURUNG; BUDATHOKI; 

PARAJULI, 2013). 

 

 
Figura 2.14 Métodos de cultivo para produção de G. lucidum. Fonte: Adaptado de Berovic et 
al. (2012). 

 

Para produção de corpos de frutificação e esporos os mais utilizados são, o 

cultivo em toras de madeira e em substratos com serragem. Tanto para o cultivo em 

toras, como em serragem, inicialmente é necessário produzir os inóculos (“spawns”) 

em laboratório. Nesta etapa o micélio é cultivado a partir de uma cultura pura em 

grãos, serragem ou outro substrato lignocelulósico e até em meio de cultura líquido, 

para então serem inoculados no local em que ocorrerá o desenvolvimento dos 

corpos de frutificação (BEROVIC et al., 2012). 
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O cultivo em toras de madeira (Figura 2.15), ainda é a forma mais comum, 

principalmente na China e no Japão. Nesta forma, toras de madeira são perfuradas 

inoculadas com o micélio do G. lucidum, e posteriormente estas toras são 

embaladas em sacos de polipropileno e levadas para casas de vegetação a 25-

30°C, sem iluminação com cerca de 60-70-% de umidade para que a colonização 

ocorra, o que geralmente ocorre após 2 meses (CHEN, 2002). 

 

 
Figura 2.15 Processo de cultivo de Ganoderma lucidum em toras de madeira. Cultivo de 
inóculo a partir de cultura pura (A); Escolha das toras e preparo do local de inoculação (B); 
Incubação das toras em casas de vegetação (C); Toras colonizadas e prontas para serem 
transferidas para local de produção de cogumelos (D). Adaptado de Chen (2002). 

 

 

Quando completamente colonizadas, as toras são levadas para casas de 

vegetação fechadas ou mantidas em estufas, sendo cobertas com substrato e terra 

(Figura 2.16). O local deve ter temperatura de 25-30°C, 90 -95% de umidade e 

iluminação até o desenvolvimento do estipe (50 a 60 dias). A partir de então, a 

umidade pode ser reduzida para 70-80%, mantendo-se a temperatura e a iluminação 

até a diferenciação do píleo (10 a 14 dias). Na fase pré-colheita, a umidade deve ser 

mantida em 85% e após 35 dias, os cogumelos podem ser colhidos (CHEN, 2002). 

As limitações desta técnica estão relacionadas à exigência de variedades 

específica de árvores, tais como Quercus, Acer, Alnus, Betula, Pyrus, Magnolia, que 

devem ser tratados e preparados antes de receber o inóculo. O tempo para colheita 
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do corpo de frutificação é longo e com muita variabilidade (5 a 12 meses), devido às 

condições ambientais e de manejo, tornando esta técnica dispendiosa (PERUMAL, 

2009). 

 

 
Figura 2.16 Continuação do processo de cultivo de Ganoderma lucidum em toras de 
madeira. Toras são cobertas com substrato e terra (A); Desenvolvimento do corpo de 
frutificação em aproximadamente 100 dias (B); Fotografia da produção de corpos de 
frutificação em toras de madeira (C). Fonte: Adaptado de Chen (2002). 

 

O cultivo em serragem pode ser feito em sacos de propileno, garrafas e 

bandejas (Figura 2.17) e permite a colheita a partir dos 35-40 dias conforme 

substrato utilizado, localização, condições do cultivo, estágio de desenvolvimento do 

fungo e formas de processamento. Esta é a forma menos dispendiosa, pois além da 

serragem, pode-se utilizar qualquer fonte lignocelulósica, como os resíduos 

agrícolas, desde que contenham os nutrientes necessários para a formação do 

corpo de frutificação (PERUMAL, 2009; BEROVIC et al., 2012). 
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Figura 2.17 Fotografias do cultivo de Ganoderma lucidum em serragem utilizando: sacos de 
polipropileno (A); garrafas(B); bandejas(C). Fonte: Kennis (2015); Zulkifle (2009); Kitsteiner 
(2014). 
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O processo também prevê a produção de inóculos que serão depositados 

sobre os substratos previamente esterilizados. Os substratos são mantidos em 

casas de vegetação a 15-35°C durante 15 a 40 dias sem iluminação. Após completa 

colonização do substrato, são expostos à iluminação, mantendo-se a mesma 

temperatura e observando-se a concentração de CO2 em casa de vegetação para a 

formação do estipe. A partir da formação do estipe, os processos e exigências 

seguem da mesma forma que a produção em toras (BEROVIC et al. 2012). 

Com esta forma de produção, é possível melhorar a utilização do espaço 

das casas de vegetação, pois os sacos preenchidos com serragem e inoculados que 

irão produzir os cogumelos podem ser empilhados e mantidos suspensos, formando 

estantes produtoras de cogumelos. Outras vantagens são o manejo mais fácil, pois 

não é necessário manipular toras madeira e grandes volumes de terra, e a posição 

do operador para a colheita (Figura 2.18). 

 

 
Figura 2.18 fotografias da posição dos operadores no momento da colheita. Cultivo em 
serragem (A); Cultivo em toras de madeira (B). Fonte: (A) Gano Excel (2012); (B) Mikeireishi 
[2015?]. 

 

A produtividade e a qualidade dos produtos derivados do G. lucidum é uma 

preocupação dos países consumidores. Por diversas razões, como condições de 

cultivo, condições meteorológicas e época de colheita o controle da qualidade do 

corpo de frutificação e de seus derivados torna-se muito difícil. Portanto, é 

necessária uma padronização desde a matéria prima até as condições de cultivo 

para assegurar a qualidade dos produtos (CHANG; BUSWELL, 1999). 
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Além do corpo de frutificação e esporos, o micélio também pode ser 

produzido para ser consumido. Estudos relatam que o micélio contém os mesmos 

compostos bioativos em concentrações similares aos corpos de frutificação, porém o 

tempo para produção é bem menor, variando de 7-30 dias (LIU et al., 2012). Para 

esta finalidade, podem-se utilizar técnicas como fermentação em estado sólido e em 

meio líquido (cultivo submerso) e, neste caso, ambas são executadas 

laboratorialmente. 

A produção de micélio por fermentação em estado sólido é tradicionalmente 

empregada para produção de inóculos com a utilização de diversos substratos como 

grãos, serragem ou madeira. A vantagem desta técnica é a obtenção de um produto 

concentrado a partir de um substrato de baixo custo, com pouco pré-tratamento ou 

enriquecimento. Uma das desvantagens desta técnica é a dificuldade em separar o 

micélio do substrato, porém é uma alternativa quando todo o substrato ‘enriquecido’ 

com o micélio de G. lucidum pode ser utilizado como alimento (ELISASHVILI, 2012). 

Esta técnica permitiu o desenvolvimento de um produto, a partir de grãos 

miceliados com G. lucidum (Figura 2.19), uma farinha que pode ser utilizada em 

receitas como mingaus, biscoitos e bolos (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2011). O 

cultivo de micélio utilizando resíduos agroindustriais é uma alternativa que está 

sendo estudada para incorporação na alimentação animal (GRAMINHA et al., 2008; 

RODRIGUES et al., 2008; DINIS et al., 2009; SHRIVASTAVA et al., 2012).  

 

 

 
Figura 2.19 Fotografias de grãos (milho (A) e trigo (B)) com micélio de Ganoderma lucidum 
após fermentação em estado sólido. Fonte: Atoji-Henrique (2014). 
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Já existem relatos de bom desenvolvimento deste fungo em resíduos 

agrícolas de soja e arroz, e agroindustriais de soro de leite, soro de leite 

desproteinado entre outros (LEE et al., 2003; LEE; SONG; HWANG, 2003; YANG; 

HSIEH; CHEN, 2003; HSIEH; YANG, 2004; SHI; ZHANG; YANG, 2013). Este 

processo resulta na conversão de fitomassa de baixo valor nutritivo em um alimento 

enriquecido que pode contribuir para a redução da utilização de antibióticos no 

processo de produção animal. Além disso, o fornecimento deste produto como 

alimento pode reduzir o impacto ambiental decorrente do descarte inadequado 

destes resíduos (SMIL, 1999; VAN ZANTEN, 2014). 

A técnica de fermentação submersa (Figura 2.20) para produção de micélio 

de G. lucidum vem sendo desenvolvida e estudada para produção e isolamento de 

seus compostos bioativos e enzimas (WAGNER et al., 2003; GURUNG; 

BUDATHOKI; PARAJULI, 2013). Várias adaptações têm sido estudadas para 

melhorar a produção de micélio em meio líquido. As principais pesquisas têm 

proposto diferentes composições do meio de cultivo, alterando-se um ou outro 

componente, e as condições de cultivo, como volume, quantidade de inóculo e uso 

de biorreatores, observando-se a produção de ácidos ganodéricos e polissacarídeos 

(WAGNER et al., 2003). 

 

 
Figura 2.20 Fotografias do cultivo de micélio de Ganoderma lucidum em meio líquido ou 
submerso (A); em biorreatores (B). Fonte: (A) Petre; Teodorescu (2012); (B) Petre; Petre 
(2013). 
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2.2.5 Compostos bioativos 

A aplicação recente de técnicas analíticas modernas permite o 

estabelecimento de base científica para as observações empíricas já conhecidas. 

Seus compostos bioativos, isto é, as substâncias que conferem ao G. lucidum suas 

características terapêuticas e atividades farmacológicas são os polissacarídeos e os 

triterpenóides. Mais de 130 polissacarídeos e triterpenóides já foram isolados dos 

corpos de frutificação e micélio do G. lucidum e espécies relacionadas (WASSER, 

WEIS, 1999; WACHTEL-GALOR et al., 2011). 

Diversas pesquisas sobre este cogumelo são relacionadas ao efeito 

antitumoral (WANG, et al., 1997; HU et al., 2002; BORCHERS; KEEN; GERSHWIN, 

2004; YUEN; GOHEL, 2005), antiviral (EL-MEKKAWY, et al., 1998), imunológico 

(BAO et al., 2002; BORCHERS; KEEN; GERSHWIN, 2004; LIN, 2005), fisiológico 

(BERNARDSHAW et al., 2006; GUO et al., 2012) bem como a determinação 

quantitativa de seus componentes (CORRADI da SILVA et al., 2006; LIU et al., 

2012) e potencial de síntese de enzimas (HELM et al., 2011). Pesquisas apontam 

que todos estes efeitos são observados devido à ação sinérgica de vários 

componentes diferentes, ou seja, a ação observada do G. lucidum à saúde não 

decorre de apenas uma substância quimicamente ativa, mas da ação de várias 

substâncias (WASSER, 2014). 

Os principais polissacarídeos estudados são as glucanas, polissacarídeos 

heteropolímeros com conformações diferentes, sendo as principais: (1,3)β-(1,6)β-

glucanas que podem ser extraídas com água quente, soluções salinas e soluções 

alcalinas (Figura 2.21). Os triterpenos são uma subclasse de terpenos, 

hidrocarbonetos constituídos por unidades de isoprenos, que são naturalmente 

produzidos por plantas e podem ser extraídos por solventes orgânicos (Figura 2.21). 

Mais de 50 triterpenos exclusivos do G. lucidum denominados ácidos ganodéricos e 

lucidênicos já foram identificados (YUEN; GOHEL, 2005). 

A ação imunológica é atribuída principalmente às β-glucanas, e os 

triterpenos têm relação maior com a ação antioxidante e antiangiogênica. Vários 

autores consideram que a ação antitumoral tenha relação direta com as 

propriedades imunológicas destas substâncias, pois já foram comprovadas a 

ativação da secreção de citocinas: Fator de Necrose Tumoral-α (TNFα), Interferons -

α e -γ (IFNα e IFNγ) e Interleucina-6 (IL-6) pelas células. (WATCHTEL-GALOR et al., 

2011). 



41 

 

 

 
Figura 2.21 Estruturas moleculares dos principais compostos bioativos de G. lucidum: ácidos 
ganodéricos (A); (1,3)β-(1,6)β-glucanas (B). Fonte: A: Paterson (2006); B: Chang, Chang, 
Sze (2009). 

 

2.2.5.1 Polissacarídeos 

As β-glucanas são as formas mais abundantes de polissacarídeos 

encontradas nas paredes celulares de bactérias e fungos. Todas as glucanas são 

polímeros de glicose, unidas por ligações glicosídicas 1,3 que se diferenciam 

conforme o tamanho e as estruturas de ramificação. As ramificações que partem da 

cadeia principal variam basicamente em dois grupos conforme o tipo de ligação 1,4 

ou 1,6. Há indícios de que estas ramificações sejam específicas da espécie. Por 

exemplo, β-glucanas de fungos possuem ramificações do tipo (1,6)β enquanto 

bactérias, do tipo (1,4)β. O alinhamento das ramificações segue uma taxa e também 

podem surgir de ramificações secundárias. Em soluções aquosas, as β-glucanas 

sofrem alteração conformacional tornando-se triplas hélices, hélices simples ou 

espirais aleatórias e, aparentemente, esta complexidade conformacional tem relação 

com as funções imunológicas das β-glucanas (CHAN; CHAN; SZE, 2009). 

Os polissacarídeos compõem cerca de 90 % da parede celular dos fungos e 

podem apresentar diferentes ligações com outros polímeros dependendo da 

espécie. Geralmente são muito bem estruturados por serem fibrosos e encontram-se 

mergulhados em um cimento amorfo normalmente removido por tratamento alcalino, 

portanto, para serem analisados precisam ser extraídos da parede celular e 

posteriormente solubilizados para permitir sua identificação por vários métodos 

laboratoriais. O tratamento químico de referência é a extração alcalina a quente que 

solubiliza os polissacarídeos da parede celular que podem então ser hidrolisados por 

glicosil-hidrolases e identificados por cromatografia líquida, ressonância nuclear 

magnética e espectrometria de massas. Para a maioria dos fungos, a cadeia central 
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da parede celular é uma (1,3)β-(1,6)β-glucana (Figura 2.22) ramificada que 

permanece ligada à quitina por ligação (1,4)β. Entre cadeias, as ligações glicosídicas 

(1,6)β compõem cerca de 3% das ligações. Os únicos dois fungos cujas paredes 

celulares foram detalhadamente estudadas são Saccharomyces cerevisae e 

Aspergillus fumigatus (LATGÉ, 2007).  

 

 
Figura 2.22 Polissacarídeos de parede celular de Aspergillus fumigatus e Saccharomyces 
cerevisae. O destaque em cinza demonstra o núcleo comum entre os fungos. Fonte: 
Adaptado de Latgé (2007). 
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A parede celular dos fungos tem função protetora como uma barreira inicial 

ao contato do fungo com os diversos ambientes em que podem ser encontrados. Se 

removido ou enfraquecido, o fungo morre a não ser que esteja osmoticamente 

protegido. A parede celular também contém muitas moléculas hidrolíticas e tóxicas, 

a maior parte tem mobilidade através da parede celular e imprescindível para um 

fungo invadir seu nicho ecológico. Sua estrutura rígida é útil gerando força para 

penetração de substratos insolúveis que ele coloniza ou invade (LATGÉ, 2007). 

A importância da parede celular dos fungos foi revisada em 1968, por 

Bartnicki-Garcia (1968), que estabeleceu uma relação entre a filogenia e a ontogenia 

dos fungos com ênfase na composição química e estrutural de sua parede celular. 

Neste trabalho ele observa que a parede celular é a estrutura que diferencia os 

fungos de outras espécies e também pode diferenciar os diferentes grupos de 

fungos também. 

A observação inicial da uridina difosfo N-acetil glucosamina (UDP-Glc) 

servindo com doador para síntese de quitina em Neurospora crassa se estendeu 

para outros fungos (BARTNICKI-GARCIA, 1968). E, posteriormente, observou-se a 

UDP-Glc como o precursor natural para a síntese de glucana não celulósica com 

formação de ligações (1,3)β e (1,6)β (Figura 2.23), atuando também como doador 

glicosídico para a síntese de um polímero semelhante ao glicogênio (WANG, 

BARTNICKI-GARCIA, 1976). 

É possível extrapolar o mecanismo de síntese de parede celular pela S. 

cerevisae (CABIB; ARROYO, 2013), para os fungos chytridiomicetos, zigomicetos, 

ascomicetos e basidiomicetos, pois possuem estrutura de parede celular similares 

(WESSELS, 1994; HIBBETT et al., 2007). 

Os principais polissacarídeos bioativos isolados do G. lucidum são (1,3)β-

(1,6)β-glucanas que formam em torno de 9 a 46% da massa da parede celular e 

podem ser precipitadas com etanol. Cerca de um terço dos polissacarídeos 

possuem de 1 a 15 ramificações D glicosídicas 1,6β. Estudos determinaram que a 

maior parte das glucanas com efeitos antitumoral e imunoestimulante continha uma 

cadeia central com ligações glicosídicas do tipo 1,3β e 1,4β com ramificações em 

ligações glicosídicas 1,6β que apresentavam uma massa molecular média de 

1.050kDa e estrutura helicoidal. Os métodos de cultivo e as linhagens de 

Ganoderma utilizadas podem influenciar na concentração de β-glucanas (ZHOU et 

al., 2007; FRAGA et al., 2014; HABIJANIC et al., 2015). 
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Figura 2.23: Estrutura e síntese da parede celular em S. cerevisae. Os polissacarídeos 
emergem da membrana plasmática para o espaço periplasmático por meio da uridina difosfo 
N-acetil glucosamina (UDP-Glc) para posterior complexão das (1,3)β-(1,6)β-glucanas com 
quitina e manoproteínas. Este mecanismo pode ser extrapolado para a síntese de parede 
celular do G. lucidum. Et, etanolamina; Glc, Glicose; GlcNAc, N-acetilglicosamina; P, fosfato. 
Fonte: Adaptado de Cabib, Arroyo (2013).  

 

Os efeitos imunomoduladores e antitumorais das β-glucanas têm correlação 

com as características estruturais como as ligações 1,3β da cadeia principal e as 

ramificações 1,6β. A conformação em tripla hélice é uma característica importante 

para a atividade imuno-estimulante. Alguns estudos demonstraram que a 

desnaturação progressiva de β-glucanas, reduziu progressivamente a capacidade 

inibitória de tumores. Porém este mecanismo de ação sobre a ação antitumoral 

ainda permanece desconhecida (LEMIESZESK; RZESKI, 2012). 
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2.2.5.1 Triterpenos 

Os ácidos ganodéricos são triterpenos presentes no G. lucidum que 

possuem atividade farmacológica comprovada, tais como atividade antioxidante, 

antitumoral, antiviral, hepatoprotetora, hipocolesterolêmica, entre outras. Cerca de 

130 já foram isolados e caracterizados a partir de corpos de frutificação, micélio e 

esporos de G. lucidum (PATERSON, 2006; YOU et al., 2013). 

A biossíntese de triterpenóides ocorre pela via do mevalonato (Figura 2.24), 

com a biossíntese de ácidos ganodéricos a partir do lanosterol por uma série de 

reações de oxidação-redução, hidroxilação e acetilação (TRIGOS; MEDELLÍN, 2011; 

YOU et al., 2013), portanto a estrutura química de um triterpeno é baseada no 

lanosterol, um importante intermediário que permite a diversidade estrutural dos 

ácidos ganodéricos, resultante de um rearranjo estereoquímico de seu componente 

principal (PATERSON, 2006). 

 
Figura 2.24 Esquema da biossíntese de ácidos ganodéricos pela via do mevalonato. Fonte: 
Trigos; Medellín (2011). 
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Várias pesquisas foram realizadas com o intuito de elevar a produção de 

ácidos ganodéricos avaliando alguns fatores como suprimento de oxigênio (TANG; 

ZHONG, 2003), variação de nutrientes (FANG; ZHONG, 2002; TANG; ZHONG, 

2003; TANG et al., 2011) e mais atualmente utilizando engenharia genética (XU; XU; 

ZHONG, 2012) e elicitores (ZHU; ZHONG; TANG, 2008; YOU et al., 2013; ZHANG; 

ZHONG; GENG, 2014). O uso de elicitores é baseado no mecanismo de indução de 

produção de metabólitos secundários em plantas que pode ser aplicado em fungos, 

como o G. lucidum (ZHU et al., 2008). 

 

 

2.2.6 Ação antioxidante 

Oxidação é essencial para muitos organismos para produção de energia 

para os processos biológicos. Porém, a produção descontrolada de radicais livres 

derivados do oxigênio é prejudicial às células. Acredita-se que seja a causa de 

diversas doenças, incluindo câncer, doenças do coração, arteroesclerose, 

inflamação, carcinogenese, doenças de Parkinson e Alzheimer e envelhecimento. 

Uma reação em cadeia também pode ocorrer resultando na produção de mais 

radicais livres. Evidências têm indicado que espécies reativas de oxigênio podem 

promover a invasão tumoral e a metástase (YOUNG; WOODSIDE, 2001; KAN et al., 

2015). 

Antioxidantes são substâncias que quando presentes em pequenas 

concentrações reduzem ou inibem significativamente a oxidação. Para reduzir os 

danos da oxidação aos humanos, muitos antioxidantes sintéticos têm sido 

amplamente utilizados. Porém, pesquisas atuais sugerem que antioxidantes 

sintéticos são ameaças potenciais para a saúde, causando lesões no fígado e 

câncer. Desta forma, a procura por antioxidantes que não causem efeitos colaterais 

é crescente (ANTOLOVICH et al., 2002; KAN et al., 2015). 

G. lucidum possui a reputação de aumentar a vida útil mantendo a 

juventude, vigor e vitalidade, dentre seus atributos, a capacidade antioxidante têm 

papel importante (WACHTEL-GALOR; TOMLINSON; BENZIE, 2004). Os compostos 

responsáveis por esta capacidade são os polissacarídeos que já foram isolados e 

testados, apresentando boa capacidade antioxidante de acordo com os testes de 

poder redutor, DPPH (1,1-Difenil-2-picril-hidrazil), ABTS (2,20-azinobis-(3-

etilbenzotiazolin-6-sulfonato) dentre outros (LIU et al., 2010; SHI; ZHANG; YANG, 
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2013). Porém, acredita-se que outros componentes estejam envolvidos com a 

capacidade antioxidante do G. lucidum, pois extratos aquosos e uma fração de 

amino-polissacarídeos também apresentaram resultados significativos (LIU et al., 

2010). 

Dentre os diversos testes para determinar a capacidade antioxidante, os 

mais utilizados se baseiam na capacidade antioxidante equivalente ao trolox 

(TEAC). Estes testes determinam a capacidade de um composto ou extratos em 

captar radicais livres, extrapolando então para a capacidade antioxidante (VAN DEN 

BERG et al., 1999; ARTS et al., 2004). 

 

2.2.7 G. lucidum como nutracêutico e prebiótico 

Uma das perspectivas para as pesquisas com cogumelos medicinais é sua 

utilização em alimentos e suplementos alimentares como forma de substituir 

antibióticos e agentes antivirais em animais de produção (WASSER, 2014). O G. 

lucidum é um cogumelo conhecido por suas características terapêuticas, sendo um 

nutracêutico que pode ser adicionado à ração convencional para melhorar a saúde e 

o desempenho dos animais. As dosagens recomendadas do cogumelo seco para 

humanos são: 1,5 a 9 g por dia para uso geral, considerando que o peso de um 

humano adulto seja em média 70kg, as dosagens diárias seriam 21,42 mg.kg-1 a 

128,57 mg.kg-1 (SOO, 1996). 

O uso de substâncias nutracêuticas é uma alternativa promissora para 

reduzir e em certos casos extinguir a utilização de antibióticos na produção animal 

(FLEMMING, 2005; STEFANON; SGORLON; GABAI, 2005; RIZZO et al., 2010). 

Entretanto, seus efeitos na saúde animal e seus impactos na produtividade precisam 

ser mensurados para que seja possível fazer recomendações adequadas a técnicos 

e produtores (TAILLON; ANDREASEN, 2000). 

Além de nutracêutico, o G. lucidum pode atuar como um prebiótico, ou seja, 

um composto que pode ser utilizado como substrato para microorganismos que 

habitam o trato gastrointestinal, gerando uma variedade de ácidos graxos voláteis 

tais como butirato, acetato e propionato que têm um papel crucial na geração de 

energia e na regulação do crescimento e diferenciação das células epiteliais do 

intestino (NATIVIDAD; VERDU, 2013; DELZENE; BINDELS, 2015). 

Esta simbiose favorece o crescimento de bactérias consideradas benéficas 

ao hospedeiro que, ao colonizarem o lúmen intestinal, formam uma barreira proteção 
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contra patógenos. Esta proteção ocorre pela competição entre microorganismos 

benéficos e patogênicos mantendo a homeostase intestinal. De maneira geral, a 

manutenção da homeostase intestinal requer interações complexas entre a 

microbiota, o sistema imunológico e outros fatores ambientais como a dieta. 

(NATIVIDAD; VERDU, 2013; CHANG et al., 2015; DELZENE; BINDELS, 2015). 

A mucosa gastrointestinal está intimamente associada com a mais 

abundante e diversa comunidade microbiana no corpo. O sistema imunológico 

associado ao sistema gastrointestinal é composto por tecidos especializados e 

células que fazem amostragens do conteúdo intestinal e inicia respostas imunes 

locais que ajudam a conter a microbiota no intestino, evitando prejuízos como uma 

resposta inflamatória sistêmica. O desenvolvimento normal da atividade do sistema 

imunológico resulta de interações mutualísticas em que microorganismos benéficos 

utilizam substratos presentes nos intestinos gerando uma comunidade robusta e 

capaz de proteger o hospedeiro contra doenças (DETHLEFSEN; MCFALL-NGAI; 

RELMAN, 2007; NAKAMURA; OMAYE, 2012) 

 

2.2.8 Avaliação de desempenho de animais  

2.2.8.1 Índices de desempenho 

Animais de produção podem ser avaliados quanto ao desempenho 

zootécnico para determinar os efeitos sobre o sistema produtivo. A avaliação de 

desempenho animal é realizada com medidas e expressas em taxas, que podem ser 

comparados entre si, possibilitando determinar a eficiência. Os parâmetros variam 

conforme a fase produtiva dos animais, porém os mais utilizados são: ganho de 

peso, consumo e conversão alimentar (OLDHAM; EMMANS, 1990; ROSSI et al., 

2014). 

O ganho de peso é particularmente importante durante as fases de 

crescimento e de terminação dos animais de produção, porém pode ser utilizado em 

qualquer momento produtivo do animal. Este parâmetro mensura a massa do animal 

em relação a um determinado período de tempo. 

O consumo de alimento tem relação direta com os custos de produção. É 

desejável que o animal apresente a resposta esperada para a fase produtiva com o 

menor consumo de alimento possível. 
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A conversão alimentar relaciona o consumo de alimento com o ganho de 

peso sendo um indicador da eficiência produtiva, ou seja, quanto o animal consome 

para produzir aquele peso. 

 

2.2.8.2 Avaliação de carcaça 

A qualidade do produto é essencial para a cadeia produtiva. Para possibilitar 

o controle da qualidade dos produtos de origem animal, parâmetros mensuráveis 

podem ser utilizados. Dentre estes, a avaliação de carcaça é a mais importante, pois 

permite determinar a real produtividade do animal em termos de quantidade de 

produto que será comercializado junto ao consumidor. 

Alguns destes parâmetros são: o rendimento de carcaça, isto é, o peso que 

o animal atingiu ao abate descontando-se a pele, a cabeça, os membros e as 

vísceras; a perda por resfriamento, ou seja, quanto de massa a carcaça perde pelo 

seu resfriamento, obtida pelo cálculo do peso da carcaça quente (logo após o abate) 

e o peso da carcaça fria (após 24h mantido em refrigeração a 4°C); e os 

rendimentos dos cortes em relação à carcaça, determinados pela relação da massa 

dos cortes com a carcaça inteira. 

 

 

2.2.8.3 Avaliação de vilosidades intestinais 

O trato gastrointestinal é a interface de contato entre o indivíduo e o meio 

ambiente externo. A grande mucosa superficial é adaptada para as principais 

funções do intestino que inclui não apenas os tão conhecidos processos de digestão 

e absorção de nutrientes, mas também uma série de atividades ligadas ao 

estabelecimento de uma forte linha de defesa contra agressões do ambiente 

externo. Três constituintes essenciais no intestino cumprem este importante papel 

de defesa: a microbiota, a barreira mucosa e o sistema imune. As células do epitélio 

intestinal que estão em contato íntimo com os conteúdos do lúmen, têm um papel 

crucial na sinalização e mediação das respostas do sistema imune (ASHIDA et al., 

2012; OHLAND; JOBIN, 2015). 

O epitélio intestinal mantém a homeostase tecidual devido a uma contínua 

renovação celular seguida pela eliminação de células danificadas (Figura 2.25). 

Deve existir um equilíbrio entre a eliminação de células danificadas e a geração de 

novas células a partir de células totipotentes existentes nas criptas intestinais. Além 
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da renovação fisiológica, esta renovação pode acelerar ou desacelerar em resposta 

a mudanças no ambiente luminal (ASHIDA et al., 2012). 

A replicação dos enterócitos ocorre nas criptas onde as células são 

altamente mitóticas e regeneram rapidamente. Conforme as células das criptas se 

multiplicam, ocorre a migração em direção à base de cada vilo, empurrando outras 

células, ocorrendo uma progressão contínua de células migrando para o topo de 

cada vilo. Conforme elas migram, também amadurecem, tornado-as células 

absortivas no vilo. Quando estas células chegam ao topo do vilo, elas desaparecem 

devido ao tempo e à exposição ao conteúdo intestinal. A taxa com que estas células 

desaparecem no topo do vilo, comparada com a taxa em que são substituídas por 

células das criptas, determina o tamanho de cada vilo (APTEKMANN et al., 2001). 

 

 

 
Figura 2.25 Esquema demonstrando a renovação celular do epitélio intestinal. Fonte: 
Adaptado de Ashida et al. (2012). 
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Quando ocorrem agressões ao epitélio intestinal, alterações morfológicas 

podem ser observadas como redução no comprimento e número de vilosidades e na 

profundidade de criptas intestinais. Estas alterações influenciam a capacidade 

digestiva e absortiva do intestino. O aumento da renovação celular do epitélio como 

resposta a patógenos bacterianos é um mecanismo de defesa do hospedeiro que 

elimina células infectadas, limita a colonização de bactérias persistentes e mantém a 

homeostase tecidual (APTEKMANN et al., 2001; ASHIDA et al., 2012). 

Com base neste mecanismo é possível avaliar a morfologia intestinal por 

mensurações de altura e largura de vilo, profundidade/região de cripta, diâmetro de 

cripta, densidade de vilos e relacionar com a capacidade de digestão e absorção do 

intestino e consequentemente com o desempenho. 
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3. GANODERMA LUCIDUM EM MEIO SÓLIDO UTILIZANDO RESÍDUOS 

AGRÍCOLAS 

 

Conversion of agricultural residues in added-value products by solid state 

fermentation with G. lucidum1 

 

Abstract 

The use of agricultural residues for animal feeding is already established, but 

researches about new types of food for farm animals that might reduce the utilization 

of antibiotics and other drugs need more attention. G. lucidum is a medicinal 

mushroom known and used for centuries in China that enhances health. Colonization 

ability of G. lucidum on different agricultural residues, such as soybean hulls, 

soybean residue and corn residue was evaluated. Relations with nutritional 

composition, colonization rate, yield and (1,3)β-(1,6)β-glucans concentration were 

established. Colonization rate was higher for soybean hulls and corn residue, but 

(1,3)β-(1,6)β-glucans was higher in soybean hulls and soybean residue. Soybean 

hulls showed to be the most feasible substrate for G. lucidum mycelia production 

presenting higher (1,3)β-(1,6)β-glucans concentration and colonization rate, with 

potential to be a dietary supplement for farm animals. 

Keywords: Reishi; white-rot fungi; fermentation; solid-state; fibrous 

carbohydrates 

 

3.1. Introduction 

G. lucidum is a basidiomycete wood decaying mushroom, traditionally used 

in China for centuries and considered as a medicinal mushroom that enhance health 

and promotes longevity. Known as Reishi in Japan, and Lingzhi in China, the 

production of this mushroom and its products have a market value of 2.5 million 

dollars in the United States (BISHOP et al., 2015). 

Commercial products vary between fruiting body (as teas, powder or 

capsules), spores (capsules) and mycelium (in grains or capsules). However one 

limitation for the production of fruiting body and spores is the time needed for harvest 

that vary, between 45 to 150 days, depending on genetics and environmental factors 

such as temperature, humidity and photoperiod (ROLIM et al., 2015). 
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Substances that provide therapeutic characteristics to this mushroom, named 

bioactive compounds, include polysaccharides, dietary fibers, oligosaccharides, 

triterpenoids, peptides, proteins, alcohols, phenols, mineral elements, vitamins and 

amino acids. The therapeutic properties are directly related to the immunological 

properties of those substances, and (1,3)β-(1,6)β-glucans are the most studied 

(BATRA et al., 2013). 

Mycelium of G. lucidum presents the same bioactive compounds of fruiting 

body at similar concentrations, and the time for production is very much lesser, 

varying from 7 to 30 days (LIU et al., 2012). Several researches have been 

conducted aiming to improve its production in different culture medium. This 

mycelium can be cultivated in solid or liquid medium. There are few researches about 

solid medium cultivation, due to the difficulty in separating the mycelium from the 

substrate (ELISASHVILI, 2012). 

Still, cultivation of G. lucidum mycelium in solid medium is an alternative 

when all substrate can be used as feed, which is the case of cultivation of the 

mycelium on cereal grains, from which flour can be made and used in cooking 

recipes. Solid medium cultivation using agricultural residues is an alternative that 

have been studied, aiming the incorporation of this product for animal feeding (DINIS 

et al., 2009; GRAMINHA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2008; SHRIVASTAVA et 

al., 2012). Proposal of new types of food and dietary supplements for antibiotic 

replacement and antiviral agents for farm animals is one of the perspectives on 

medicinal mushroom research (WASSER, 2014). 

Some researchers, already observed the ability of this mushroom to grow in 

soy residues, rice residues, cheese whey, deproteinated cheese whey, among others 

agricultural residues (HSIEH; YANG, 2004; LEE et al., 2003a; 2003b; YANG; HSIEH; 

CHEN, 2003; SHI et al., 2013). The use of residues in mushroom production 

represents a valuable conversion of low nutritive phytomass into enriched food and is 

an alternative to minimize environmental impact that may be caused by the incorrect 

discard (SMIL, 1999, VAN ZANTEN et al., 2014). 

Soybean hulls is an agricultural subproduct commonly used in animal feeding 

in order to reduce costs. Soy residue and corn residue are obtained during the 

loading of grains from the trucks to the silos through a rolling mat. During this 

process, minor particles such as hulls, broken grains and germens are ‘sieved’ 
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through the mat generating a residue without commercial value. These residues can 

be used in animal feeding. 

Therefore, the growth of G. lucidum in soybean hulls, soybean residue and 

corn residue was compared considering their nutritional composition, yield and β-

glucans production. 

 

3.2 Methods 

 

3.2.1 Organism 

Ganoderma lucidum CC339ST was obtained from Brazilian Agricultural 

Research Corporation – Genetic Resources and Biotechnology (EMBRAPA 

CENARGEN). Cultures were inoculated on Potato Dextrose Agar (PDA) petri dishes 

and incubated at 28°C for 7 days, and stored at 4°C. Mycelium was activated on PDA 

with the same procedure and then used for the inoculation in the residues. 

 

3.2.2 Residues 

The agricultural residues were soybean hulls, soy residue and corn residue, 

obtained from local market in Dois Vizinhos municipality.  

 

3.2.3 Solid state fermentation 

Residues were macroscopically analysed for the presence of strange 

particles, (little rocks, insects, etc) and then washed and sieved in a 250μm sieve. All 

of them were processed according to Urben (2004) for “Seed production” with the 

following adaptations.  

After boiling during 2 minutes, the residues were pressed against a 250μm 

sieve until no water could be drained. Each residue was packed in polypropylene 

bags and weighted at 200g and 1% of CaCO3 (w/w) was added. After closing with 

cotton plugs, all bags were sterilized at 121°C during 20 minutes. After cooling, 

0,25cm2 of mycelial agar were placed asseptically on substrates and residues were 

incubated at 28°C for the growth measurements. 

Mycelial growth was measured using self designed frame that contained the 

propylene bag allowing measurements in four sections of the periphery with a ruler. 

Measures in the four sections were made at a 3 day interval from day 0 to day 40. 
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After complete colonization of the substrate, samples were dehydrated in 

Pasteur oven at 55°C until constant weight and freezed at -4°C until laboratorial 

analysis. 

Yield was calculated using the following equation: 

 

Yield(%)  
final weight  

initial weight
     

 

 

3.2.4 Laboratorial analysis 

Nutritional composition (Table 1) were performed with the following analytical 

process according to AOAC (1995), dry matter, ashes, crude protein and fat; for 

neutral detergent fiber according to Mertens (2002). After colonization, samples were 

analysed for (1-3)β, (1-6)β-glucans according to Lever (1972) using β-glucanase 

enzyme (Sigma®) and reaction with hydrazide. 

 

Table 3.1 Nutritional composition of agricultural residues used in solid fermentation with G. 
lucidum. 

 

Soybean hulls Soybean residue Corn residue 

DM 86.81 86.38 86.54 

Ash 3.92 11.92 0.85 

OM 96.08 88.08 99.15 

CP 10.86 40.36 11.03 

Fat 0.85 3.11 1.38 

NDF 61.02 22.49 33.83 

TC 84.37 44.61 86.74 

NFC 23.35 22.12 52.91 

FC 61.02 22.49 33.83 

TC/CP 7.77 1.11 7.86 

NFC/TC 0.28 0.50 0.61 

FC/TC 0.72 0.50 0.39 

DM: Dry Matter; MM: Mineral Matter; OM: Organic Matter; CP: Crude Protein; ADF: 
Acid Detergent Fiber; NDF: Neutral Detergent Fiber; TC: Total Carbohydrates; NFC: Non-
Fiber Carbohydrates; FC: Fibrous Carbohydrates. Mean values from duplicates. 
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3.2.5 Experimental design and statistical analysis 

The trial was performed in a completely randomized design with 3 treatments 

(soybean hulls, soybean residue and corn residue) and 9 replicates. Data of yield 

and β-glucans were analysed with Bartlett and Shapiro-Wilk to test the variance 

homogeneity and the normal distribution, respectively. Data was transformed by Box 

Cox method when distribution was not normal with packages AID and car of 

RStudio® (v. 3.2.1; The R Foundation for Statistical Computing). After check the 

normality and the variance homogeneity the ANOVA test was performed and when 

the nullity hypothesis (H0) was rejected the treatment means of these variables was 

compared by Tukey test. All the statistical tests were computed by using the 

packages ExpDes.pt and ggplot2 of the RStudio® (v. 3.2.1; The R Foundation for 

Statistical Computing) considering α 0.05. Data from mycelial growth was adjusted 

using the following equation: 

 

Y   A   Bexp( kt) 

 

This equation represents the monomolecular growth model (BRODY, 1945; 

FRANCE; DJIKSTRA; DHANOA, 1996), in which A is the asymptotic size (cm), k is 

the first-order specific growth rate (day-1) and B is a scale parameter. The parameter 

estimation was performed by using the NLMIXED procedure of SAS (v.9, SAS 

Systems, Inc., Cary, NC, USA). Attempts were made to correct for heterogeneity of 

variances over time in nonlinear parameter estimation (MATIS; HARTLEY, 1971; 

BARD, 1974) by using three types of special parametric structure on the variance 

and covariance matrix (LITTELL et al. 2006): Variance Component (VC), that 

specifies standard variance components, Unstructured (UN) that specifies a 

completely general unstructured covariance matrix parameterized directly in terms of 

variances and covariances, and Spatial Power (SP(POW)) that specifies the spatial 

power structures, used when the correlation declines in function of time. This type of 

methodology has been computationally feasible only in recent years (PINHEIRO; 

BATES, 2000; LITTELL et al., 2006; VONESH, 2012). The choice of the better matrix 

to represent the variance structure was accomplished by computing Akaike’s 

Information Criterion (     ; AKAIKE, 1974; BURNHAM; ANDERSON, 2004). The 

best structure is the one that had the lowest AICcr value. 
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3.3 Results and Discussion 

Yield (the amount of resulting product after mycelial growth) was below 30% 

in all residues (Table 3.2). Soybean hulls was the residue with lower yield. Other 

researches that used agricultural residues did not determined yield, probably 

because the interest was to produce the fruiting body of the mushroom, instead of 

mycelium (HSIEH; YANG, 2004; YANG; HSIEH; CHEN, 2003). 

 

Table 3.2 Yield (%), (1,3)β-(1,6)β-glucan (mg.g-1) and protein (mg.g-1) of agricultural residues 
for solid state fermentation with G. lucidum. 

 Soybean hulls Soybean residue Corn residue 

Yield    15.01     c   23.38   b 27.86 a 

(1,3)β-(1,6)β-glucan 180.32 a 234.09 a   6.53    b 

Protein     1.54    b     2.27 ab   2.70 a 

Values followed by different letters in the same line are significantly different by Tukey test 
α=0.05. 

 

Concentration of (1,3)β-(1,6)β-glucan data was not normally distributed and, 

therefore, were transformed by Box Cox for analysis with Tukey test. Results showed 

higher concentration for soybean hulls and residue (Table 2). Evaluating these data 

and the nutritional composition of both residues allowed the observation that the ratio 

between fibrous carbohydrates and total carbohydrates content (FC/TC) (Table 1) 

was also higher for both. 

This positive relationship between β-glucan production by the fungi and 

FC/TC of the residues may be due basidiomycetes are fungi that degrade cell wall of 

plants and G. lucidum is the richest in carbohydrate-active enzymes (CAZymes), with 

an apparatus of 417 genes related to these enzymes. Its genome codifies enzymes 

for the three main classes of polyssacharides of the cell wall of plants: cellulose, 

hemicellulose and pectin. G. lucidum is also the one that gather the wider and 

complete collection of lignolytic peroxydases together with laccases and one 

cellobiose dehydrogenase (CHEN et al., 2012).  

G. lucidum is classified within the chitin-glucan group (BARTNICKI-GARCIA, 

1968), because its cell wall is composed by glucosamineglycan (chitin) acetilated and 

associated with (1,3)β-(1,6)β-glucan in an alkali-insoluble complex. Fungal 

membrane synthesize chitin via chitin synthase and (1,3)β-glucan via (1,3)β-glucan 

synthase, both have a transient state that allows the linkages of (1,3)β-glucan with 
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chitin and also with (1,6)β-glucan chains synthesized in the cytoplasm. (1,3)β-glucan 

and chitin are extruded in a steep gradient at the apex as free chains interacting with 

water being more flexible and easily deformed, allowing the advance of the mycelia. 

When glucan chains are linked with chitin chains and crosslinks of components by 

hydrogen bonds happen, the cell wall hardens (WESSELS, 1994) . 

Asymptotic size and colonization rate was studied through adjustment to the 

equation of monomolecular growth model (BRODY, 1945; FRANCE; DJIKSTRA; 

DHANOA, 1996) and analysed for the best parametric structure. This study resulted 

in the UN matrix (AICcr = 510.4) as the best parametric structure for the variance and 

covariance heterogeneity, when compared to VC matrix (AICcr = 869.8) and 

SP(POW) matrix (AICcr = 589.1).  

Ganoderma mycelia developed very well in all residues, despite the 

difference of time for complete colonization, 21 days for corn residue and 39 for 

others. Growth happened in a descendent way, but in soybean hulls descendent 

growth ceased approximately after 30 days, probably due to the humidity of the 

substrate, and began an ascendant growth towards the cotton plug of the bag. 

This behavior can be explained by the changes in pressure, volume and flux 

of water that enters and leaves the cell. These changes interfere directly in cell turgor 

and in the ability of the hyphae tip for growth (LEW, 2011). Thus, when the humidity 

of substrate was higher, hyphae began to grow towards the most favorable 

environment. 

The equation resulted in similar asymptotic size for the soybean and corn 

residues (parameters A2 and A3, respectively), but lower (Table 3.3 and Figures 3.1 

and 3.3) for the soybean hulls (parameter A1), depicting the different behavior of the 

soybean hulls growth. 

The colonization rate (specific growth rate) was similar for soybean hulls and 

corn residue (parameters k1 and k3, respectively), but lower (Table 3.3 and Figures 

3.2 and 3.3) for the soybean residue (parameter k2). When analyzing the nutritional 

composition, those presenting higher and similar colonization rate also presented 

higher and similar total carbohydrates (TC) and total carbohydrates/crude protein 

ratio (TC/CP). 
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Table 3.3 Point and interval estimates of the parameters of the Brody model of growth 
 

Parameter Estimate Standard Error Asymptotic confidence interval 
at the probability level of 0.95 

Lower Upper 

A1 7.1687 0.2408 6.6717 7.6657 

A2 12.4174 0.238 11.9262 12.9087 

A3 12.1422 0.2403 11.6463 12.6381 

B1 16.2579 0.7729 14.6626 17.8531 

B2 18.0583 0.5478 16.9277 19.1888 

B3 23.3554 0.7547 21.7978 24.9130 

k1 0.1653 0.0083 0.1482 0.1825 

k2 0.0928 0.0030 0.0865 0.0991 

k3 0.1613 0.0055 0.1500 0.1726 

 

 

Figure 3.1 Point and confidence interval for parameter A (asymptotic size). A1 = Soybean 
hulls; A2 = Soybean residue; A3 = Corn residue. 
 

Carbohydrates are important for the growth of fungi, because the cell wall 

synthesis depends on glucose supply. During the cell wall synthesis, glucose is 

transported by uridine diphospho glucose (UDPGlc) using the GTP activating 

enzyme (1,3)β-glucan synthase for (1,3)β-glucan synthesis, an important component 

of the cell wall (BARTNICKI-GARCIA et al., 2000; WESSELS, 1994).  
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Figure 3.2 Point and confidence interval for parameter k (specific growth rate). k1 = Soybean 
hulls; k2 = Soybean residue; k3 = Corn residue. 

 

 

 

 

Figure 3.3 Linear growth behavior of Ganoderma lucidum as a function of time on the 
different residues. Growth 1 = Soybean hulls; Growth 2 = Soybean residue; Growth 3 = Corn 
residue. 
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Proteins are essential for synthesis of enzymes, such as those related to 

substrate degradation and those related to cell growth. All these enzymes are found 

in the tip of the hyphae that presents all physical requirements for cell growth: plastic 

deformation, incorporation of new wall and membrane material (LEW, 2011). 

Proteins may be important in modifying and crosslinking the cell wall polymers and in 

determining antigenic and adhesive properties (WESSELS, 1994). Therefore, TC as 

well as TC/CP were determinative for the colonization rate of the substrate, supplying 

glucose and specific enzymes for cell growth of the fungus. 

 

3.4 Conclusions 

Soybean hulls enriched with G. lucidum mycelium may be feasible to be used 

as dietary supplement for farming animals because presented the adequate 

nutritional composition resulting in high concentration of (1,3)β-(1,6)β-glucan and 

high colonization rate when compared to soybean residue and corn residue. 
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4 CONCENTRAÇÃO DE β-GLUCANAS, CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E 

CRESCIMENTO MICELIAL DE GANODERMA LUCIDUM EM DIFERENTES MEIOS 

DE CULTIVO. 

 

Resumo 

Os efeitos dos açúcares glicose (controle), maltose e celobiose e das fontes de 

nitrogênio peptona (controle), serina e tirosina e de duas formas de esterilização que 

permitisse avaliar a influência da reação de Maillard foram estudados sobre o 

crescimento, produção de β-glucanas e capacidade antioxidante de micélio do fungo 

medicinal G. lucidum, em dois experimentos. Observou-se menor taxa de 

crescimento nos tratamentos que continham Celobiose e Tirosina, e maior ponto de 

inflexão da curva de crescimento. O meio de cultura com Celobiose produziu mais β-

glucanas, e o tratamento com Tirosina apresentou maior capacidade antioxidante 

em equivalentes trolox. A reação de Maillard interferiu positivamente na taxa de 

crescimento do micélio, elevou a concentração de β-glucanas, e não afetou a 

capacidade antioxidante. Celobiose e Tirosina podem ser utilizadas para 

enriquecimento de meios de cultivo para micélio de G. lucidum e este fungo 

apresenta potencial para biorremediação de águas residuais. 

Palavras-chave: Celobiose. Tirosina. Maillard. Reishi. TEAC. 

 

Abstract 

Effects of sugars glucose (control), maltose and cellobiose and nitrogen sources 

peptone (control), serine and tyrosine and two sterilization processes that allowed the 

evaluation of Maillard reaction influence were evaluated on growth, β-glucan 

production and antioxidant capacity of the mycelium of medicinal mushroom G. 

lucidum in two experiments. Lower growth rates were observed in treatments 

containing cellobiose and tyrosine, and higher inflexion point of the growth curve. 

Cultive media with cellobiose produced more β-glucans, and the one with tyrosine 

presented higher trolox equivalent antioxidant capacity. Maillard reaction interfered 

positively on mycelium growth rate, increased β-glucan concentration and did not 

affect antioxidant capacity. Cellobiose and tyrosine may be used for enrichment of 

cultivation media of G. lucidum mycelium and there is a possibility of using this 

fungus for bioremediation of residual waters. 

Keywords: Cellobiose. Tyrosine. Maillard. Reishi. TEAC. 
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4.1 Introdução 

Ganoderma lucidum é um cogumelo medicinal muito utilizado na China, 

Coréia, Japão e Estados Unidos, consumido na forma de infusão (chás) ou como 

suplemento dietético. Possui teores de carboidratos em níveis elevados, bem como 

fibras e sais minerais, sendo indicado para uma série de enfermidades devido às 

suas múltiplas propriedades medicinais, como ação diurética, hepatoprotetora, 

cardiotônica, sedativa, analgésica, antiinflamatória, antimicrobiana, anti-hemorrágica 

e hipotensiva (PATERSON, 2006). 

Suas propriedades medicinais têm relação com os compostos bioativos que 

podem ser encontrados tanto em seu corpo de frutificação como em seus esporos e 

micélio. Os compostos bioativos já identificados e comprovados são as β-glucanas e 

os triterpenos. As β-glucanas estimulam o sistema imunológico enquanto os 

triterpenos têm relação maior com a ação antioxidante e antiangiogênica (TRIGOS; 

MEDELLÍN, 2011). 

O G. lucidum pode ser classificado como um basidiomiceto que degrada 

lignina, hemicelulose e celulose (nesta sequência), produzindo enzimas para 

degradação da lignina, bem como compostos de baixo peso molecular que permitem 

a atuação das enzimas liberadas pela hifas de seus micélios. Alguns pesquisadores 

estão elucidando a forma de degradação de madeira por basidiomicetos, visando 

principalmente a metabolização da lignina, que é um dos compostos indesejáveis na 

indústria de papel (RUIZ-DUEÑAS; MARTÍNEZ, 2009). 

A membrana celular destes fungos pode conter receptores que identificam 

moléculas que são sinais para a ativação e expressão de genes relacionados à 

biossíntese (ZHU; ZHONG; TANG, 2008). Considerando que o G. lucidum é um 

fungo que, na natureza, tem como principal substrato a madeira, sendo a lignina seu 

substrato inicial, compostos aromáticos podem atuar como elicitores para ativação e 

expressão de genes ligados ao crescimento e produção de compostos bioativos. 

É muito importante observar as condições de cultivo do micélio para 

produção de compostos bioativos, por causa da sua influência sobre a produção e 

características físico-químicas destes compostos (LEE et al., 2007). Sabe-se que 

pH, temperatura, fotoperíodo, teor de oxigênio influenciam o crescimento de micélio. 

O cultivo de micélio é feito em meio estéril, portanto, o meio de cultura é 

submetido a processos de esterilização geralmente utilizando alta temperatura e/ou 
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pressão em autoclave (URBEN, 2004). A reação de Maillard ocorre entre açúcares 

redutores e os grupos amino dos aminoácidos e proteínas em alimentos com baixo a 

intermediário conteúdo de água, submetidos a temperaturas elevadas e resultando 

em alteração nos valores nutricionais (CRAIG et al., 2001). 

Apesar dos diversos estudos, ainda não existe consenso sobre qual seria a 

melhor composição de um meio para a produção de micélio de G. lucidum. Várias 

tentativas estão sendo empenhadas para maximizar e melhorar a produção destes 

compostos (WAGNER et al., 2006) 

Desta forma, propõe-se testar fontes de carbono e nitrogênio (com 

conformações e grupos funcionais diferentes) e a influência da reação de Maillard 

avaliando o crescimento do micélio em placas de Petri, concentração de β-glucanas 

e capacidade antioxidante. 

 

4.2 Material e Métodos 

A matriz de G. lucidum, linhagem CC339ST, proveniente da EMBRAPA 

CENARGEN (Termo de Transferência de Material - Anexo) foi repicada e cultivada 

em placas com meio de cultura BDA (Batata Dextrose Ágar). O fungo foi ativado em 

placas com o meio base Ágar (15 g.L-1), D-glicose (40 g.L-1), Peptona (4 g.L-1), 

K2HPO4 (1,0 g.L-1), KH2PO4 (1,0 g.L-1), MgSO4•7H2O (1,0 g.L-1), Cloridrato de 

Tiamina - Vitamina B1 (0,01 g.L-1), mantidas em estufa BOD sem fotoperíodo a 28°C 

por 7 a 10 dias até que o crescimento atingisse as bordas da placa.  

As fontes utilizadas foram: maltose, um dissacarídeo composto por duas 

moléculas de D-glicopiranose em ligação glicosídica (1,4)α; celobiose, um 

dissacarídeo composto por duas moléculas e D-glicopiranose em ligação glicosídica 

(1,4)β; serina, um aminoácido alifático, polar sem carga, com p.I. (ponto isoelétrico) 

5,68; e tirosina, um aminoácido aromático, com p.I. 5,66. Para avaliação dos fatores, 

o meio base era preparado com os mesmos reagentes, porém os dissacarídeos 

(maltose e celobiose) substituíam metade da concentração de glicose enquanto os 

aminoácidos (serina e tirosina) substituíam metade da concentração da peptona. 

O experimento com açúcares foi realizado com 6 tratamentos que 

consideravam os açúcares e a forma de esterilização: P+G – peptona com glicose 

misturados antes da esterilização (controle); P+M – peptona com maltose 

misturados antes da esterilização; P+C– peptona com celobiose misturados antes da 

esterilização; GLI – peptona e glicose esterilizados separados e misturados 
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posteriormente (controle); MAL – peptona e maltose esterilizados separados e 

misturados posteriormente; CEL – peptona e celobiose esterilizados separados e 

misturados posteriormente. 

O experimento com fontes de nitrogênio foi realizado com 6 tratamentos que 

consideravam as fontes de nitrogênio e a forma de esterilização: G+P – glicose com 

peptona misturados antes da esterilização (controle); G+S – glicose com serina 

misturados antes da esterilização; G+T – glicose com tirosina misturados antes da 

esterilização; PEP – glicose e peptona esterilizados separados e misturados 

posteriormente (controle); SER – glicose e serina esterilizados separados e 

misturados posteriormente; TIR – glicose e tirosina esterilizados separados e 

misturados posteriormente. 

O pH dos meios foi mensurado logo após a mistura dos reagentes utilizando 

pHmetro portátil digital (modelo PH-206 – LUTRON) e, logo após, os meios foram 

esterilizados em autoclave a 121°C durante 20 minutos. Para evitar a reação de 

Maillard, os meios foram levados à autoclave da seguinte forma: as fontes de 

nitrogênio e os açúcares foram suspendidos em meio aquoso com metade dos 

outros reagentes, esterilizados separadamente e posteriormente mantidos a 55°C 

para serem então misturados e vertidos nas placas. Buscando uniformizar a 

quantidade de meio em cada placa, foram vertidos 20mL mensurados em béqueres 

estéreis graduados e calibrados. As placas de Petri estéreis eram todas de mesmo 

tamanho (15mm de altura x 80mm de diâmetro) e marca (Normax®). 

As placas foram distribuídas aleatoriamente em estufa BOD sem fotoperíodo 

a 28°C por 10 dias ou até completa colonização. O crescimento foi mensurado a 

partir de fotografias feitas diariamente em mesmo horário com uma câmera digital 

(Nikon Coolpix L380®), fixada a um tripé (equipado com nível), mantendo a câmera 

paralela e nivelada com as placas. Posteriormente, foi utilizado o software 

AxioVision SE64 Rel. 4.9.1 (Carl Zeiss®) com a ferramenta ‘measure outline’ para 

obtenção das áreas em cm2. 

Após 10 dias, todo o conteúdo das placas foi desidratado em estufa de 

Pasteur a 55°C até peso constante e macerado em almofariz e pistilo. Devido a 

presença de outros açúcares além dos presentes na parede celular do micélio, um 

kit específico foi utilizado para determinação de (1,3)β-(1,6)β-glucanas em grãos 

(Megazyme®) e executado conforme procedimento fornecido pelo fabricante 

(ANEXO II). 
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Para testar a capacidade antioxidante, os conteúdos desidratados 

macerados dos tratamentos foram submetidos a extração aquosa na concentração 

de 0,001 g.L-1 em banho maria a 60°C durante 40 minutos. Os extratos foram 

filtrados e armazenados em tubos de vidro protegidos da luz em refrigeração a 4°C 

por 24h. O método ABTS (2,20-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonato)) foi utilizado 

para mensurar a capacidade antioxidante equivalente em Trolox (TEAC). Os 

extratos foram adicionados a uma solução com radical ABTS (ABTS•) pré-formado, 

e após 6 minutos, o ABTS restante foi quantificado em espectrofotômetro a 734nm. 

A redução da concentração de ABTS foi relacionada com a capacidade antioxidante 

do Trolox, um antioxidante sintético, resultando em valores em de Capacidade 

Antioxidante em Equivantes Trolox (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity – TEAC) 

em µmol de Trolox.g de amostra-1. É o teste que apresenta maior correlação com a 

atividade biológica de antioxidantes (MARIKEN et al., 2004). 

Para avaliar a influência dos açúcares, das fontes de nitrogênio e da forma 

de esterilização sobre a concentração de β-glucanas e TEAC, foram realizados dois 

experimentos em delineamento experimental fatorial 2x3 com duas formas de 

esterilização e três fontes de açúcares ou de nitrogênio. 

As medidas da área ocupada pelo micélio nas placas de petri foram 

utilizadas para estimar o crescimento micelial em função do tempo. Estes dados 

foram ajustados à seguinte equação: 

 

  
 

          
 

 

Esta equação representa a função logística, muito utilizada para modelar o 

crescimento de indivíduos ou populações que apresentam um comportamento 

sigmoide. No referido modelo, a variável dependente Y é a área micelial (cm2), o 

parâmetro L representa o tamanho assintótico, que é o valor máximo atingido pela 

função quando o tempo t (variável independente) tende ao infinito, k é a taxa de 

crescimento específica e m é o ponto de inflexão, ou seja, o ponto no qual há uma 

mudança na curvatura (quando ocorre uma troca de sinal da segunda derivada da 

função). 

As estimativas dos parâmetros L, k e m foram obtidas usando o 

procedimento NLMIXED do SAS (v.9, SAS Systems, Inc., Cary, NC, USA). Devido à 
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provável heterogeneidade de variâncias dos dados, foram testadas três modelos de 

matrizes de variância e covariância: Componentes de Variância (VC), Simetria 

Composta (CS) e Potência Espacial (SP(POW)). A matriz que melhor se ajustou ao 

modelo estatístico foi definida pelo valor do critério de Akaike corrigido (AICcr), sendo 

o menor valor considerado o melhor (LITELL et al., 2006). 

Os dados de concentração de β-glucanas e TEAC foram analisados para 

normalidade (Shapiro Wilk) e homogeneidade de variâncias (Bartlett), ANOVA e 

teste de médias (Tukey) utilizando o software Assistat® considerando 0,05 o nível de 

significância, de acordo com o modelo estatístico: 

 

                             

 

Em que      é o efeito do fator fonte de nitrogênio ou açúcar (i), do fator 

esterilização (j) e repetição (k),    é a média geral;    é o efeito da fonte de nitrogênio 

ou açúcar;    é o fator esterilização;        é o efeito da interação entre fonte de 

nitrogênio ou açúcar e esterilização;      é o componente do erro aleatório. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

Houve crescimento micelial em todos os tratamentos, o pH foi de 6,9 para os 

meios com diferentes açúcares e 6,8 para os meios com fontes de nitrogênio. Foi 

possível a observação visual da reação de Maillard dos tratamentos em que os 

reagentes foram misturados previamente à esterilização. 

As curvas de crescimento (Figura 4.1) ilustram a diferença de taxa de 

crescimento entre os tratamentos. Permitindo visualizar a discrepância dos 

tratamentos em que a tirosina (Figura 4.1 A) e a celobiose (Figura 4.1 B) foram 

utilizadas. Esta diferença, claramente observada nas curvas, foi comprovada 

estatisticamente pela estimativa dos parâmetros do modelo logístico utilizado para 

os dados de crescimento micelial de Ganoderma lucidum em diferentes meios. 
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Figura 4.1 Curvas de crescimento micelial em função do tempo de G. lucidum em placas 
utilizando diferentes fontes de nitrogênio (A) e de açúcares (B) e diferentes formas de 
esterilização. Eixo y – área em cm2; Eixo x – tempo em dias. G+P – glicose + peptona 
misturados antes da esterilização; G+S – glicose + serina misturados antes da esterilização; 
G+T - glicose + tirosina misturados antes da esterilização; PEP – glicose + peptona 
misturados depois da esterilização; SER – glicose + serina misturados depois da 
esterilização; TIR- glicose + tirosina misturados depois da esterilização; P+G – peptona + 
glicose misturados antes da esterilização; P+C – peptona + celobiose misturados antes da 
esterilização; P+M – peptona + maltose misturados antes da esterilização; GLI – peptona + 
glicose misturados depois da esterilização; CEL – peptona + celobiose misturados depois da 
esterilização; MAL – peptona + maltose misturados depois da esterilização. 

 

 

A 

B 
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Pela estimativa dos parâmetros do modelo logístico, o crescimento micelial 

(Tabelas 4.1 e 4.2), apresentou menor taxa de crescimento (k) nos tratamentos com 

tirosina e celobiose que foram esterilizados separadamente. Estes dois também 

foram os tratamentos que precisaram de mais tempo para atingir o ponto de inflexão 

(m) em 10 dias. Apesar deste resultado, a densidade do micélio destes mesmos 

tratamentos era visivelmente maior. 

 

Tabela 4.1 Estimativas pontuais e intervalos de confiança assintóticos (IC 95%) dos 
parâmetros do modelo logístico ajustado ao crescimento do Ganoderma lucidum cultivado 
em meios de cultura contendo diferentes fontes de nitrogênio ou submetidos a diferentes 
estratégias de autoclavagem.  

    Intervalo de confiança 
assintótico a 95% de 

nível de probabilidade. 

Tratamento Parâmetro Estimativa 
pontual 

Erro 
Padrão 

Mínimo Máximo 

G+P L1 a 53,2428 1,65810 49,9725 56,5130 

G+S L2 a 56,0339 2,05240 51,9859 60,0818 

G+T L3 a 54,4178 1,95440 50,5631 58,2725 

PEP L4 a 57,5477 2,32590 52,9602 62,1352 

SER L5 a 55,6311 2,10730 51,4749 59,7873 

TIR L6 a 65,1709 5,11120 55,0900 75,2518 

G+P m1    c 4,2814 0,07553 4,1325 4,4304 

G+S m2    c 4,2648 0,08205 4,1030 4,4266 

G+T m3    c 4,4937 0,09198 4,3123 4,6751 

PEP m4  b 4,9200 0,10040 4,7219 5,1181 

SER m5  bc 4,7712 0,09153 4,5907 4,9517 

TIR m6 a 6,1431 0,25110 5,6478 6,6384 

G+P k1 a 1,2481 0,08038 1,0896 1,4067 

G+S k2 a 1,1893 0,08330 1,0250 1,3536 

G+T k3 a 1,0880 0,07788 0,9344 1,2416 

PEP k4 a 1,0440 0,07737 0,8914 1,1966 

SER k5 a 1,0995 0,08039 0,9409 1,2580 

TIR k6  b 0,7055 0,07209 0,5633 0,8477 

Letras iguais significam que o intervalo de confiança assintótico possui algum valor coincidente, ou 
seja, existe a probabilidade de encontrar valores pontuais semelhantes de acordo com teste de 

Tukey, α=0,05. Ln = tamanho assintótico do tratamento n; mn = ponto de inflexão do tratamento n; kn = 

taxa de crescimento específica do tratamento n; tratamentos (n) = 1-G+P, glicose e peptona 
misturados antes da esterilização; 2-G+S, glicose e serina misturados antes da esterilização; 3-G+T, 
glicose e tirosina misturados antes da esterilização; 4-PEP, glicose e peptona misturados depois da 
esterilização; 5-SER, glicose e serina misturados depois da esterilização; 6-TIR, glicose e tirosina 
misturados depois da esterilização;  

 

 

 



84 

 

Analisando as estimativas pontuais dos tratamentos que foram misturados 

antes e depois da esterilização, observa-se que o ponto de inflexão (m) foi maior nos 

tratamentos em que os nutrientes foram misturados antes da esterilização, 

demonstrando uma influência da forma de esterilização sobre o crescimento total 

(em 10 dias) do micélio de G. lucidum. 

 

Tabela 4.2 Estimativas pontuais e intervalos de confiança assintóticos (IC 95%) dos 
parâmetros do modelo logístico ajustado ao crescimento do Ganoderma lucidum cultivado 
em meios de cultura contendo diferentes fontes de carboidratos ou submetidos a diferentes 
estratégias de autoclavagem. 

    Intervalo de confiança 
assintótico a 95% de 

nível de probabilidade. 

Tratamento Parâmetro Estimativa 
pontual 

Erro 
padrão 

Mínimo Máximo 

P+G L7  a 56,4940 2,98160 50,6139 62,3741 

P+C L8  a 49,6778 2,49360 44,7600 54,5955 

P+M L9  a 53,3437 2,37810 48,6537 58,0337 

GLI L10 a 57,7709 3,27330 51,3155 64,2263 

CEL L11 a 45,3895 5,06930 35,3920 55,3869 

MAL L12 a 55,8588 2,91820 50,1038 61,6138 

P+G m7     c 4,0189 0,10430 3,8133 4,2245 

P+C m8   b 5,0204 0,12790 4,7682 5,2726 

P+M m9     c 3,8240 0,07847 3,6692 3,9787 

GLI m10  b 4,6675 0,13310 4,4050 4,9299 

CEL m11 a 6,5643 0,38070 5,8135 7,3152 

MAL m12  b 4,6111 0,12240 4,3698 4,8525 

P+G k7  ab 1,1731 0,10760 0,9608 1,3854 

P+C k8  abc 1,0562 0,09832 0,8623 1,2501 

P+M k9  a 1,4338 0,11400 1,2089 1,6587 

GLI k10  bc 0,9963 0,09652 0,8059 1,1866 

CEL k11    c 0,6608 0,11170 0,4404 0,8811 

MAL k12 ab 1,0379 0,09648 0,8476 1,2281 

Letras iguais significam que o intervalo de confiança assintótico possui algum valor coincidente, ou 
seja, existe a probabilidade de encontrar valores pontuais semelhantes de acordo com teste de 

Tukey, α=0,05. Ln = tamanho assintótico do tratamento n; mn = ponto de inflexão do tratamento n; kn = 

taxa de crescimento específica do tratamento n; tratamentos (n) = 7-P+G, peptona e glicose 
misturados antes da esterilização; 8-P+C, peptona e celobiose misturados antes da esterilização; 9-
P+M, peptona e maltose misturados antes da esterilização; 10-GLI, peptona e glicose misturados 
depois da esterilização; 11-CEL, peptona e celobiose misturados depois da esterilização; 12-MAL, 
peptona e maltose misturados depois da esterilização. 
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O crescimento mais demorado dos tratamentos com tirosina e celobiose 

pode ser explicado pela exigência de ativação do metabolismo do fungo para 

utilização do substrato. Ou seja, a celobiose e a tirosina ativam o metabolismo do 

fungo para a síntese de enzimas que possibilitam o catabolismo e a absorção de 

nutrientes. Estes nutrientes então podem ser utilizados por ele para o anabolismo de 

estruturas celulares necessárias para crescimento e desenvolvimento do fungo 

sobre o substrato (WESSELS, 1994). 

O G. lucidum possui genes que codificam a síntese de enzimas específicas 

para degradação de componentes da madeira como a celobiose (celobiose 

desidrogenase) e a lignina (lacases) no entanto, para que estas enzimas sejam 

produzidas, é necessária a sinalização por receptores de membrana para ativação 

dos genes e consequente produção da enzima (CHEN et al., 2012). 

Esperava-se que a presença de um componente específico do substrato 

natural deste fungo (celobiose) ativasse a enzima de degradação do mesmo. Da 

mesma forma, embora não houvesse lignina no meio, esperava-se que a presença 

do anel fenólico na molécula de tirosina também ativasse os genes responsáveis 

pela síntese de enzimas. É provável que justamente a ativação de síntese de 

enzimas tenha interferido no tempo para crescimento e desenvolvimento do G. 

lucidum, influenciado pelas moléculas utilizadas neste trabalho. 

O melhor crescimento dos tratamentos em que os reagentes foram 

misturados antes não era esperado. Esperava-se que a reação de Maillard 

influenciasse negativamente o crescimento do fungo. Esta reação gera um produto 

conhecido como melanoidina, um composto recalcitrante que não é facilmente 

biodegradável e é considerado um problema quando descartado em águas residuais 

(OHMOMO et al., 1988; ONYANGO et al., 2012). Apesar da meloidina não ser 

facilmente biodegradável, existem vários estudos sobre o desenvolvimento de outros 

fungos com a presença deste composto em águas residuais, demonstrando a 

capacidade de biodegradação deste composto por fungos (AGNIHOTRI, 2015). 

É provável que o Ganoderma tenha capacidade de degradação de 

meloidina, pois o uso de enzimas lignolíticas como a lacase comprovadamente 

degradaram 47% dos produtos da reação de Maillard entre Glicose e Glicina, após 

6h em pH 4,5 e 28°C (SINGH et al., 2015). Mais estudos são necessários para testar 

a utilização deste fungo na degradação de produtos oriundos da reação de Maillard. 



86 

 

Não houve interação entre a fonte de açúcares ou de nitrogênio e a forma de 

esterilização sobre a concentração de β-glucanas (p = 0,1469; p = 0,4342, 

respectivamente) e TEAC (p = 0,1374; p = 0,2402, respectivamente). Portanto, os 

tratamentos puderam então ser tratados em como Glicose, Celobiose e Maltose e 

Peptona, Tirosina e Serina, independentemente da forma de esterilização. Da 

mesma forma, a esterilização pôde ser tratada como Juntos (misturados antes da 

esterilização) e Separados (misturados depois da esterilização), para testar este 

efeito, independentemente das fontes de açúcares ou nitrogênio. 

Analisando os tratamentos com diferentes açúcares (Tabela 4.3), não houve 

diferença entre os tratamentos quanto à capacidade antioxidante, porém, foi possível 

observar diferença significativa na concentração de β-glucanas entre os tratamentos 

que continham celobiose, confirmando o potencial da celobiose para estimular a 

produção de β-glucanas. Resultado similar foi encontrado por Pappinutti (2010) com 

o uso de celulose em cultivo submerso, que resultou em maior concentração de 

exopolissacarídeos enquanto a utilização de peptona, lactose e sacarose resultaram 

em concentrações menores. 

 
Tabela 4.3 Médias e respectivos p-valores das concentrações de (1,3)β-(1,6) β-glucanas (%) 
e capacidade antioxidante trolox equivalente (TEAC - µmol.g-1), para os tratamentos 
avaliando diferentes fontes de açúcares. 

Tratamento 
Concentração 
(1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) TEAC (µmol.g-1) 

Celobiose 7,5520 a 0,0280 

Maltose 4,2060 b 0,0250 

Glicose 3,6460 b 0,0260 

p-valor 0,0004 0,8835 

Médias nas colunas seguidas de letras diferentes diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (α   0,05). 
 

Este resultado pode ser explicado pela especificidade do aparato enzimático 

presente no Ganoderma. Por ser um cogumelo basidiomiceto que degrada madeira, 

em seus genes estão as informações para produção de enzimas específicas para 

utilização deste nutriente (celobiose), com ativação de receptores de membrana que 

estimulam a síntese de parede celular pelo fungo. O crescimento e desenvolvimento 

do micélio são dependentes de sinais químicos e físicos para a síntese de parede 

celular e excreção de enzimas (WESSELS, 1994). E este fungo é o basidiomiceto 

que possui o maior aparato de enzimas carboidrato-ativas (CAZymes), identificadas 

em seu genoma (CHEN et al., 2012). 
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O Ganoderma é um fungo que possui enzimas para degradação de lignina, 

um polímero altamente recalcitrante, composto de diferentes unidades de 

fenilpropanóides não fenólicos ligados por várias ligações tipo éter, que protege a 

celulose do ataque de microorganismos (RUIZ-DUEÑAS; MARTÍNEZ, 2009). 

Neste estudo, um aminoácido sem um anel fenólico e outro com anel 

fenólico foram comparados para observar se o anel fenólico seria um elicitor, isto é, 

uma molécula que sinaliza ou pode ser reconhecida por receptores específicos na 

membrana, ativando uma cascata de transduções e sinais levando à expressão de 

genes relacionados à biossíntese de metabólitos secundários ou compostos de 

defesa (ZHAO, DAVIS; VERPOORTE; 2005; ZHU; ZHONG; TANG, 2008). 

Ao analisar os tratamentos com diferentes aminoácidos (Tabela 4.4), não 

houve diferença na concentração de β-glucanas, porém foi possível observar 

diferença significativa na capacidade antioxidante do tratamento que utilizou tirosina 

quando comparado ao tratamento padrão com peptona. A capacidade antioxidante 

do Ganoderma está relacionada a vários compostos, inclusive os ácidos 

ganodéricos que são metabólitos secundários cuja produção é coordenada com o 

desenvolvimento do fungo e regulada por fatores ambientais como nutrição, pH, 

iluminação e temperatura (YOU et al., 2013; CÖR et al., 2014). Portanto, a maior 

capacidade antioxidante observada nos tratamentos que utilizaram tirosina está 

relacionada com maior produção de compostos antioxidantes, estimulada pela 

presença de um anel aromático na tirosina, que pode ter atuado como um elicitor 

aos receptores de membrana. 

 

Tabela 4.4 Médias e respectivos p-valores das concentrações de (1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) 
e capacidade antioxidante trolox equivalente (TEAC - µmol.g-1), para os tratamentos 
avaliando diferentes fontes de aminoácidos. 

Tratamento 
Concentração 
(1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) TEAC (µmol.g-1) 

Peptona 4,5540 0,0330 b 

Tirosina 5,6560 0,0480 a 

Serina 4,0060 0,0320 b 

p-valor 0,3618 0,0407 

Médias nas colunas seguidas de letras diferentes diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (α   0,05). 
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A forma de esterilização influenciou a concentração de β-glucanas, porém a 

capacidade antioxidante manteve-se inalterada nos dois experimentos (Tabela 4.5 e 

Tabela 4.6). Apesar da reação de Maillard ser considerada prejudicial para a 

qualidade nutricional de seus ingredientes, neste estudo, forma observadas maiores 

concentrações de β-glucanas nos tratamentos em que ocorreu esta reação. 

 

Tabela 4.5 Médias e respectivos p-valores das concentrações de (1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) 
e capacidade antioxidante trolox equivalente (TEAC - µmol.g-1), para os tratamentos com 
diferentes fontes de açúcares avaliando formas de esterilização. 

Tratamento 
Concentração 
(1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) TEAC (µmol.g-1) 

Juntos 6,0460 a 0,0270 

Separados 4,2230 b 0,0260 

p-valor 0,0228 0,8600 

Médias nas colunas seguidas de letras diferentes diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (α   0,05). 

 

Tabela 4.6 Médias e respectivos p-valores das concentrações de (1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) 
e capacidade antioxidante trolox equivalente (TEAC - µmol.g-1), para os tratamentos com 
diferentes fontes de nitrogênio avaliando formas de esterilização. 

Tratamento 
Concentração 
(1,3)β-(1,6)β-glucanas (%) TEAC (µmol.g-1) 

Juntos 5,9710 a 0,0390 

Separados 3,5060 b 0,0360 

p-valor 0,0151 0,5952 

Médias nas colunas seguidas de letras diferentes diferem significativamente pelo teste de 
Tukey (α   0,05). 

 

A reação de Maillard decorrente da forma de esterilização afetou 

negativamente a produção do composto bioativo de Cordyceps militaris da linhagem 

mutante G81-3 (MASUDA et al., 2014), demonstrando que esta reação pode 

influenciar no crescimento dos fungos. Ainda assim, a utilização de fungos para 

adsorção e biodegradação de compostos resultantes da reação de Maillard pode ser 

uma alternativa e está sendo estudada para reduzir o impacto ambiental de águas 

residuais de destilarias (ONYANGO et al., 2012; AGNIHOTRI, 2015). 
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4.4 Conclusão 

O enriquecimento de meios de cultura para produção de micélio de 

Ganoderma lucidum pode ser feito com celobiose e tirosina. Estudos posteriores 

podem ser feitos visando a elucidação dos mecanismos metabólicos envolvidos na 

atuação da celobiose como elicitor da produção de β-glucanas e da tirosina como 

elicitor da produção de compostos antioxidantes. 

Mais estudos são necessários para esclarecer o efeito da reação de Maillard 

sobre a produção de β-glucanas. 
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5 DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DE CARCAÇA DE COELHOS ALIMENTADOS 

COM RAÇÃO ENRIQUECIDA COM GANODERMA LUCIDUM 

 

Resumo 

A utilização Ganoderma lucidum em animais de produção é uma alternativa para 

reduzir o uso de antibióticos durante o processo produtivo. Os efeitos do 

fornecimento de micélio Ganoderma lucidum incluído na ração em diferentes níveis 

(0,5%, 1,0% e 1,5%) para coelhos foram avaliados por meio de parâmetros de 

desempenho, de avaliação de carcaça, cortes histológicos de rins e fígado e 

histomorfometria de intestinos. Não houve alterações no comportamento ingestivo, 

nos parâmetros de desempenho e de avaliação de carcaça dos coelhos. Foram 

encontradas alterações histológicas nos rins dos tratamentos acima de 0,5% e na 

histomorfometria de intestinos no tratamento 0,5%, com aumento de altura de 

vilosidades de íleo e redução de largura de vilosidades de jejuno, os diâmetros de 

cripta destes dois segmentos diminuíram conforme aumentava a inclusão da farinha 

com micélio. Estudos mais detalhados sobre o fornecimento deste micélio para 

animais são necessários, principalmente relacionados à toxicidade. 

Palavras-chave: Cogumelo medicinal. Oryctolagus cuniculus. Histomorfometria. 

 

Abstract 

The utilization of Ganoderma lucidum in production animals is an alternative to 

reduce antibiotics during productive process. The effects of supplying G. lucidum 

mycelium added in feed at different levels (0.5%, 1.0% and 1.5%) for rabbits, were 

assessed through parameters of performance, dressing performance, histological 

slides of kidney and liver and histomorphometry of intestines. No alterations in 

feeding behavior, performance parameters and dressing performance of rabbits were 

observed. Histological alterations were found in kidneys of rabbits from all treatments 

and histomorphometric alterations of the intestines in treatment 0,5% with increase of 

villous height from ileum and decrease of villous width of jejunus, crypt diameters 

from these two segments decreased as the inclusion of flour with mycelium 

increased. More study about supplying this mycelium for animals are needed, mainly 

about toxicity. 

Keywords: Medicinal mushroom. Oryctolagus cuniculus. Histomorphometry. 
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5.1 Introdução 

A utilização de cogumelos medicinais em alimentos e suplementos 

alimentares é uma das perspectivas para pesquisas que visam substituir antibióticos 

e agentes antivirais em animais de produção (WASSER, 2014). Devido a todas suas 

propriedades, o G. lucidum se enquadra como um alimento nutracêutico pois 

apresenta em sua composição, substâncias bioativas que propiciam benefícios 

medicinais, principalmente aumentando os mecanismos de defesa do organismo 

(TAILLON; ANDREASEN, 2000). 

Ganoderma lucidum é um cogumelo medicinal tradicionalmente utilizado 

como suplemento alimentar para prevenção e auxílio ao tratamento de diversas 

doenças, incluindo o câncer. Polissacarídeos e triterpenos presentes no corpo de 

frutificação, esporos e micélio, são os principais compostos com propriedades 

medicinais, cuja ação já foi comprovada (WACHTEL-GALOR et al., 2011). 

A produção de micélio por fermentação em estado sólido tem a vantagem de 

gerar um produto concentrado a partir de substratos de baixo custo com pouco 

tratamento ou enriquecimento e em menor tempo em relação à produção do 

cogumelo. Trata-se de uma alternativa quando todo o substrato com o micélio pode 

ser utilizado como alimento (ELISASHVILI, 2012). 

Por meio desta técnica, é possível cultivar o micélio em grãos e 

posteriormente processá-los, produzindo uma farinha miceliada (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2011) 

A criação de coelhos é uma atividade que tem como objetivo a produção de 

carne, pele, couro, pelo e animais de laboratório e de estimação. Historicamente, a 

carne de coelhos foi uma fonte de proteína animal importante para alimentação 

humana, principalmente no período das grandes guerras, por ser um animal 

precoce, prolífico e que pode ser abatido rapidamente para consumo. Os países 

europeus são os que mais consomem carne de coelho (LEBAS; COUDERT; 

ROCHAMBEAU, 1997; COUTO, 2002). 

A avaliação de desempenho pode ser feita pela coleta de dados de diversos 

fatores durante alguma fase da vida produtiva. O desempenho animal tem relação 

com todos os aspectos relevantes que interferem na geração de produtos 

comercializáveis. Estes fatores ou aspectos são sempre apresentados em taxas, 

para possibilitar a comparação e a avaliação. Taxas de consumo de alimentos, 

ganho de peso, crescimento, rendimento de carcaça, entre outros, são os principais 
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fatores relacionados com o desempenho do animal de produção (OLDHAM; 

EMMANS, 1990). 

A histomorfometria das vilosidades intestinais pode ser utilizada para avaliar 

o desempenho animal, pois o tamanho das vilosidades tem relação direta com a 

capacidade de digestão e absorção de nutrientes (ASHIDA et al., 2012). O 

Ganoderma pode ser utilizado como um prebiótico, isto é, um composto que pode 

ser utilizado como substrato para microorganismos que habitam o trato 

gastrointestinal favorecendo a manutenção da microbiota benéfica no intestino. Esta 

manutenção confere uma barreira de proteção contra microorganismos patogênicos, 

por competição, mantendo a homeostase intestinal (DELZENE; BINDELS, 2015).  

Este trabalho foi desenvolvido para avaliar os efeitos da suplementação de 

coelhos durante a fase de crescimento com farinha miceliada de Ganoderma 

lucidum incluída na ração, sobre o desempenho produtivo, parâmetros de avaliação 

de carcaça e a histomorfometria de intestinos. 

 

5.2 Material e métodos 

O experimento foi realizado nas unidades de ensino e pesquisa (UNEPEs) 

de Cunicultura e Abatedouro, além dos laboratórios de Fitossanidade, Nutrição e 

Saúde de Peixes, Bromatologia e Controle Biológico da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos. Este projeto foi aprovado pela Comissão 

de Ética na Utilização de Animais (CEUA/UTFPR) protocolo n. 2013-004. 

A farinha de trigo miceliada do G. lucidum foi produzida no Laboratório de 

Fitossanidade da UTFPR- DV. No processo de produção, os grãos de trigo foram 

processados conforme (URBEN, 2004), acomodados em sacos de polipropileno e 

esterilizados em autoclave a 121°C durante 20 minutos. O micélio de G. lucidum 

proveniente de matriz, fornecida pela Embrapa Recursos Genéticos, foi inoculado ao 

substrato (grãos de trigo) e, após total colonização, o substrato já com micélio G. 

lucidum foi triturado em moinho de facas com peneira de 0,5mm. Esta farinha 

composta de trigo com micélio (farinha miceliada) era incorporado à ração farelada e 

peletizada. A ração farelada foi disponibilizada pela empresa Anhambi Alimentos®, 

específica para coelhos em mantença e processada no Laboratório de Nutrição e 

Saúde de Peixes da UTFPR.  

As análises bromatológicas da farinha de trigo miceliada e da ração 

peletizada com farinha miceliada (Tabela 5.1) foram realizadas no Laboratório de 
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Bromatologia, em duplicatas. Foram determinadas: proteína bruta (PB), extrato 

etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) 

conforme metodologia da AOAC (1995). A determinação de (1,3)β-(1,6)β-glucanas 

(mg.g-1) foram realizadas pela Dra. Erna Bach no Laboratório das Faculdades 

Uninove conforme Lever (1972) usando enzima β-glucanase (Sigma®) e reação com 

hidrazida. 

 
Tabela 5.1 Avaliação bromatológica dos ingredientes dos tratamentos (trigo miceliado e 
ração) e da ração após o processo de peletização, valores em relação à matéria seca. 

Ingredientes/Tratamentos PB (%) EE (%) FDN (%) FDA (%) 
(1,3)β-(1,6)β-

glucanas (mg.g-1) 

Trigo miceliado 15,10 2,52 14,16 5,70 0,80 

Ração (T0) 18,09 2,95 34,30 17,81 14,40 

Ração + 0,5% Micélio (T1) 18,07 2,95 34,19 17,75 25,60 

Ração + 1,0% Micélio (T2) 18,06 2,95 34,09 17,69 52,00 

Ração + 1,5% Micélio (T3) 18,04 2,95 33,99 17,63 75,36 

PB, Proteína Bruta; EE, Extrato Etéreo; FDN, Fibra em Detergente Neutro; FDA, Fibra em 
Detergente Ácido. 

 

A ração farelada com as devidas quantidades de farelo de trigo com G. 

lucidum eram misturadas vigorosamente para uniformização, umedecidas com água 

potável até conseguir a consistência de massa úmida (não encharcada). Esta massa 

então passava por uma peletizadora com discos de 5mm, e então eram dispostas 

em bandejas para secagem em estufa de ar forçado a 40°C. Para conseguir uma 

secagem uniforme e livre de fungos, os peletes eram revirados duas vezes por dia. 

O experimento com coelhos foi realizado na UNEPE de Cunicultura, com 20 

animais (Oryctolagus cuniculus) da raça Nova Zelândia, com aproximadamente 30 

dias de vida (após o desmame). Cada coelho foi alojado em gaiola individual, de 

arame galvanizado, contendo bebedouro e comedouro. Não houve necessidade de 

separação entre sexos, pois todos seriam abatidos antes de atingirem a maturidade 

sexual, período em que os animais não apresentam diferença significativa de 

crescimento e desenvolvimento (ORTIZ; LOZANO, 2001). 

Os animais foram distribuídos em um delineamento experimental 

inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 animais por tratamento, sendo: T0 – 

controle; T1 – 0,5% (ração + 0,5% de farinha miceliada); T2 – 1,0% (ração + 1,0% 
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de farinha miceliada) e T3 – 1,5% (ração + 1,5% de farinha miceliada). As 

concentrações de farinha miceliada foram baseadas nas dosagens preconizadas 

para humanos (75 mg.kg-1) fornecidas na matéria seca. 

O período experimental teve duração de 35 dias e a quantidade fornecida 

para os coelhos foi calculada com base nas exigências nutricionais, à vontade, para 

coelhos em crescimento (200 kcal de ED.kg p.v.-0,75) de acordo com NRC (1977) 

sendo divididas em duas porções diárias. A adaptação à ração ocorreu em 5 dias, 

sendo posteriormente avaliados durante 30 dias, e as quantidades eram fornecidas 

conforme o peso dos animais. 

Os seguintes parâmetros foram avaliados: consumo, por meio de pesagem 

diária de sobras, ganho médio de peso, em pesagens semanais e conversão 

alimentar, razão entre consumo e ganho de peso. Durante o experimento os animais 

eram monitorados diariamente quanto ao surgimento de alergias, verificando-se a 

ocorrência de vermelhidão e secreções de mucosas oculares e nasais, aceitação, 

verificando-se a procura e consumo do alimento, intolerâncias, verificando-se a 

ocorrência de diarreias, vômitos ou regurgitações. 

Após 30 dias, todos os animais foram abatidos por concussão cerebral 

seguida por sangria pelas veias jugulares. A esfola foi feita a partir dos membros 

posteriores enquanto os membros anteriores e a cabeça eram separados da 

carcaça. Procedeu-se a evisceração e corte dos membros posteriores. As carcaças, 

então, foram pesadas e imediatamente resfriadas em câmara fria a 4°C. O sangue e 

as vísceras dos sistemas cardiorespiratório, urogenital e gastrointestinal foram 

separados e pesados. 

Após a refrigeração por 24 horas em uma câmara fria (0 a 4°C), as carcaças 

foram pesadas (carcaça fria) e as mensurações foram realizadas: comprimento 

interno de carcaça, comprimento de perna e largura de garupa para determinação 

dos índices de compacidade da carcaça e de compacidade da perna, e os cortes 

definidos a partir de Blasco e Ouhayoun (1993) como: dianteiro, costela, lombo, 

traseiro, paleta, perna e proporção carne/osso a partir do membro posterior direito. 

Os índices e os rendimentos dos cortes foram calculados em função do peso de 

carcaça fria (equações no Anexo III) e analisados estatisticamente. 

Os órgãos foram avaliados macroscopicamente quanto à integridade e 

presença de anomalias, como hipoplasia ou hiperplasia, palidez ou hiperemia, 

congestão, presença petéquias e outras manchas. Para avaliação histológica e 
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histomorfométrica, o estômago, o intestino delgado e o ceco eram separados do 

esôfago e do intestino grosso, permitindo a amostragem de cada porção do intestino 

delgado e do ceco. A amostra de duodeno, era retirada após 5 cm do óstio pilórico 

do estômago, a de jejuno no centro do intestino delgado, a de íleo, 5 cm antes da 

válvula íleo-cecal, a de apêndice cecal 3 cm da extremidade do apêndice e a de 

ceco 5 cm após a válvula íleo-ceal. Amostras de fígado (centro do lobo lateral 

esquerdo) e rins (rim esquerdo, aberto ao meio e retirada a porção caudal) foram 

recolhidas e mantidas em solução de formaldeído a 10%. Todas as amostras foram 

lavadas e mantidas em álcool 80°C, até processamento histológico pela técnica de 

fixação em parafina (desidratação em álcool em diferentes concentrações, 

clareamento com xilol e fixação em parafina a 60°C). 

Os blocos de parafina de todas as amostras foram cortados com micrótomo 

ajustado para 7µm. Em cada lâmina eram distribuídos entre dois a cinco cortes 

(dependendo do tamanho). Os cortes foram corados com Hematoxilina e Eosina 

(HE). As lâminas foram avaliadas em microscópio óptico (ZEISS®) com objetivas de 

10x e 40x com aquisição de fotomicrografias por meio do software ZEN lite 

(ZEISS®). Para mensurações, foi utilizado o programa AxioVision SE64 Rel.4.9.1 

(Zeiss®).  

No duodeno, jejuno, íleo e ceco, foram mensuradas altura e largura de 

vilosidade intestinal, profundidade e diâmetro de cripta; e no apêndice cecal, altura e 

largura de folículo linfático e altura e largura da extensão da lâmina própria utilizando 

fotomicrografias em 10x de aumento, registrando 3 medidas de cada lâmina. 

Os resultados foram submetidos às análises de normalidade por Shapiro-

Wilk, ANOVA para comparação entre tratamentos e, quando significativo, de 

regressão para tendência da variável de acordo com os níveis (0,0%, 0,5%, 1,0% e 

1,5%) a 0,05 de significância de probabilidade de erro utilizando o software SAS 

(v.9, SAS Systems, Inc., Cary, NC, USA). 

 

5.3 Resultados e discussão 

Todos os animais se adaptaram bem aos tratamentos e, durante todo 

período, não foram observados sinais de alergia ou intolerância. Os parâmetros de 

desempenho (ANEXO IV) não apresentaram diferença significativa (p>0,05). O 

consumo total médio foi de 3.764,77g em 35 dias, aproximadamente 107,56g.dia-

1.coelho-1. O ganho médio de peso foi de 34,63g.dia-1.coelho-1 resultando em uma 
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conversão alimentar de 3,10g de peso.g de ração consumida-1. Em sistemas de 

produção de coelhos, espera-se um ganho médio de peso por dia de 32,00g, 

consumo médio de 120,00g por dia e 3,70g de conversão alimentar (LEBAS; 

COUDERT; ROCHAMBEAU, 1997; GERENCSÉR et al., 2012). 

Os parâmetros de avaliação de carcaça (ANEXO IV) não apresentaram 

diferença significativa (p>0,05). O peso ao abate foi de 1.965,46g aos 65 dias de 

idade, na literatura encontra-se a informação de peso ao abate de 1.700,00g e 

2.162,48g aos 64 dias para a raça Nova Zelândia (LEBAS; COUDERT; 

ROCHAMBEAU, 1997; GERENCSÉR et al., 2012), portanto os animais atingiram o 

peso adequado à idade em que os animais foram abatidos. 

O peso da carcaça (1.025,77g) e o rendimento (52%) ficaram abaixo do que 

se preconiza na literatura 1.180,00g e 69,2% aos 64 dias (LEBAS; COUDERT; 

ROCHAMBEAU, 1997). Os animais utilizados neste experimento são de uma raça 

selecionada para altas taxas de crescimento e melhor eficiência de utilização de 

alimentos. Nestes animais, o rendimento de carcaça aumenta conforme o animal 

cresce devido à redução dos coeficientes alométricos dos órgãos (exceto gordura e 

pele), atingindo um ápice aos 91-98 dias. O abate destes em pesos menores com 

carcaças entre 1.100,00-1.300,00g resulta em menor rendimento de carcaça porque 

os animais não atingiram a maturidade e, principalmente, por causa da grande 

proporção de trato gastrointestinal em relação à carcaça (DALLE-ZOTTE, 2002; 

COMITATO..., 2005). 

Apesar do rendimento de carcaça ficar abaixo do esperado, o rendimento de 

lombo e a relação músculo/osso mantiveram-se adequados, atingindo 24,18% e 

5,19%, respectivamente. Para estes dois parâmetros esperam-se rendimentos entre 

23-28% (lombo) e 4-6% (relação carne/osso). No entanto, para o rendimento de 

membros posteriores, observou-se 36,86%, rendimento maior do que relatado na 

literatura, 27-29% para este corte (DALLE-ZOTTE, 2002). 

Os órgãos foram avaliados macroscopicamente e não apresentavam sinais 

de lesões ou patologias. O peso dos órgãos (cardiorrespiratórios, rins e bexiga, 

gastrointestinais) foi avaliado e foi encontrada diferença significativa (p<0,05) apenas 

no peso dos rins e bexiga. Estes órgãos variaram o peso conforme a concentração 

de micélio de Ganoderma na ração (Tabela 5.2), apresentando um efeito cúbico, ou 

seja, ocorreu um aumento de peso com 0,5% e posteriormente uma redução com as 

concentrações 1,0% e 1,5%.  
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Tabela 5.2 – p-valores dos efeitos linear (L), quadrático (Q) e cúbico (C) para peso dos rins 
e respectiva equação de regressão. 

Variável L Q C Equação 

Rins e bexiga <0,0001 0,7206 0,0066 y = 22,8333 + 12,9857x – 27,7475x
2
 + 11,1956x

3 

 

Os cortes histológicos de fígado e intestino foram avaliados e não foram 

encontradas alterações. Nos rins (Figura 5.1) foi possível observar hipertrofia de 

células dos túbulos renais no tratamento 0,5% e hipertrofia de néfrons nos 

tratamentos 1,0% e 1,5%. A variação de peso dos rins pode ser explicada pelas 

alterações encontradas na avaliação histológica, pois estas alterações foram 

encontradas na maioria dos animais de cada tratamento. Neste caso a massa renal 

aumentou predominantemente pelo processo de tumefação celular, ocorrência mais 

comum do que a proliferação celular (FINE; NORMAN, 1989; HODGKINS; 

SCHNAPER, 2012). 

A hipertrofia de células epiteliais dos túbulos proximais é predominante nos 

casos de aumento de tamanho dos rins. Esta hipertrofia inicial pode ser 

compensatória e adaptativa, ocorrendo geralmente em situações crônicas de dano 

renal, nas quais os néfrons se adaptam para manter a homeostase. A deterioração 

renal leva à atrofia tubular, degeneração instersticial e progressão de doença renal 

com uma alta correlação com o grau de fibrose túbulo-intersticial, detectável com 

colorações como Tricrômio de Masson (HABIB, 2014). Portanto, a compensação 

pelos néfrons com aumento de tamanho de glomérulos, a atrofia e a degeneração 

com fibrose nos rins, poderia explicar a redução do peso dos rins para os 

tratamentos 1,0% e 1,5%, porém estas alterações, com exceção do aumento de 

tamanho de glomérulo, não foram observadas, devido ao tipo de coloração 

empregada nas lâminas deste trabalho (Hematoxilina-Eosina). 
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Figura 5.1 Fotomicrografias dos cortes histológicos (10x) de rins de coelhos alimentados 
com ração contendo níveis de farinha de trigo miceliada com G. lucidum. A – Tratamento 
controle (0,0%), células renais e glomérulo (asterisco) com estrutura normal; B – Tratamento 
0,5%, células renais tumefatas (setas pretas), glomérulo (asterisco) com aspecto normal; C 
– Tratamento 1,0%, células renais tumefatas (setas pretas), glomérulo (asterisco) com 
alteração estrutural; D – Tratamento 1,5%, células renais tumefatas (setas pretas) e 
glomérulo (asterisco) com alteração estrutural. Coloração Hematoxilina-Eosina. 

 

 

O consumo de ração com Ganoderma resultou em efeitos significativos 

sobre os segmentos do intestino delgado relacionados com a absorção de 

nutrientes. Dentre todas as mensurações (ANEXO V), foi observada diferença 

significativa (p<0,05) para altura de vilo e diâmetro de cripta no íleo e largura de vilo 

e diâmetro de cripta no duodeno. 

A morfometria intestinal avalia a capacidade de absorção de nutrientes pelo 

animal e é um indicativo da manutenção da homeostase do epitélio intestinal. 

Alterações nas vilosidades afetam diretamente a capacidade absortiva do intestino 

por alterar a área de superfície (CHWEN et al., 2013). A histomorformetria do jejuno 

(Tabelas 5.3 e 5.5) resultou em um efeito cúbico na largura de vilosidade 

apresentando-se menor no tratamento 0,5%, aumentando no tratamento 1,0% e 

reduzindo novamente no tratamento 1,5%. O diâmetro de cripta apresentou um 

* 
* 

* 
* 

A B 

C D 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 
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efeito linear decrescente em relação ao aumento da proporção de farinha miceliada 

na ração. Analisando a morfometria no íleo (Tabelas 5.4 e 5.5), a altura de 

vilosidade apresentou um efeito cúbico na análise de regressão, sendo maior no 

tratamento 0,5% e decrescendo posteriormente para os outros tratamentos. O 

diâmetro de cripta apresentou um efeito linear decrescente conforme o aumento da 

concentração de farinha miceliada na ração. 

 

Tabela 5.3 Médias e p-valores da ANOVA das medidas de altura e largura de vilosidade, 
região e diâmetro de cripta de jejuno de coelhos recebendo ração com inclusão de 0%, 
0,5%, 1,0% e 1,5% de farinha de trigo miceliada com Ganoderma lucidum. 

Variável 0,0 0,5 1,0 1,5 p-valor 

Altura de vilosidade 873,06 664,55 604,79 503,63 0,1037 

Largura de vilosidade 200,64 95,31 113,15 90,46 0,0004 

Região de cripta 178,86 165,17 165,81 133,09 0,1185 

Diâmetro de cripta 66,09 48,36 50,73 33,39 0,0432 

 

Tabela 5.4 Médias e p-valores da ANOVA das medidas de altura e largura de vilo, região e 
diâmetro de cripta de íleo de coelhos recebendo ração com inclusão de 0%, 0,5%, 1,0% e 
1,5% de farinha de trigo miceliada com Ganoderma lucidum. 

Variável 0,0 0,5 1,0 1,5 p-valor 

Altura de vilosidade 681,01 708,31 564,98 488,10 0,0385 

Largura de vilosidade 140,13 117,81 98,83 97,42 0,1899 

Região de cripta  194,03 171,34 156,74 112,53 0,0898 

Diâmetro de cripta 66,55 37,66 39,84 32,32 0,0095 

 

Tabela 5.5 p-valores dos efeitos linear (L), quadrático (Q) e cúbico (C) para altura de 
vilosidade e diâmetro de cripta de íleo e largura de vilosidade e diâmetro de cripta de jejuno  
e respectivas equações de regressão. 
Variável L Q C Equação 

Íleo – altura de 

vilosidade 

0,1282 0,0659 0,0019 y = 578,9970 + 622,2819x – 1198,38x
2
 + 

507,5234 x
3
 

Íleo – diâmetro de 

cripta 

0,0018 0,5105 0,0902 y = 48,7205 – 11,0118x
 

Jejuno – largura de 

vilosidade 

0,0074 0,1210 0,001 y = 158,3869 – 288,061x + 406,6387x
2
 – 

163,375x
3
  

Jejuno – diâmetro de 

cripta 

0,0118 0,2957 0,2074 y = 55,7312 – 12,6392x 

 

O tamanho das vilosidades depende da velocidade com que células, 

altamente mitóticas e de rápida regeneração, que são replicadas nas criptas se 

multiplicam. Estas células migram até a base de cada vilosidade, empurrando outras 
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células gerando uma progressão contínua até o ápice de cada vilosidade. O 

desaparecimento das células no ápice ocorre pelo avançar da idade ou pela 

exposição destas ao conteúdo intestinal (APTEKMANN et al., 2001). 

Além da renovação fisiológica, o ciclo epitelial pode acelerar ou desacelerar 

em resposta a alterações no ambiente do lúmen intestinal. Em casos de infecção, 

ocorre um estímulo à proliferação de células pelas criptas, resultando em hiperplasia 

e aumento do diâmetro de da região de cripta. Este aumento na renovação celular é 

um mecanismo de defesa do epitélio intestinal que elimina células infectadas, 

limitando a colonização bacteriana e mantendo a homeostase tecidual (ETTARH; 

CARR, 1996; ASHIDA et al., 2011). 

A manutenção da microbiota benéfica, que ocorre com a utilização de 

prebióticos, contribui para a manutenção e a homeostase do tecido epitelial 

intestinal, competindo com microorganismos patogênicos e consequentemente 

protegendo a mucosa intestinal. Esta manutenção resulta em um aumento de altura 

das vilosidades e na redução do diâmetro e da região de cripta (ETTARH; CARR, 

1996). 

Os resultados deste trabalho apontam para um possível efeito benéfico da 

utilização de farinha com micélio de Ganoderma sobre o intestino delgado nas 

porções relacionadas à absorção de nutrientes, principalmente quando fornecida na 

concentração 0,5%. 

5.4 Conclusão 

O fornecimento de farinha com micélio de Ganoderma lucidum não afetou o 
desempenho produtivo de coelhos. O nível 0,5% favoreceu os segmentos do 
intestino relacionados com a absorção de nutrientes. Alterações histológicas nas 
células renais indicam a necessidade de estudos mais detalhados sobre a toxicidade 
deste fungo. 
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6 ANEXOS 

Anexo I – Termo de Transferência de Material – EMBRAPA/UTFPR 
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Anexo II – Fluxograma de procedimento laboratorial para determinação de (1,3)β-

(1,6)β-glucanas utilizando o kit Mushroom and Yeast β-Glucan K-YBGL 09/14 

Megazyme®. 

 A – Procedimento para determinação de Glucanas Totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 mg Amostra; 100 mg Controle (levedura) 

Adicionar 1,5 mL Ác. Clorídrico 
Banho 30°C / 45 min. (Agitar a cada 15 min.) 

Adicionar 10mL H2O destilada 
Banho 100°C   5 min. aberto 

      2 horas fechado 

Esperar esfriar!!!!! 
Adicionar 10mL KOH 2N 

 

Adicionar tampão acetato pH 5,0 em balão volumétrico de 
100 mL. 

 

Retirar uma alíquota e centrifugar 1.500g / 10 min. 

Em um tubo adicionar: 
0,1 mL da amostra + 0,1 mL de exo 1,3β-glucanase 

Banho maria a 40°C / 60 min. 

Adicionar indicador: 3,0 mL de GOPOD 
Banho 40°C / 20 min. 

Realizar leitura em espectrofotômetro a 510 nm 
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 B – Procedimento para determinação de α-Glucanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 mg Amostra;100 mg Controle (levedura) 

Adicionar 2,0 mL KOH 2M 
Manter em banho de gelo / 20 min. (Agitar periodicamente) 

Adicionar 8 mL tampão acetato pH 3,8 
+ 

Amiloglicosidase + Invertase 
Agitar e colocar em banho maria a 40°C / 30 min. 

Se a amostra apresentar α-glucanas em quantidade: 
> 10%  Avolumar em balão 100 mL com H2O destilada. 

 
< 10%  Continuar procedimento sem diluição. 

Retirar uma alíquota e centrifugar a 1.500g / 10 min. 

Em um tubo adicionar: 
0,1 mL da amostra + 0,1 mL de tampão acetato (pH 5,0) 

+ 
O indicador: 3,0 mL de GOPOD 

Banho 40°C / 20 min. 

Realizar leitura em espectrofotômetro a 510 nm 
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Anexo III – Equações utilizadas para cálculo de rendimentos de cortes de carcaça de 

coelhos. 

Porcentagem de dianteiro 
Peso Dianteiro

Peso Car. Fria 24hs
 x100 

Porcentagem de costela 
Peso Costela

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem de lombo  
Peso Lombo

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem de traseiro  
Peso Traseiro

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem da Paleta  
Peso Paleta

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem da Perna  
Peso Perna

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem do Compr. Perna  
Comprimento da Perna

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem Compr. Interno da Carcaça  
Compr.  Interno da Carcaça

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem da Garupa  
Largura da Garupa

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem da Coxa  
Largura da Coxa

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem da Perna  
Peso da Perna

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Porcentagem do Osso  
Peso do Osso

Peso Car. Fria 24hs
 x 100 

Proporção Músculo Osso  
Peso Músculo

Peso Osso
 

Porcentagem de Músculo  
Peso Músculo

Peso Total Perna
 

Porcentagem do Osso  
Peso do Osso

Peso Total Perna
 

 ndice de Compacidade da Carcaça  
Peso Carcaça  Fria 24hs

Comprimento  Inteiro da Carcaça
 

 ndice de Compacidade da Perna  
Largura  Guarupa 

Comprimento da Perna
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Anexo IV – Médias, p-valores e transformação de dados (se necessário), dos 

parâmetros de desempenho e avaliação de carcaça de coelhos alimentados com 

ração contendo níveis de farinha com micélio de G. lucidum. 

 
Médias, p-valores e transformação de dados (se necessário), dos parâmetros de 
desempenho e avaliação de carcaça de coelhos alimentados com ração contendo níveis de 
farinha com micélio de G. lucidum. 

Parâmetros 

Tratamentos 

p-valor Transformação1 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 

Consumo (g) 3694,04 3996,70 3712,82 3655,54 0,7221 
 

Ganho (g) 1170,12 3996,70 3712,82 3655,54 0,8034 
 

Conversão* 3,15 3,32 3,06 2,95 0,5679 
 

Peso ao abate (g) 1956,32 1992,80 1955,04 1957,68 0,9816 
 

Rendimento (%) 51,88 53,12 51,38 52,00 0,8254 
 

Pele (g) 228,70 236,22 209,90 210,44 0,1256 
 

Cabeça (g) 161,88 169,76 159,76 169,06 0,6864 
 

Pata (g) 79,56 77,52 75,14 78,30 0,6995 
 

Sangue (g) 64,60 64,68 58,40 60,46 0,5534 
 

TGI cheio (g) 305,06 311,48 297,50 311,38 0,1009 recíproco 

CR (g) 20,56 20,78 18,32 20,08 0,6441 
 

Rins e Bexiga (g) 22,66 23,56 19,16 17,66 0,0270 recíproco 

Fígado (g) 43,82 49,22 44,52 45,58 0,2902 
 

Compr. Ceco 47,60 47,00 45,40 45,2 0,7761 
 

Carcaça fria (g) 1017,28 1060,90 1006,12 1018,80 0,9064 
 

Dianteiro (g) 282,10 288,78 277,16 294,12 0,8975 
 

Traseiro (g) 405,72 428,52 399,74 408,94 0,7873 
 

Lombo (g) 249,80 259,00 248,92 237,68 0,8700 
 

Costela (g) 72,28 79,02 73,46 71,02 0,8267 
 

Paleta (g) 171,24 183,80 158,60 214,22 sn c 

Perna (g) 374,70 397,94 356,76 379,94 0,4678 
 

Compr.perna (g) 16,08 12,80 13,30 14,10 sn c 

Compr.int. carcaça (g) 34,62 36,46 36,16 36,20 sn c 

Largura garupa (cm) 7,8 8,04 7,50 7,04 sn c 

Largura coxa (cm) 9,72 10,12 9,46 9,58 0,1510 
 

Peso músculo (g) 155,12 163,9 154 158,6 0,8690 
 

Peso osso (g) 155,12 163,9 154 158,6 0,9231 
 

Total perna (g) 184,94 194,98 184,16 189,7 0,8671 
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Rendim. dianteiro (%) 27,65 27,10 27,64 28,98 0,2828 
 

Rendim. traseiro (%) 39,95 40,45 39,79 40,13 0,7722 
 

Rendim. lombo (%) 24,56 24,33 24,65 23,18 0,5041 boxcox 

Rendim. costela (%) 7,12 7,62 7,21 7,00 0,8981 
 

Rendim. paleta (%) 16,76 17,28 16,02 21,09 0,8026 boxcox 

Rendim. perna (%) 36,86 37,56 35,76 37,27 sn c 

Músculo*  0,84 0,84 0,84 0,84 0,9292 
 

Osso* 0,16 0,16 0,17 0,16 0,9292 
 

Músculo/Osso* 5,20 5,30 5,10 5,17 0,9603 
 

Compac. Carcaça* 29,64 29,04 27,77 28,12 0,8096 
 

Compac. Perna* 0,53 0,63 0,57 0,50 0,3390 
 

*Razão sem unidade de medida. 1Quando possível, os dados que não apresentaram 
distribuição normal foram transformados e após testada a normalidade, era realizada 
a análise. sn, dados não apresentaram distribuição normal. c, os dados 
transformados também não apresentaram distribuição normal. TGI, trato 
gastrointestinal. CR, cardiorrespiratório. Compr., comprimento. Int., interno. Rendim., 
rendimento. Compac., compacidade. 
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Anexo V - Médias (µm) e p-valores da ANOVA das medidas de altura e largura de 

vilosidade, região e diâmetro de cripta de duodeno, jejuno, íleo e ceco; e de altura e 

largura de lâmina própria e folículo linfático de apêndice cecal, de coelhos 

recebendo ração com inclusão de 0%, 0,5%, 1,0% e 1,5% de farinha com micélio de 

Ganoderma lucidum. 

Médias (µm) e p-valores da ANOVA das medidas de altura e largura de vilosidade, região e 
diâmetro de cripta de duodeno, jejuno, íleo e ceco; e de altura e largura de lâmina própria e 
folículo linfático de apêndice cecal, de coelhos recebendo ração com inclusão de 0%, 0,5%, 
1,0% e 1,5% de farinha com micélio de Ganoderma lucidum. 

Região Variável 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% p-valor 

Duodeno Altura de vilosidade 759,64 719,70 844,97 697,45 0,6916 

Duodeno Largura de vilosidade 92,09 90,10 103,81 75,17 0,3737 

Duodeno Região de cripta 134,61 136,99 159,41 182,99 0,0722 

Duodeno Diâmetro de cripta 57,58 48,45 52,33 41,00 0,4534 

Jejuno Altura de vilosidade 873,06 664,55 604,79 503,63 0,1037 

Jejuno Largura de vilosidade 200,64 95,31 113,15 90,46 0,0004 

Jejuno Região de cripta 178,86 165,17 165,81 133,09 0,1185 

Jejuno Diâmetro de cripta 66,09 48,36 50,73 33,39 0,0432 

Íleo Altura de vilosidade 681,01 708,31 564,98 488,10 0,0385 

Íleo Largura de vilosidade 140,13 117,81 98,83 97,42 0,1899 

Íleo Região de cripta 194,03 171,34 156,74 112,53 0,0898 

Íleo Diâmetro de cripta 66,55 37,66 39,84 32,32 0,0095 

Ceco Altura de vilosidade 97,88 102,85 117,36 109,56 0,3402 

Ceco Largura de vilosidade 156,26 144,51 189,48 154,17 0,4202 

Ceco Região de cripta 73,04 84,08 94,55 98,20 0,1480 

Ceco Diâmetro de cripta 47,75 47,56 42,69 43,17 0,1980 

Apêndice 

cecal 

Altura de lâmina 

própria 399,55 397,66 431,49 392,71 0,6916 

Apêndice 

cecal 

Largura de lâmina 

própria 465,53 535,81 584,97 536,10 0,1590 

Apêndice 

cecal 

Altura de folículo 

linfático 1788,01 1816,02 1664,66 1831,01 0,2966 

Apêndice 

cecal 

Largura de folículo 

linfático 620,66 627,55 617,63 615,37 0,9945 

 


