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Sinopse:
A produção de Pleurotus ostreatus em substratos à base de resíduos de açaí, pinus, tucumã e
castanha da Amazônia foi estudada. Fatores relacionados à produção de cogumelos, bem
como a caracterização nutricional dos resíduos, substratos pré e pós-cultivo e cogumelos
foram realizadas.
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RESUMO

A fungicultura pode unir diversas características positivas em um único processo:
fornecer uma fonte de alimento nutritiva, diminuir a quantidade de resíduos descartados no
meio ambiente e gerar uma fonte de renda que pode auxiliar no desenvolvimento sustentável
regional. Para o crescimento do cultivo de cogumelos comestíveis no Amazonas, é importante
respeitar as condições climáticas locais, utilizando linhagens mais resistentes às altas
temperaturas da região e a geração e disponibilidade de resíduos, além de verificar a
possibilidade de utilização de técnicas de desinfecção de substratos que possam baratear esse
cultivo, para torna-lo mais acessível a mais agricultores familiares, visto que é uma excelente
fonte de renda em outras regiões do país e que é um alimento de qualidade que poderia auxiliar
na segurança alimentar. Esse trabalho objetivou avaliar a produção de uma linhagem de
Pleurotus ostreatus, cultivada em diversos resíduos lignocelulósicos presentes no Amazonas,
sem controle de temperatura e tratados em diferentes métodos de desinfecção, bem como
analisar a composição nutricional dos cogumelos produzidos, a fim de verificar as
potencialidades dessa cultura. O cogumelo P. ostreatus foi cultivado em temperatura média de
29,65°C, em substrato tratado com diferentes concentrações de H2O2 (teste preliminar), com
imersão em água quente por 90 min., com imersão em cal a 2% por 24h e autoclavagem por 1h.
Os resíduos, substratos pré e pós-cultivo e cogumelos foram analisados quanto ao pH, carbono,
nitrogênio, relação C:N, proteínas, fibras, lipídios, carboidratos totais, carboidratos disponíveis,
energia total (Kcal), cinzas, umidade e massa seca. Pleurotus ostreatus apresentou maior
produção, evidenciada pela eficiência biológica e rendimento, nos substratos autoclavados,
A+T AUT (57,26% e 208,5 g/Kg) e P+T AUT (42,92% e 143,08 g/Kg). Nos substratos tratados
com H2O2 e com cal não houve produção de cogumelos, ao passo que, quando tratados com
água quente, a produtividade foi baixa. Em relação aos nutrientes, pode ser destacado o
incremento de cinzas, proteínas e carboidratos disponíveis para a maioria dos substratos póscultivo, abrindo um espaço para reutilização em outros processos. Os cogumelos produzidos,
de modo geral, apresentaram altos teores de fibras (9,58 a 33,65%) e proteínas (14,34 a 20,88%)
e baixos teores de lipídios (2,49 a 3,14%). Os cogumelos produzidos em pinus apresentaram os
maiores teores de fibras, destacando-se P+C AUT com 33,65%. Todos os cogumelos cultivados
em açaí apresentaram os maiores conteúdos de proteínas (20,03 a 20,88%). Nesse sentido,
considerando as condições de cultivo testadas, P. ostreatus apresentou melhor produção em
A+T AUT e P+T AUT, com potencial para ser cultivado na região. Contudo, novos estudos
devem ser realizados abordando a desinfecção com cal, H2O2 e água quente, visando aprimorar
a forma de utilização destes tratamentos, de modo a ser uma opção economicamente viável para
agricultores familiares. Adicionalmente, os cogumelos produzidos podem ser considerados
boas fontes de suplementação alimentar, especialmente devido aos seus altos teores de fibras e
proteínas e baixos teores de lipídios.
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ABSTRACT

Fungiculture can incorporate various positive features in a single process: provides a
source of nutritious food, reduces the amount of waste disposed in environment and generates
a source of income to improve regional sustainable development. For edible mushroom
cultivation in Amazonas, is important respect local climatic conditions, using strains more
resistant to high temperatures of the region and generation and availability of residues, in
addition to verifying the possibility of using disinfection techniques of substrates that can make
this culture cheaper to make it more accessible to more family farmers, since is an excellent
source of income in other regions of the country and is a quality food that could help food
security. This study aimed to evaluate the production of a strain of P. ostreatus, cultivated in
several lignocellulosic residues present in Amazonas, without temperature control and treated
in different disinfection methods and analyzes the nutritional composition of mushrooms
produced, in order to verify the potential of this culture. Pleurotus ostreatus mushroom was
cultivated in average temperature of 29.65 °C, in substrates treated with different concentrations
of H2O2 (preliminary test), with immersion in hot water for 90 min., with immersion in 2% lime
for 24h and autoclaving for 1h. Waste, pre and post cultivation substrates and mushrooms were
analyzed for pH, carbon, nitrogen, C:N ratio, proteins, fiber, fats, total carbohydrates, available
carbohydrates, total energy (Kcal), ash, moisture and dry matter. Pleurotus ostreatus showed
higher production, evidenced by the biological efficiency and yield in autoclaved substrates, A
+ T AUT (57.26% and 208.5 g/kg) and P + T AUT (42.92% and 143, 08 g/kg). In substrates
treated with H2O2 and lime there was no production of mushrooms, while when treated with
hot water, the productivity was low. Relative to nutrients, it can be highlighted the increase of
ash, protein and available carbohydrates for the majority of post-cultivation substrates, opening
a space for reuse in other processes. The mushrooms produced, generally, show high fiber
content (9.58 to 33.65%) and proteins (14.34 to 20.88%) and low lipids content (2.49 to 3.14%).
Mushrooms produced in pine showed the highest fiber content, standing out P + C AUT with
33.65%. All mushrooms cultivated on acai showed the highest protein content (20.03 to
20.88%). In doing so, considering the growth conditions tested, P. ostreatus showed better
production in A + T AUT and P + T AUT, with potential to be cultivated in the region. However,
further studies should be conducted approaching disinfection with lime, H2O2 and hot water, in
order to improve the way of using these treatments, to be an economically viable option for
family farmers. Additionally, the mushrooms produced can be considered good sources of
dietary supplementation, especially due to high fiber and proteins content and low lipids
content.
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1. INTRODUÇÃO

Atividades agrícolas que resultem em uma alta produtividade de alimentos são
essenciais e desejáveis, visando atender uma população cada vez mais crescente e a conservação
de um meio ambiente, muitas vezes já devastado. Entretanto, a maioria das atividades agrícolas
e industriais gera uma quantidade considerável de resíduos, cujo descarte pode causar diversos
impactos ambientais (Kesseler et al., 2013).
Resíduos agroindustriais e madeireiros não têm sido totalmente aproveitados, apesar de
oferecerem diferentes possibilidades de utilização e a fungicultura seria uma alternativa para o
aproveitamento desses resíduos (Philippoussis e Diamantopoulou, 2011; Mirabella et al.,
2013).
Algumas espécies de fungos basidiomicetos têm a capacidade de degradar resíduos
lignocelulósicos, reduzindo sua quantidade e seus impactos, além de apresentar elevado valor
comercial e alimentar (Bento e Casaril, 2012). Cogumelos comestíveis são pobres em calorias
e gorduras e ricos em proteínas em base seca (Manzi et al., 1999; Cheung, 2008).
A promoção do cultivo de cogumelos usando resíduos agrícolas pode auxiliar na
diminuição da insegurança alimentar e, consequentemente, na resolução de problemas de
desnutrição (Gume et al., 2013).
Dentre os diversos basidiomicetos, algumas espécies de Pleurotus apresentam
potencialidade no cultivo devido à sua rusticidade e adaptabilidade, tolerância às diversas faixas
de temperatura e alta capacidade de decomposição de resíduos (Rajarathnam e Bano, 1987).
Assim, o processo de cultivo de Pleurotus torna-se promissor na redução ou eliminação
de resíduos, no ganho econômico e na proteção do meio ambiente (Deepalakshmi e Mirunalini,
2014).
Diversas espécies de Pleurotus apresentam facilidade no manejo, são adaptáveis às
condições rurais e tem importância fundamental para a agricultura familiar, de forma social e
econômica, atingindo valores de mercado superiores a diversas hortaliças. Seu cultivo ocupa
pouco espaço na propriedade, apresentando crescimento acelerado e gerando retorno financeiro
em um curto período de tempo (Dias e Zied, 2013; Sánchez e Andrade, 2013). Entretanto, é
imprescindível buscar tecnologias de produção de cogumelos adequadas às condições
climáticas e econômicas do país e da região onde será feito esse cultivo (Furlan et al., 2000;
Dias, 2010).

.
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No Amazonas, o cultivo de cogumelos ainda é dependente de ajustes quanto à escolha
de técnicas de cultivo mais rústicas, que possam ser feitas em instalações acessíveis aos
agricultores familiares, às condições climáticas locais e à geração e disponibilidade de resíduos
próprios da região. Assim, ao aperfeiçoar e adaptar as técnicas de cultivo espera-se uma
diminuição dos custos de produção, que pode resultar, futuramente, em uma redução no preço
desses cogumelos ao consumidor e, consequentemente, em um aumento no consumo (Donini
et al., 2005).
Dentre os fatores que influenciam o cultivo de cogumelos destaca-se a temperatura e
esterilização/tratamento do substrato. Fatores como a umidade são controláveis com certa
facilidade, ao passo que a temperatura exige mais investimentos em estruturas que permitam o
controle dessa variável, fato que pode limitar a produção pelos agricultores familiares. Desta
maneira, uma solução eficiente é selecionar linhagens fúngicas que apresentem desempenho
satisfatório em temperaturas mais altas, disponibilizando espécies compatíveis para o
incremento do mercado regional (Dias e Zied, 2013).
No que diz respeito ao tratamento do substrato, essencial na diminuição de microorganismos competidores, diversos agricultores têm utilizado técnicas como a imersão em
soluções alcalinas, compostagem, pasteurização por vapor e imersão em água quente (Sánchez
e Andrade, 2013). A técnica de autoclavagem, apesar de ser a mais eficiente no quesito
descontaminação, ainda é subutilizada por produtores, uma vez que consiste em um
equipamento caro para a maioria dos fungicultores (Urben, 2004).
Desse modo, é essencial avaliar algumas possibilidades do cultivo de uma ou mais
linhagens, que possam se adaptar às condições climáticas da nossa região, em substratos
preparados com resíduos disponíveis localmente, tratados com diferentes formas de
desinfecção, a fim de verificar o potencial da fungicultura no estado do Amazonas, além de
contribuir para um possível avanço na produção de cogumelos, com ênfase no agricultor
familiar.
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2. REVISÃO

2.1. Fungos, cogumelos e sua importância
Os fungos são seres eucariotos pertencentes ao reino Fungi. São heterotróficos e nutremse por absorção, através da produção de enzimas que degradam matéria orgânica. (Alexopoulos
et al., 1996) Dentro dessa categoria de seres vivos, os cogumelos são macrofungos presentes
nos filos Basidiomycota e Ascomycota que podem ser, ou não, comestíveis (Chang e Miles,
2004).
O cogumelo, também chamado corpo de frutificação ou ascoma/basidioma é apenas
uma das fases do ciclo de vida destes fungos. O organismo em si é formado pelo micélio
vegetativo, que coloniza o substrato (Alexopoulos et al., 1996; Gugliotta e Capelari, 1998).
Esse micélio, nos basidiomicetos, pode ser primário, secundário ou terciário. O primário
é caracterizado pela germinação dos esporos, formando hifas haplóides. Micélios primários
geneticamente compatíveis dão origem ao micélio secundário (plasmogamia), formando hifas
dicarióticas. O micélio terciário leva a formação de cogumelos (estrutura reprodutiva) e os
basídios formados no cogumelo geram basidiósporos (esporos) que reiniciam o ciclo de
reprodução sexuada ao serem liberados no ambiente e encontrarem condições adequadas
(Alexopoulos et al., 1996; Gugliotta e Capelari, 1998). Também podem se reproduzir
assexuadamente, através da fragmentação do micélio (Alexopoulos et al., 1996).
Com relação à importância desses fungos, em geral, esta é variável sobre diversos
aspectos, podendo ser considerados positivos ou negativos, sendo seus benefícios maiores em
comparação aos seus malefícios (Urben, 2004). Dentro dessas perspectivas, alguns desses seres
são utilizados em atividades fermentativas (Santos et al., 2011), na produção de ácidos
orgânicos (Dhillon et al., 2011), no preparo de alimentos (Bodh et al., 2016), no controle
biológico (Montealegre et al., 2014), na biorremediação (Soares et al., 2011), na agricultura,
como fungos micorrízicos arbusculares (Coelho et al., 2012) e na produção de enzimas em geral
(Silva et al., 2012).
Além disso, esses seres são fundamentais na ciclagem da matéria orgânica por todo o
planeta, tendo um papel fundamental na bioconversão de resíduos devido ao seu potencial
decompositor (Chang e Miles, 2004). Alguns podem ser tóxicos para o consumo humano,
enquanto outros são excelentes fontes alimentares (Chang e Miles, 2004).
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2.2. Pleurotus: Características e classificação taxonômica
O gênero Pleurotus abriga diversas espécies comestíveis conhecidas nas Américas,
como Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn.,
Pleurotus eryngii (DC.) Quél, Pleurotus citrinopileatus Singer, denominados popularmente
como cogumelo ostra, shimeji ou hiratake. Possuem uma ampla variedade de cores como
branco, cinza, marrom, amarelo e rosa, variáveis de acordo com a espécie, a linhagem, a
quantidade de luz fornecida durante o seu desenvolvimento e a temperatura na qual é cultivado
(Chang e Miles, 2004; Urben, 2004).
Dentre as várias espécies do gênero, o P. ostreatus se destaca por ser um dos mais
cultivados do mundo, juntamente com Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach e Lentinula
edodes (Berk.) Pegler (Chang e Miles, 2004).
P. ostreatus é um fungo pertencente ao reino Fungi, filo Basidiomycota, subfilo
Agaricomycotina, classe Agaricomycetes, subclasse Agaricomycetidae, ordem Agaricales,
família Pleurotaceae e gênero Pleurotus. Adicionalmente, é classificado como fungo da
podridão branca da madeira, devido à forma que suas enzimas degradam a lignina, celulose e
hemicelulose presentes em palhas, bagaços, serragens e diversos outros resíduos (Abreu et al.,
2007).

2.3. Cultivo de cogumelos
Em comparação com outras culturas agronômicas, o cultivo de cogumelos é um
processo biotecnológico eficiente na conversão de energia e água em alimento para o homem,
e pode ser aplicado até mesmo em regiões de extrema pobreza, onde a escassez desses fatores
está constantemente presente (Martinez-Carrera et al., 1998).
Ao estudar um caso de uma comunidade de camponeses indígenas no México, MartinezCarrera et al. (1998) afirmam que as tecnologias fundamentais de cultivo de cogumelos como
preparação do “spawn”, produção de cogumelos e processamento podem ser realizadas em
condições rurais, mantendo um sistema sustentável, desde que os indicadores ambientais,
econômicos, sociais e as condições locais sejam respeitados.
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Os cogumelos podem, ainda, contribuir para a segurança alimentar e o desenvolvimento
rural sustentável, pois o seu cultivo não requer grande área de terra, além de ser uma atividade
viável e atraente para os agricultores rurais e moradores periurbanos. Indiretamente, também
pode proporcionar melhoria da sustentabilidade dos pequenos sistemas agrícolas, por meio da
reciclagem de matéria orgânica, que após ser utilizada como substrato, volta a ser utilizada
como fertilizante (Zhang et al., 2014).
Desta forma, o cultivo de Pleurotus a partir de resíduos agrícolas/florestais é
considerado uma potencial fonte de renda, uma forma de produção alternativa de alimentos, de
fornecimento de emprego e de reciclagem de resíduos (Mamiro e Mamiro, 2011).

2.4. A produção de cogumelos no mundo e no Brasil
Dados mais recentes da Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO
mostram que a produção de cogumelos em 2013 foi na ordem de 9.926.966 t, em uma área de
25.599 ha, tendo uma produtividade de 387,78 t ha-1 (FAOSTAT, 2013). Apenas na Ásia, a
produção foi de 7.409.100 t em 24.713 ha, com produtividade de 299,80 t ha-1, sendo a maior
parte oriunda da China, maior produtor mundial, com a produção de 7.076.842 t em 24.027 ha
(294,53 t ha-1).
Nos demais continentes, a Europa foi responsável por produzir, em 711,00 ha, cerca de
1.948.625 t, gerando uma produtividade média de 274,03 t ha-1, demonstrando um excelente
aproveitamento do espaço. Na África foram produzidas 21.185 t e nas Américas, 487.986 t,
estando a maior parte concentrada nos EUA, com 406.198 t. Na Oceania, em 175 ha, a produção
foi de 60.070 t, com produtividade de 343,26 t ha-1, mostrando um aproveitamento de espaço
superior ao da Ásia/China.
Na FAO não há dados sobre a produção de cogumelos no Brasil e, em geral, dados sobre
a fungicultura brasileira são difíceis de serem reunidos. Contudo, em um censo realizado em
2016 em São Paulo, estado onde se concentra grande parte dos produtores brasileiros, há mais
de 500 produtores, distribuídos em 93 municípios, responsáveis por produzir um total de
1.062.008 t de cogumelos/ mês. Desses produtores, 24,55% cultivam cogumelos do gênero
Pleurotus, 16,44% Lentinula edodes, 2,57% Agaricus blazei Murrill e 4,16 % produzem outras
espécies como Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Pholiota microspora (Berk.) Sacc.
[Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito & S. Imai] e Flammulina velutipes (Curtis) Singer (Gomes et
al., 2016).

.
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De acordo com o Instituto de Economia Agrícola- IEA, em 2014, a produção de
cogumelos no estado de São Paulo foi de 6.113,65 toneladas, produzidas em 127,45 hectares.
Já para a Associação Nacional de Produtores de Cogumelos-ANPC, em dados de 2013, a
produção anual estimada é de 12.000 toneladas de cogumelos, muito abaixo da produção
verificada pelo censo apresentado por Gomes et al. (2016).
Segundo a ANPC (2013), apesar do aumento na produção de cogumelos, a sua demanda
nos últimos anos ainda é maior que a oferta do mercado em muitas regiões.

2.5. Características do cultivo de cogumelos
A possibilidade de obtenção de uma boa produção em pequenas áreas consiste em uma
das principais vantagens da fungicultura quando comparada às outras culturas. Ademais, uma
vez que crescem em resíduos, os cogumelos não requerem solos férteis como as culturas
agronômicas (Degreef et al., 2016). Assim, o cultivo de cogumelos é, muitas vezes, apontado
como uma atividade rural de base ecológica, de uso eficiente do espaço e ideal para pequenos
estabelecimentos rurais (Meera et al., 2014; Mathieu e Jiménez, 2015).
Apesar das vantagens na produção de cogumelos, alguns métodos podem ser onerosos,
devido à necessidade de condições controladas (temperatura, esterilização e umidade) e
investimento em tecnologia, tornando-o inviável para a realidade de muitos agricultores, que
dispõem apenas de métodos artesanais (Bett e Perondi, 2011). Desta maneira, apesar de a
fungicultura ser uma atividade promissora, ainda apresenta risco comercial e produtivo, uma
vez que depende de tecnologias adaptadas e do aumento na demanda de consumo em
determinados locais (Bett e Perondi, 2011).
Nesse sentido, a produção de cogumelos pode parecer arriscada e ter uma série de
dificuldades para alguns produtores, ao passo que para outros, pode ser vantajosa e lucrativa,
tornando-se, desta forma, essencial avaliar as possibilidades e perspectivas, além de se
aperfeiçoar tecnologias de cultivo sempre que possível (Gyenge et al., 2016).
No Brasil existem mais de 300 produtores de cogumelos, os quais, em sua maioria,
correspondem à micro e pequenos agricultores familiares, que utilizam a fungicultura como sua
principal fonte de renda, sendo, portanto, uma atividade fundamentalmente da agricultura
familiar, o que demonstra o valor do setor para o país, desempenhando uma importante ação
social e uma alternativa de renda (ANPC, 2013).
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2.6. Fatores que influenciam o cultivo de cogumelos
2.6.1. Carbono, nitrogênio e relação C:N
Um dos fatores com influência direta no cultivo de cogumelos corresponde às fontes de
carbono (mono e polissacarídeos, aminoácidos, compostos policíclicos, lignina e celulose), as
quais são responsáveis pelo aporte energético para as reações químicas e estruturais das células
fúngicas (Chang e Miles, 2004). Essas moléculas estão disponíveis em diversas fontes
lignocelulósicas, como palhas, bagaços e serragens, em quantidades variadas e, para a sua
bioconversão, os fungos dispõem da liberação de enzimas capazes de hidrolisar tais substâncias,
de modo a facilitar sua absorção e/ou utilização por esses organismos (Chang e Miles, 2004).
O nitrogênio, por sua vez, é essencial para a síntese de proteínas e outros compostos
nitrogenados e, quando dosado corretamente pode aumentar o rendimento da produção de
cogumelos, caso contrário, altas dosagens deste elemento podem inibir o crescimento fúngico
(Kamra e Zadrazil, 1988; Chang e Miles, 2004).
Cogumelos como o champignon (Agaricus bisporus) requerem altas quantidades de
nitrogênio para o seu crescimento e/ou desenvolvimento, necessitando de uma relação C:N
próxima de 17:1. Por outro lado, cogumelos do gênero Pleurotus são menos exigentes às fontes
de nitrogênio, porém demandam mais fontes de carbono (Chang e Miles, 2004).
Espécies de Pleurotus e Lentinula edodes são capazes de crescer em madeiras em
ambientes naturais, com relação C:N variando de 350 a 500:1 (Chang e Miles, 2004), porém,
necessitam de enriquecimento com fonte de nitrogênio para incrementar sua produtividade
(Sales-Campos e Andrade, 2011).
Estudos científicos demonstram que a obtenção de um cultivo produtivo de Pleurotus
spp. depende da utilização de substratos com relação C:N inicial de 70-80:1. Após as etapas de
compostagem e pasteurização, a relação de C:N deve reduzir para cerca de 40:1 e, para
substratos autoclavados a relação C:N deve apresentar-se entre 15 e 25:1 (Eira, 2010).

2.6.2. pH
Variações no pH podem afetar processos metabólicos e a habilidade de utilização de
nutrientes disponíveis pelos fungos. Assim, se o pH não for adequado, mesmo em condições de
temperatura e nutrientes apropriadas, o crescimento fúngico pode ser afetado (Sánchez e Royse,
2001).

.
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De modo geral, a faixa ideal de pH para o crescimento e/ou desenvolvimento fúngico
varia de 4 a 7. Entretanto, valores baixos de pH (em meio ácido) podem favorecer o
desenvolvimento de contaminantes como Trichoderma sp. Nesse sentido, para a maioria dos
casos, sugere-se que os cultivos sejam realizados em valores de pH variando de 5,5 a 6,0, de
modo a inibir o desenvolvimento de fungos concorrentes (Lin, 2004).

2.6.3. Temperatura
A temperatura pode exercer influência sobre o metabolismo das células dos organismos
vivos, afetando a atividade de muitas enzimas. Espécies de Pleurotus podem crescer em uma
ampla faixa de temperatura até 35°C, dependendo da linhagem e espécie (Zadrazil, 1974 apud
Sánchez e Royse, 2001).

2.6.4. Umidade
O teor de umidade é responsável por afetar a disponibilidade de nutrientes, sendo
recomendada umidade relativa do ambiente em torno de 90% e do substrato variando de 50 a
75%. Adicionalmente, valores de umidade do substrato abaixo do recomendado podem
interferir no desenvolvimento do fungo, ao passo que, teores de umidade elevados afetam
negativamente a disponibilidade de oxigênio, além de favorecer o desenvolvimento de
contaminantes (Chang e Miles, 2004).

2.7. Resíduos lignocelulósicos, agroindustriais e madeireiros
As matérias-primas a serem utilizadas em qualquer processo produtivo, sempre que
possível, devem ser provenientes de recursos renováveis, considerando o aumento da demanda
por energia e produção limpa. Assim, resíduos provenientes de atividades como a agricultura e
a silvicultura também precisam ser aproveitados (Risser, 1981; Lenardão et al., 2003).
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Os materiais de origem agroindustrial, oriundos do processamento de insumos agrícolas,
tem caráter de resíduo, uma vez que são gerados após o processamento de produtos de valor
comercial. Esses resíduos possuem potencial valor agregado, no entanto, quando gerados em
grandes quantidades, resultam em acúmulo de lixo, podendo causar impacto ambiental (Castro
e Pereira Jr., 2010). Ainda quanto aos resíduos, cascas e sementes constituem a maior parte de
materiais que não são aproveitados em todo o seu potencial, em consequência do baixo valor
comercial de alguns materiais (Caetano et al., 2009).

2.7.1. Resíduos disponíveis na região amazônica
2.7.1.1. Açaí (Euterpe sp.)
O açaí consiste em uma palmeira de alta ocorrência na região amazônica, sendo descrito
por apresentar frutos esféricos e pequenos, contendo uma semente dura, envolvida por uma fina
camada de uma polpa cinza e oleaginosa, protegido por um epicarpo roxo (Pesce, 2009).
Comercialmente, o fruto é utilizado para o preparo de vinho de açaí, consumido em
grandes quantidades em toda a Amazônia, além do preparo de doces como sorvetes e geleias, e
do palmito, que possui valor comercial e alimentício (Cymerys e Shanley, 2005).
Após o processamento do fruto, cerca de 90% do volume oriundo da produção de açaí
corresponde a resíduos compostos, em sua grande maioria, de sementes e fibras e, apesar de ser
fonte de material renovável, nem sempre são aproveitados, gerando, desta forma, danos
ambientais (Martins et al., 2009).

2.7.1.2. Castanha da Amazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.)
A castanheira compreende uma das espécies de maior importância econômica da região
Amazônica, sendo bastante apreciada para fins alimentícios, com ênfase na semente, composta
de 50% de tegumento lenhoso e 50% de amêndoa (Pesce, 2009).
Estima-se que, em 2010, o Brasil produziu em torno de 40,3 mil t da amêndoa da
castanha, sendo que para cada t de castanha limpa é gerado 1,4 t de resíduos, compostos pelo
tegumento (casca) e pelo ouriço (fruto) (Dias et al., 2012).
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2.7.1.3. Pinus (Pinus sp.)
O pinus, apesar de não ser uma espécie nativa da Amazônia, tem sido processada pela
indústria madeireira juntamente com outras espécies nativas como, louro inhami, angelim
pedra, amapá, assacu, maçaranduba, muiratinga, sumaúma e copaíba (Dossa et al., 2002;
Capanema et al., 2013).
Neste setor produtivo, há um grande desperdício de madeira na região, com cerca de
36% de rendimento de madeira serrada e 64% de resíduos, muitas vezes em função da
infraestrutura das serrarias, pelo desconhecimento das potencialidades de utilização dos
resíduos madeireiros e, principalmente, pela falta de um manejo sustentável. Assim, novas
alternativas devem ser criadas visando o aproveitamento dos resíduos madeireiros, de modo a
aumentar a utilização e diminuir o desperdício, indo além da utilização como material
comburente, visando uma cadeia de produção sustentável (Braz et al., 2014).

2.7.1.4. Tucumã (Astrocaryum tucuma Martius)
O tucumã é uma palmeira de ampla ocorrência na Amazônia e sua importância
econômica está voltada para a exploração da polpa dos frutos, que normalmente é consumida
natural ou na forma de produtos processados como sorvete, licor e doce. Da polpa e das
sementes, extrai-se, ainda, óleos comestíveis utilizados na alimentação humana e na formulação
de ração animal (Costa et al., 2005; Gentil e Ferreira, 2005).
A estirpe é usada na construção de cercas vivas, currais e casas rústicas. As fibras das
folhas são utilizadas para a fabricação de cestos e redes de pesca e de dormir e o endocarpo é
muito usado na confecção de brincos, anéis, pulseiras e colares (Gentil e Ferreira, 2005).
Após o despolpamento, as sementes, que representam cerca de 60% do peso fresco do
fruto, é na maioria das vezes, descartado como resíduo, sendo um produto potencial para
atividades de bioconversão (Figliuolo, 2009).
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2.7.2. Utilização de resíduos no cultivo de cogumelos
Os resíduos utilizados na formulação do substrato podem conferir uma maior
produtividade em relação a outros. Dentre os “agro-resíduos” disponíveis em abundância nos
trópicos encontram-se palhas, gramíneas , bagaços (cana de açúcar), casca de coco, resíduo de
algodão e polpa de café, que podem ser utilizados de forma individual ou em diferentes
combinações de substratos, visando o cultivo de cogumelos (Quimio, 2004).
Vários estudos tem demonstrado a influência de diferentes substratos e suplementos no
cultivo de espécies do gênero Pleurotus, assim como sobre a eficiência biológica (conversão de
parte dos nutrientes presentes no substrato em cogumelos) obtida (Tabela 1).

26

Tabela 1- Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continua).
Espécie
P. ostreatus e P.
djamor [= P.
ostreatoroseus]
P. ostreatus

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Serragem da casca de coco suplementada com 4,70 a 21,08, variando conforme espécie /linhagem
farelo de trigo e/ou de arroz

Serragem e bagaço de cana de açúcar

Autores
Pedra e Marino

e substrato

(2006)

88,10 (25% bagaço +75% serragem) a 107,61

Vetayasuporn et al.

(25% serragem +75% bagaço)

(2006)

58,64 (P. citrinopileatus) a 132,64

Bernardi et al.

(P. djamor)

(2007)

P. ostreatus, P.
djamor [= P.
ostreatoroseus] e P.

Capim elefante

citrinopileatus
P. ostreatus

Plantas pioneiras com/sem farelo de arroz
Serragem, serragem de casca de coco, bagaço

P. ostreatus

de cana-de-açúcar e folhas de taboa, com grão
de arroz

P. ostreatus

P. ostreatus

Serragem e resíduos do coco em diversas
formulações

Entre 150 e 270%, conforme a planta utilizada

Das e Mukherjee
(2007)

103,56 (bagaço), 95,02 (serragem), 56,76 (casca

Vetayasuporn

de coco), 44,67% (folhas de taboa)

(2007a)

56,76 (coco) a 109,80 (25% coco + 75% serragem)

Vetayasuporn
(2007b)

Capim elefante puro ou suplementado com

51,88 (Capim-elefante + 5% de serragem de

Bernardi et al.

serragem de couro de curtume

couro) e 55,86 (Capim elefante)

(2008)
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Tabela 1- Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continuação).
Espécie
P. ostreatus

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Autores

Palha de trigo com farelo de trigo e água

14,70 (100% de água residual) a 50,70 (0% de

Kalmis et al.

residual do processamento do azeite de oliva

água), de acordo com a concentração utilizada

(2008)

88,90 para PSC01/06 e 89,28 PSC96/03de P. sajor

Bernardi et al.

caju e 112,46 de P.ostreatus

(2009)

P. ostreatus e
Lentinus sajor-caju

Capim elefante puro

[= P. sajor-caju]
P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. djamor

Resíduos de algodão de indústria têxtil (fiação Independentemente dos substratos utilizados, a EB

Holtz et al.

e tecelagem), puros ou misturados

permaneceu em torno de 5

Palha de trigo e diversos resíduos da produção

66,64 a 114,89 (palha de trigo). Houve variação

da cana

conforme a parte utilizada da cana

Resíduos de espiga de milho e serragem,

68,40 (60% serragem + 40% espiga) a 91,21

Buah et al.

suplementados com farelo de trigo

(100% espiga), variando conforme concentrações

(2010)

Palha de trigo, bagaço de cana e caules de
girassol

L. sajor-caju [=P.

Palha de trigo (PT), palha de milho (PM),

sajor caju] e P.

capim sapé (CS), farelo de milho (FM) e casca

ostreatus

de algodão (CA)

Palha: 17,83 a 72,96. Bagaço: 10,00 a 44,83.
Girassol: 8 a 35. Variaram conforme a estação
(chuvoso, inverno, primavera)/mês de cultivo

(2009)
Aguilar-Rivera e
Jesús-Merales
(2010)

Chaubey et al.
(2010)

P. sajor-caju: 1,00 (CS + FM) a 82,60 (PT + CA).

Fanadzo et al.

P. ostreatus: 15,00 (CS + FM) a 97,00 (PM)

(2010)
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Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continuação).
Espécie
P. eryngii

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Serragem (S), palha de soja (PS), bagaço de

S: 64,52. PS: 60,72. BC: 48,91. PA: 50,72 (médias

cana-de-açúcar (BC) e palha de arroz (PA)

de 3 fluxos)

Torta de soja, farelo de arroz, farelo de trigo,
P. ostreatus

aparas de madeira, resíduo de beterraba, polpa
de cenoura e folhas de palmeira

P. ostreatus
P. ostreatus e L.
sajor-caju [= P.
sajor-caju]
P. ostreatus

Palha de arroz, serragem e resíduo do algodão
com farelo de arroz
Resíduos da viticultura, palha de arroz, de
gergelim, de trigo, serragem e grão de trigo
Folha (bananeira), palha de trigo, cevada,
milho e feijão

Autores
Hassan et al. (2010)

51,10 (folhas de palmeira) a 158,90, variando

Jafarpour et al.

conforme a formulação

(2010)

70,00 a 96,30, variando conforme combinações

Variou de 48,20 a 112,70

Variou de 67,77 (feijão) a 129,34 (palha de trigo)

Jonanthan et al.
(2010)
Kurt e Buyukalaca
(2010)
Romero et al.
(2010)

P. ostreatus e P.

Palha de trigo com resíduo do processamento

28 a 85, sendo maiores as eficiências quando foi

Ruiz-Rodriguez et

pulmonarius

do azeite (0, 25, 50, 60, 70, 80 e 90%)

usada a menor quantidade de resíduo do azeite

al. (2010)

P. ostreatus

P. ostreatus

Serragens de marupá e pau de balsa, bagaço de 125,60; 99,80; 94,00 e 64,60 em pupunha, cana de Sales-Campos et al.
cana e pupunha + farelos (arroz, trigo e milho)

açúcar, marupá e pau de balsa, respectivamente

Resíduos do tomate, palha e farelo de trigo

62,80 a 95,60, conforme a concentração de tomate

(2010a)
Al-Momany e
Ananbeh (2011)
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Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continuação).
Espécie

P. ostreatus

P. ostreatus

Pleurotus sp. e P.
sapidus

P. ostreatus

P. ostreatus

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Resíduos de alho ou de milho

0,00 (100% AR) a 115,4/129,50 (15% de AR). A

puros/suplementados com água residual (AR)

0% de AR a eficiência foi menor do que com

do processamento do azeite de oliva

acréscimo de 15 % de AR

Palha/farelo de arroz, farelo/sabugo de milho,

17,90 (50% de palha + 50% de farelo de milho) a

Leucaena leucocephala, folhas de banana e

98,50 (50% de palha + 50% de folhas de banana).

Mamiro e Mamiro

torta de algodão e girassol, em diferentes

37,90 (5% de torta de girassol + 95% palha) a

(2011)

formulações

103,30 (2% de torta de girassol + 98% palha)

Taboa: Caules e folhas (CF), espigas (E),
rizomas e raízes (RR) e planta inteira (PI), com
diferentes quantidades de “semente”

geesteranus

41,61. RR: 5,60 a 100,57

Folha, pseudocaule ou pseudocaule + folha de

Variou de 2,00 (folha Thap Maeo) a 60,00

bananeira de quatro cultivares, suplementados

(pseudocaule Thap Maeo), de acordo com

com farelo de trigo

mistura/cultivar usada

Bagaço de cana e estrume de cavalo,
suplementados com 20% de farelo de trigo

P. high‑king, P.
ostreatus e P.

PI: 57,56 a 82,82. CF: 49,28 a 66,45. E: 6,02 a

Serragem + farelo de trigo

Autores
Lechner e Monaldi
(2011)

Mshandete (2011)

Carvalho et al.
(2012)

Maiores EB: Bagaço autocavado (82,10) e bagaço
pasteurizado por 3h (60,22), Menor EB: bagaço

Oseni et al. (2012)

pasteurizado por 2h (23,78).
56,40 e 59,10 (P. ostreatus), 61,50 (P. high‑king),

Ahmed et al.

95,80 e 65,00 (P. geesteranus)

(2013)
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Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continuação).

Espécie
P. ostreatus

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Autores

Bagaço de bocaiuva (BO) e bagaço de cana

30,81 (30% BO + 70% BC) e 37,51

Cardoso et al.

(BC)

(50% BO + 50% BC)

(2013)

Palhas (soja, trigo, arroz), bagaço de cana,
L. sajor-caju [=P.

hastes (girassol), talos (milho), resíduos

Maior EB: 93,3 (palha de soja). Menor EB: 32,1

Dehariya e Vyas

sajor-caju]

(domésticos/frutas), folhas (chá/bamboo),

(serragem)

(2013)

jornal, flores (paineira-vermelha) e serragem
P. djamor [=P.
eous], Agaricus
platypus [=P.
platypus], [P.

Resíduos de soja, grão de bico, feijão guandu,
feijão preto, trigo e sorgo

Maiores EB (resíduo/fungo): soja para P. djamor e
P. platypus (109,00 e 103,40), feijão preto para P.
florida (58,50) e sorgo para P. eous (51,00).

Deshmukh e
Deshmukh (2013)

florida
P. ostreatus
L. sajor-caju [=P.
sajor-caju]

Serragens, casca de grãos de café e sabugo de
milho
Espiga de milho, serragem e casca de coco

Variou de 29,00 a 78,00

Gume et al.
(2013)

Espiga de milho (85,40), serragem (67,50) e casca

Nurudeen et al.,

de coco (65,25)

(2013)
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Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (continuação).

Espécie

Pleurotus sp.

P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. cystidiosus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. djamor [= P.
flabellatus]

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Tronco (T) e folhas (F) de sisal suplementados

T: 43,02 a 61,78. F (25%) + T (75%): 15,92 a

com estrume de vaca (0, 10, 20, 30%) em

33,70. F (50%) + T (50%): 33,69 a 62,87. F (75%)

diferentes combinações.

+ T (25%): 9,04 a 38,59. F:8,95 a 26,54

Palha de trigo, de arroz (PA), papel, café,

PA: 95,46. PA + farelo de trigo e PA + papel

Sharma et al.

bagaço de cana e serragem com ou sem farelos.

obtiveram 77,32 e 74,89

(2013)

Palha de arroz, palha de trigo, algodão e grão

44,30 (80% palha de trigo + 20% de grão) a

Yang et al.

de trigo, em diferentes concentrações

121,50 (80% de algodão + 20% de grão de trigo)

(2013)

Palha de trigo, serragem, folhas de boobialla e
de tamareira, com farelo de trigo e de milho

Entre 150,00 e 270,00

Autores
Raymond et al.
(2013)

Alananbeh et al.
(2014)

Serragem + resíduos de cacau (100:0, 80:20,

Maiores EB: 64,49 e 64,06 (75:25 e 70:30,

Mudakir et al.

75:25, 70:30)

respectivamente)

(2014)

Resíduo de papel, aparas de madeira e palha de

53,00 (resíduo de papel), 63,00 (palha de trigo) e

Sofi et al.

trigo

78,00 (aparas de madeira e palha de trigo)

(2014)

Folhas de pupunheira com 2, 5 e 10% de farelo
de arroz

2,81 a 5,03

Palha de trigo sem/com farelos (trigo, arroz,

Maiores EB: farelo de arroz (131), de trigo (123),

milho, cevada, sorgo, ervilha, grão de bico e

de ervilha (120), de feijão guandu (109) e de sorgo

feijão guandu)

(116)

Duprat et al.
(2015)
Siddhant et al.
(2015)
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Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de espécies de Pleurotus e eficiência biológica obtida, nos últimos 10 anos (conclusão).
Espécie
P. ostreatus

Substratos e suplementos

Eficiência biológica (%)

Autores

Casca de nozes, serragem de carvalho, cascas

2,52 (25% carvalho + 75% casca de nozes) a 25,46

Sözbir et al.

de semente de algodão

(cascas de semente de algodão)

(2015)

189,9 (mogno) a 212,8 (árvore da chuva)

Rashid et al. (2016)

Serragens de árvore da chuva, mogno, figueira,
P. florida

leucena, eucalipto e mistura das 5 serragens,
suplementadas com farelo de trigo (30%)
Haste de milho e resíduo da semente de

P. ostreatus

algodão nas concentrações 90:10, 80:20, 70:30,
60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 e 10:90

Maiores EB  30:70 (159) e 10:90 (157).

Keneni e Wondimu
(2016)

Espécies citadas: Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn, Pleurotus citrinopileatus Singer, Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr., Pleurotus
eryngii (DC.) Quél., Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél., Pleurotus sapidus Quél., Agaricus platypus Cooke & Massee, Pleurotus cystidiosus O.K. Mill., Pleurotus geesteranus,
Pleurotus florida e Pleurotus high-king.
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Considerando a possibilidade de se usar diferentes resíduos no cultivo de cogumelos,
esta prática se enquadra em uma agricultura mais sustentável (Oei e Nieuwenhuijzen, 2006).
Assim, ao aproveitar resíduos agrícolas que não estão diretamente disponíveis para o consumo
humano, os fungos podem transformar esses resíduos em um material de valor nutricional e
medicinal, dando um fim apropriado aos materiais descartados em grande quantidade que
poderiam prejudicar o meio ambiente, além de ser possível alcançar uma alta produtividade por
área cultivada (Costa et al., 2009; Dias e Zied, 2013).
Desta maneira, o uso de fungos comestíveis na bioconversão de resíduos sólidos tornase economicamente viável, uma vez que os cogumelos podem ser produzidos a partir de um
subproduto com pouca ou nenhuma utilização (Nyochembeng et al., 2008).

2.8. Tratamento do substrato
A prática de tratamento do substrato a ser utilizado no cultivo de cogumelos visa,
principalmente, reduzir possíveis contaminantes presentes no meio e, dentre os tratamentos
mais conhecidos, o mais comum é o térmico, o qual é realizado de acordo com os recursos
financeiros do fungicultor (Urben, 2004).
O tratamento térmico mais recomendado é a autoclavagem, que consiste em um
processo realizado em autoclave, sob condições de 121°C durante 1 a 3 horas, visando eliminar
a comunidade microbiana presente no substrato. Apesar de eficiente, este tratamento apresenta
custo elevado e alto consumo de energia e, assim, muitos produtores optam pelo processo de
pasteurização (Urben, 2004).
A pasteurização, por sua vez, consiste na elevação da temperatura do pasteurizador entre
60 e 100ºC em um intervalo que pode durar de horas a dias. Esse processo é o mais utilizado
em uma escala comercial, contudo, elimina apenas uma parte dos microrganismos (Urben,
2004). Adicionalmente, no Brasil, os substratos utilizados no cultivo de cogumelos de Pleurotus
passam, principalmente, por um processo de compostagem e pasteurização sob vapor fluente
(Dias, 2010).
Outro método bastante utilizado é o tratamento em água quente, onde o substrato é
mergulhado em água aquecida a cerca de 60/90°C durante alguns minutos ou horas. A vantagem
deste método é que a água penetra profundamente, destruindo alguns micro-organismos, além
de ajudar no amaciamento da celulose e eliminar substâncias que possam ser prejudiciais ao
desenvolvimento do cogumelo (Urben, 2004).
.
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Agricultores familiares de diversos países têm utilizado métodos variados de tratamento
de substratos. Na Índia, os resíduos são submersos em água na temperatura ambiente durante
12 a 24 horas e tratados em água fervente durante 15 a 25 minutos, onde o tempo de tratamento
é variável conforme as características de absorção de umidade do resíduo (Pakale, 2004). No
Malawi (África), os substratos são lavados utilizando sabão em pó (Chioza e Ohga, 2014). Ao
passo que, na Tailândia os substratos são tratados com óleo aquecido ou em autoclave (Kwon
e Thatithatgoon, 2004). No México, as produções artesanais, normalmente, são realizadas em
processo de submersão do resíduo durante 30 minutos a uma hora em água aquecida
(temperatura variando de 60 a 80ºC) ou, a partir de um processo de compostagem seguido de
uma pasteurização à vapor que pode durar de 6 horas à 4 dias (León e Lara, 2007).
Outro método bastante utilizado consiste no tratamento do substrato com cal. Contudo,
poucos estudos têm sido realizados quanto a esse tratamento, sendo necessário maiores
investigações a fim de fornecer subsídios para cada realidade regional (Dias e Zied, 2013).

2.9. Composição dos cogumelos

Os cogumelos comestíveis são apreciados por sua textura e sabor característicos.
Espécies do gênero Pleurotus, em particular, são consideradas uma boa fonte de carboidratos,
fibras dietéticas, vitaminas e seus precursores, minerais e aminoácidos essenciais (Furlani e
Godoy, 2007; Sudheep e Sridrar, 2014), além de baixos teores de lipídios (Yilmaz et al., 2006).
Ademais, têm sido relatados por apresentar propriedades imunomodulatórias (Kyakulaga et al.,
2013), anti-inflamatórias (Gunawardena et al., 2014), antimicrobianas (Kunjadia et al., 2014),
antivirais (Santoyo et al., 2012), antioxidantes e antitumorais (Jose et al., 2002). Além destas
características, possui compostos bioativos e fenólicos (Leal et al., 2013) com propriedades
hipocolesterolêmicas (Gunde-Cimerman e Plemenitas, 2001).

.
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Considerando suas potencialidades, é importante ressaltar que é possível enriquecer ainda
mais esses cogumelos fornecendo elementos desejáveis como lítio e selênio durante seu cultivo
(Assunção et al., 2012; Silva et al., 2012). Adicionalmente, os cogumelos são mais ricos do que
muitos vegetais quanto ao conteúdo de vitaminas solúveis em água, bem como de proteínas,
além de serem os agentes mais eficazes na biotransformação de resíduos em alimentos, com
rendimentos elevados em termos de biomoléculas por unidade de terra (Bano et al., 1988)
A composição nutricional dos cogumelos pode ser altamente variável entre a mesma
espécie, dependendo da linhagem, e entre espécies diferentes, assim como pode sofrer variação
de acordo com as condições de cultivo, grau de maturação, estrutura do cogumelo (píleo e
estipe), condições pré e pós-colheita, armazenamento e, especialmente, de acordo com o
substrato e suplemento de cultivo. Esses fatores podem influenciar até mesmo o sabor do
cogumelo (Bano et al., 1988).

2.9.1. Carboidratos
O principal papel dos carboidratos é fornecer energia para as reações metabólicas de
todos os organismos vivos (National Academy of Sciences, 2005). Podem ser encontrados em
formas simples, como monossacarídeos e dissacarídeos ou na forma complexa, como
polissacarídeos (Moretto et al., 2002b). Em espécies de Pleurotus os carboidratos estão
presentes como polissacarídeos ou glicoproteínas, dos quais quitina, α- e β -glucanos e outras
hemiceluloses, compõem os polissacarídeos mais abundantes (Bano et al., 1988).
O glicogênio é um composto de armazenamento de energia comparável ao amido em
plantas (McConnell et al., 1947 apud Bano et al., 1988) e a quitina é a “celulose fúngica”,
componente estrutural da parede celular fúngica e também considerado como o maior
constituinte do teor de fibras dos cogumelos.
Os carboidratos são os maiores constituintes químicos das espécies de Pleurotus
compreendendo cerca de 47 a 82% do peso seco do cogumelo. Adicionalmente, espécies de
Pleurotus contém um glucano específico denominado pleurana com elevado potencial
antitumoral (Khan e Tania, 2012).
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Em termos de nutrição humana, a ingestão diária recomendada de carboidratos é de 100
a 130 gramas/dia, para adultos e crianças, com base na quantidade mínima de glicose utilizada
pelo cérebro. Desta maneira, considerando a alta concentração de carboidratos nos cogumelos
e a potencial ação dessas moléculas, estes podem ser classificados como alimentos
nutracêuticos (NAS, 2005).

2.9.2. Lipídios
Os lipídios são uma importante fonte de energia para o corpo, além de auxiliar na
absorção de vitaminas e carotenóides lipossolúveis (NAS, 2005). Em diferentes espécies de
Pleurotus os teores de lipídios variam de 1,08 a 9,40% em relação à base seca (Bano et al.,
1988).
Os principais compostos lipídicos encontrados nos cogumelos são ácidos graxos livres,
mono-, di- e triglicerídeos, esteróis, ésteres de esteróis e fosfolipídios. Dentre os ácidos graxos
encontrados, evidencia-se o ácido oleico (79,4%), ácido palmítico (14,3%) e ácido linoleico
(6,3%) (Bano et al., 1988).
Concentrações relativamente elevadas de ácidos graxos insaturados, especialmente de
ácido linoleico, são interessantes do ponto de vista nutricional, uma vez que os ácidos graxos
insaturados são componentes alimentares importantes e essenciais e, não são sintetizados pelo
corpo humano (Bano et al., 1988). Muitos fatores ambientais afetam o teor de lipídios em
cogumelos, estando essas variações associadas às condições de crescimento, oxigênio
disponível, temperatura e, principalmente, depende da natureza do substrato (Suutari, 1995).

2.9.3. Proteínas
A proteína é o principal componente estrutural de todas as células do corpo, atuando nas
reações metabólicas por meio da atividade enzimática, como transportadores nas membranas,
bem como hormônios. Adicionalmente, sua unidade básica (aminoácidos) serve como
precursores de ácidos nucleicos, hormônios, vitaminas, dentre outras moléculas importantes
(NAS, 2005).
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As proteínas provenientes de cogumelos apresentam digestibilidade de 70 a 90%, (Bano
et al., 1988). Quando comparadas com as proteínas de origem animal, são semelhantes em
relação ao conteúdo de treonina, isoleucina, leucina e valina, tidos como aminoácidos
essenciais. Ademais, Pleurotus e Agaricus, apesar de não serem utilizados como fonte única de
proteínas, fornecem uma dieta de baixa caloria, podendo ser implantados como um suplemento
proteico (Bano et al., 1988). A ingestão diária recomendada é de 0,80 g de proteína de boa
qualidade/ Kg de peso corporal/ dia (NAS, 2005).
É importante ressaltar que, o conteúdo de proteínas descrito para os cogumelos varia de
acordo com a estrutura física e genética das espécies/linhagens, a composição do substrato, o
tamanho do píleo e o tempo de colheita (Bano et al., 1988). Na Tabela 2, o teor de proteínas e
fibras obtidos no cultivo de espécies do gênero Pleurotus em diferentes substratos, em alguns
trabalhos publicados nos últimos 10 anos, pode ser analisado.
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Tabela 2 - Teores de proteínas e fibras em função do substrato de cultivo de espécies do gênero Pleurotus (continua).
Espécie(s)

Proteínas (%)

Fibras (%)

Substrato cultivado

Pleurotus spp.

26,7 a 28,2

11,0 a 11,9

Palha de trigo pasteurizada

24,63 (P. sajor-caju) e 20,56

22,87 (P. sajor-caju) e 23,29

(P. florida)

(P. florida)

5,2 a 10,85

___________

17,1 a 28,0

3,84 a 4,70

23,91, 24,63 e 20,56

24,34, 22,87, 23,29

11,95- P. eryngii

28,45 - P. eryngii

17,12 - P. ostreatus

30,25 - P. ostreatus

16,75 - P. sajor-caju

30,67 - P. sajor-caju

L. sajor-caju [=
P. sajor-caju] e
P. florida
P. ostreatus
L. sajor-caju
[=P. sajorcaju]

____________

Autores
Toro et al.
(2006)
Alam et al.
(2007)

Plantas pioneiras com/sem farelo de

Das e Mukherjee

arroz.

(2007)

Capim coast-cross + bagaço de cana,

Silva et al.

(farelo de trigo e uréia)

(2007)

P. ostreatus, L.
sajor-caju [=P.
sajor-caju] e P.

__________

Alam et al.
(2008)

florida
P. eryngii, P.
ostreatus, L.
sajor-caju [= P.
sajor-caju ]

Palha de trigo

Dundar et al.
(2008)
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Tabela 2 - Teores de proteínas e fibras em função do substrato de cultivo de espécies do gênero Pleurotus (continuação).
Espécie(s)

Proteínas (%)

Fibras (%)

Substrato cultivado
Palha de trigo + farelo de trigo, com

P. ostreatus

17,84 a 19,88

_________

água do processamento do azeite de
oliva.

Autores
Kalmis et al.
(2008)

P. ostreatus e
L. sajor-caju
[=P. sajor-

Capim-elefante

Bernardi et al.

(Pennisetum purpureum)

(2009)

31 (painço), 30 (trigo), 30

Haste de painço, de trigo, de algodão e

Dundar et al.

(algodão) e 22 (soja).

(algodão), 27 (soja).

de soja.

(2009)

16,47.

15,52

Resíduos de algodão de indústria têxtil

22,59, 29,24, 25,51

18,25, 10,32, 15,43.

14 (painço), 17 (trigo), 15

caju]
P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

11,05 e 13,89 (congelados) e
38,44 e 37,89 (desidratados)

_________

Holtz et al.
(2009)

Casca de coco pura/ suplementada com

Pedra et al.

farelo de trigo e/ou de arroz

(2009)
Aguilar-Rivera e

15,81 a 21,25, dependendo da

12,08 a 12,89, dependendo da

Diversos resíduos do processamento da

parte utilizada.

parte utilizada.

cana-de-açúcar e palha de trigo

15,77 a 28,02, variando com o

7,43 a 16,70 variando com o

Palha de arroz, serragem e resíduo do

Jonathan et al.

substrato/parte do cogumelo.

substrato/parte do cogumelo

algodão com farelo de arroz.

(2010)

Jesús-Merales
(2010)
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P. djamor

20,50 (primeiro fluxo)

22,43 (primeiro fluxo)

19.80 (segundo fluxo)

12,69 (segundo fluxo)

Palha de folhas de bananeira

Rampinelli et al.
(2010)
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Tabela 2 - Teores de proteínas e fibras em função do substrato de cultivo de espécies do gênero Pleurotus (continuação).
Espécie(s)
P. ostreatus
L. sajor-caju
[=P. sajorcaju]

P. ostreatus

P. ostreatus

Proteínas (%)

Fibras (%)

Substrato cultivado

Autores

25,57 a 35,23, em diferentes

17,02 a 20,27, em diferentes

Resíduos do tomate, palha de trigo e

Al-Momany e

concentrações de tomate.

concentrações de tomate.

farelo de trigo.

Ananbeh (2011)

23,45(Capim-elefante) a 42,13

8,69 (cana + palha de arroz) a

Capim-elefante, bagaço de cana-de-

Bernardi e

(bagaço de cana)

31.33 (palha de arroz)

açúcar e palha de arroz.

Nascimento (2011)

Pupunha, serragens de marupá e pau de

Sales-Campos et al.

balsa (pb). e cana de açúcar.

(2011)

11,96 (pupunha), 16,12 (p)
21,16 (marupá), 14,67 (cana).

18,89 (marupá), a 31,30 (pb),
20,75 (pupunha), 30,50
(cana).

Folha, pseudocaule e pseudocaule+folha

Carvalho et al.

de diferentes cultivares de bananeira

(2012)

20 a 35,4

Em torno de 11,27.

19,82 (100% grão) a 27.78

20,27 (100% grão) a 23,38

(60% grão + 40% palha).

(90% grão + 10% palha).

P. high‑king,

28,4 (P. ostreatus),

27,4 e 21,8 (P. ostreatus),

P. ostreatus e

31,8 e 28,8 (P. geesteranus),

22,6 e 23,0 (P. geesteranus),

P. geesteranus

28,0 (P. high‑king).

23,6 (P. high‑king).

27,23 (algodão), 25,24 (trigo),

24,53 (algodão), 26,28 (trigo),

Resíduo de algodão, palha de arroz,

Ashraf et al.

24,83 (arroz)

22,03 (arroz)

palha de trigo,

(2013)

P. ostreatus

Pleurotus spp.

Grão de trigo e palha de arroz

Serragem + farelo de trigo

Rahman et al.
(2012)
Ahmed et al.
(2013)
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17,9 (100% de palha) a 23,1
P. florida

(40% de palha + 60% resíduo
sólido de óleo de palma)

Resíduos sólidos de cachos da indústria
________________

do óleo de palma mixados, ou não, com
palha de arroz.

Kavitha et al.
(2013)
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Tabela 2 - Teores de proteínas e fibras em função do substrato de cultivo de espécies do gênero Pleurotus (continuação).
Espécie(s)

Proteínas (%)

P.

9,18 (100% papelão) a

citrinopileatus

17,22 (100% palha)
22,89 (cana de açúcar), 23,87

P. ostreatus

P. pulmonarius
e P. djamor

P. ostreatus

P. ostreatus

P. ostreatus

P. florida

Fibras (%)
_______________
14 (controle), 13 (A+T), 12

(serragem), 24,72 (A+P), 25,38 (A+P), 12 (cana de açúcar), 14
(A+T), 25,97 (controle).

(serragem).

23,54 a 43,07

3,48 a 12,15

13 a 28, variando conforme a

10,15 a 15, variando conforme

formulação.

a formulação.

24,1

4,3

14,7 (palha de aveia), 9,71
(papel branco), 9,29 (printado)

______________

25,06 (árvore da chuva) a

16,92 (mogno) a 19,78

27,68 (figueira)

(leucena).

Substrato cultivado

Autores

Palha de trigo, resíduos da indústria do

Kulshreshtha et

papelão e papel feito à mão.

al. (2013)

Palha de arroz (A), (A). + trigo (T), A +
papel (P), cana e serragem, com farelo
de arroz (excerto controle).

Sharma et al.
(2013)

Palha de arroz e dois restos do cultivo do

Vega e Franco

milho

(2013)

Palha de trigo, serragem e folhas de
boobialla e tamareira com farelo de trigo
e farinha de milho.

Alananbeh et al.
(2014)

Folhas de pupunheira suplementadas

Duprat et al.

com farelo de arroz

(2015)

Palha de aveia, papel printado e papel

Fernandes et al.

em branco

(2015)

Serragens de Ficus carica, Albizia
saman, Swietenia mahagoni e outras,
com 30% de grão de trigo.

Paul et al.
(2015)
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Tabela 2 - Teores de proteínas e fibras em função do substrato de cultivo de espécies do gênero Pleurotus (conclusão).

Espécie(s)
P. ostreatus

P. florida

Proteínas (%)
20,45 (25% perilla + 75%

Fibras (%)

Li et al.

algodão) a 26,13 (100% perilla)

(50% algodão + 50% perilla)

folhas de perilla.

(2015)

5,25 (palha de milho) a 8,75

2,25 (palha de sorgo) a 3,5

Palha de trigo, de arroz, de milho e de

Iqbal et al.

(bagaço de cana)

(palha de trigo)

sorgo e bagaço de cana de açúcar.

(2016)

de trigo) a 13,66 (palha de trigo
+ farelo de trigo +farelo de

Palha de trigo e de cevada, resíduo de
_____________

L. sajor-caju

caju]

29,61

milho, madeira (serragem/aparas), polpa
de beterraba e farelos (trigo, arroz, soja).

soja)

[=P. sajor-

Autores

19,73 (100% algodão) a 23,63 Cascas de algodão mixadas, ou não, com

4,64 (palha de cevada + farelo
P. eryngii

Substrato cultivado

7,42

Jeznabadi et al.
(2016)

Serragem de seringueira suplementada

Toochi et al.

com farelo de arroz (20%)

(2016)

Espécies citadas: Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn, Pleurotus citrinopileatus Singer, Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr., Pleurotus
eryngii (DC.) Quél., Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél., Pleurotus geesteranus, Pleurotus florida e Pleurotus high-king.
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2.9.4. Fibras
As fibras alimentares correspondem aos polissacarídeos (celulose, hemicelulose,
pectinas, β-glucanos e gomas) e lignina e é a porção resistentes à digestão e absorção no
intestino delgado de humanos, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso
(Furlani e Godoy, 2005).
As fibras têm diferentes propriedades que vão desde a sensação de saciedade até à
absorção de gordura, redução do colesterol no sangue e, principalmente, participam no
funcionamento normal do trato gastrintestinal (NAS, 2005).
De acordo com a solubilidade em água a fibra alimentar é classificada em fibras solúveis
(pectinas, gomas, mucilagens e hemicleluloses) e fibras insolúveis (celulose, lignina e algumas
hemiceluloses e mucilagens) e sua atividade fisiológica é determinada com base na solubilidade
(Catalani et al., 2003; Furlani e Godoy, 2005).
Uma ingestão adequada de fibras está definida em 38 e 25 gramas/dia para homens e
mulheres, respectivamente, atuando na proteção contra doenças coronárias. A ingestão média
de fibra alimentar varia de 16,5-17,9 gramas/dia para homens e 12,1-13,8 gramas/dia para as
mulheres (NAS, 2005).
Menezes et al. (2010), citado por Catalani et al. (2003), relatam que houve, no Brasil,
uma diminuição do consumo de fibras alimentares, em virtude das mudanças de estilo de vida
e hábitos alimentares, onde alimentos como feijão e arroz foram substituídos por alimentos
lipídicos e industrializados.
A quantidade e a composição da fibra alimentar em cogumelos varia conforme os seus
estádios morfológicos (corpo de frutificação/micélio) e espécie (Cheung, 2013). A parede
celular dos cogumelos tem componentes fibrilares como a quitina (um polímero de cadeia linear
(1 → 4) -β ligado a N-acetil-glucosamina) e os polissacáridos tais como (1 → 3) - β-D-glucanos
e mananos (Bartnicki-Garcia, 1970 apud Cheung, 2013). Estes componentes da parede celular
são carboidratos não digeríveis (Cheung, 2013).
De acordo com Anibal et al. (2015), em comparação com outras fontes convencionais
de fibra alimentar, tais como cereais, frutas, legumes e verduras, os cogumelos ainda são
subutilizados, uma vez que, ao consumir 100 g de cogumelos frescos de Pleurotus, se obteria
cerca de 10% da ingestão diária recomendada. Portanto, a introdução de espécies de Pleutorus
sp. e outros cogumelos na alimentação humana pode representar uma fonte importante para se
alcançar a ingestão diária de fibras.
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3. OBJETIVOS

Objetivo geral
Avaliar condições rústicas (sem controle de temperatura) e verificar a viabilidade do
cultivo de cogumelos, utilizando resíduos provenientes do processamento madeireiro e
agroindustrial local, visando uma produção de modo acessível à fungicultores do estado do
Amazonas e verificando o seu potencial nutricional.

Objetivos específicos


Selecionar resíduos potenciais e disponíveis, provenientes de processamento madeireiro e
agroindustrial, para serem utilizados como substratos de cultivo de um fungo comestível;



Selecionar uma ou mais linhagens de fungos que tenham crescimento efetivo em
temperaturas mais elevadas;



Comparar dois métodos de tratamento do substrato: imersão em cal e imersão em água
quente, que possuam um menor custo em relação ao uso da autoclave, a fim de verificar se
há uma possível alternativa eficiente, que possa ser recomendado ao agricultor familiar;



Caracterizar resíduos (semente de açaí, casca de castanha da Amazônia, amêndoa do tucumã
e serragem de pinus), substratos pré e pós-cultivo e cogumelos produzidos quanto aos teores
de carbono, nitrogênio, relação C:N e pH;



Determinar nos resíduos, substratos pré e pós-cultivo e cogumelos produzidos os teores de
carboidratos totais e disponíveis, proteínas, lipídios, fibras, cinzas, energia, umidade e
massa seca.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Local de execução
O experimento foi conduzido nas instalações da Coordenação de Tecnologia e Inovação
– COTI, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, em câmara climatizada e em
estufa para cultivo de cogumelos sem controle de temperatura (Figura 1).
As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Cultivo de Fungos Comestíveis
– COTI/INPA e no Laboratório de Tecnologia do Pescado (UFAM).

(a)

(b)

Figura 1 - Instalações para o cultivo de cogumelos. (a) Câmara climatizada e (b) estufa
de produção de cogumelos.

4.2. Seleção, coleta, secagem e armazenamento dos resíduos
Os resíduos testados foram selecionados a partir do levantamento de materiais
disponíveis na região, em locais como agroindústrias, feiras e serrarias, sendo obtidos resíduos
de amêndoa de tucumã (Astrocaryum tucuma Martius), obtida na antiga CPPN\INPA; casca de
castanha da Amazônia (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.), oriunda de uma cooperativa
local; semente de açaí (Euterpe sp.), proveniente do município de Parintins (Amazonas) e
serragem de Pinus sp., oriunda de uma madeireira local. Todos os resíduos foram, inicialmente,
secos ao ar livre, triturados e armazenados em sacos plásticos até utilização nas etapas
posteriores.
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4.3. Seleção dos fungos - teste preliminar
Fungos foram submetidos a um teste preliminar, visando selecionar um ou mais fungos
que fossem mais aptos a serem utilizados nesta pesquisa, em relação ao seu crescimento em
temperatura mais elevada. Para tanto, foram testadas 6 linhagens: duas de Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm. (1 e 2), uma de Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. [= Pleurotus sajor-caju (Fr.)
Singer] (3), uma de Lentinus strigosus Fr. (4) e duas de Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.)
Boedijn (5 e 6), identificadas pelos números destacados em parênteses.
Essas linhagens foram avaliadas no resíduo de Pinus sp, para verificar a viabilidade do
cultivo nesse resíduo, devido às características dessa madeira. Para tal, o resíduo de Pinus sp.
foi testado puro e lixiviado, pois a presença de alguns dos seus metabólitos secundários podem
inibir o crescimento dos fungos, já que muitos desses metabólitos atuam como estruturas de
proteção (Vilela et. al, 2011).

O resíduo de açaí não foi testado por não apresentar as

resinas encontradas no pinus.
Para a lixiviação, o resíduo de Pinus sp. (serragem) foi lavado em água corrente e
depositado em recipientes, permanecendo submerso em água durante 72h, com trocas a cada
24h. O resíduo foi seco ao ar livre e armazenado até a preparação do teste preliminar.
Na montagem do teste preliminar, os substratos com o resíduo do Pinus sp., puro e
lixiviado, foram preparados com formulações de 80% de serragem de Pinus sp. (puro ou
lixiviado) + 18% de uma mistura de farelos de arroz, trigo e milho (75:20:5). Em seguida foram
umidificados até adquirir cerca de 70% de umidade. Após umidificação, foi feita a medição do
pH e foram adicionados 2% de CaCO3 para correção desse pH para valores próximos de 6,5,
pois substratos com pH muito ácido podem favorecer o desenvolvimento de contaminantes, como
Trichoderma sp. (Sánchez e Royse, 2001). Os substratos preparados foram adicionados em frascos

de vidro e autoclavados por 1h a 121ºC. Após resfriamento, discos de cada uma das linhagens
mencionadas anteriormente, retirados de tubos de ensaio armazenados em baixa temperatura na
coleção do Laboratório de Cultivo de Fungos Comestíveis, foram transferidos para os frascos
e incubados em BOD a 27ºC até crescimento e produção de cogumelos.
A linhagem que apresentou maior produção, evidenciada pela quantidade de basidiomas
produzidos, bem como a soma do peso desses cogumelos, foi selecionada para ser utilizada no
experimento principal.
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4.4. Seleção de “tratamentos” para os substratos - teste preliminar
Devido às limitações do espaço disponível para o cultivo na estufa de produção e a
intenção de analisar outro método de “tratamento” dos substratos, além dos “tratamentos” por
imersão em água quente, imersão em cal e autoclave, inicialmente selecionados para serem
utilizados no experimento, em outro teste preliminar, foi testado o crescimento de Pleurotus
ostreatus e Lentinus strigosus em substrato à base de sementes de açaí, “tratadas” em cinco
diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (H2O2): 0%; 0,5%; 1%; 1,5% e 3%, a fim
de verificar se alguma das concentrações teria potencial para ser utilizada no cultivo principal.
Foi escolhido o H2O2 devido ao registro de utilização em outros trabalhos (Saritha e
Pandey, 2010; Zharare et al., 2010; Pervez et al., 2012). Os substratos, preparados com 80% de
semente de açaí + 18% de uma mistura de farelos de arroz, trigo e milho (75:20:5) foram
umidificados com água contendo cada uma das concentrações a serem testadas. Após o ajuste
do pH para valores próximos a 6,5 com 2% de CaCO3, foram colocados em frascos de vidro,
inoculados sem fluxo laminar e incubados à 27ºC.

4.5. Preparo da matriz primária e secundária
Após o teste preliminar relatado no item 4.3, foi selecionada a linhagem 1 de Pleurotus
ostreatus, anteriormente coletada no município de Manaus/AM e armazenada na Coleção do
Laboratório de Cultivo de Fungos Comestíveis (COTI/INPA). O fungo foi retirado de tubos de
ensaio armazenados em baixa temperatura e foi transferido para o centro das placas de Petri
com meio BDA (batata, dextrose e ágar), adaptado de Bononi (1999). Em seguida, as placas
foram incubadas em BOD a 27ºC até a colonização completa da meio pelo fungo, para a
obtenção das matrizes primárias.
Após o crescimento, foi obtida a matriz secundária, por meio da transferência de discos
da matriz primária para placas de petri contendo meio BDA, que foram incubadas em BOD a
27ºC até colonização completa do meio pelo fungo. A matriz secundária foi utilizada para o
preparo da “semente”.

4.6. Preparo da “semente”
Os resíduos de açaí, pinus lixiviado, tucumã e castanha da Amazônia foram utilizados
para o preparo das sementes e formulados conforme a Tabela 3, em 4 diferentes formulações
(A, B, C e D), sendo que açaí e pinus foram utilizados como resíduo base (80% da formulação)
e castanha e tucumã foram utilizados como suplementos (20% da formulação). .
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Após umidificação para 70% com água, o pH foi medido e foi adicionado 2% de CaCO3
em cada formulação com a finalidade de ajustar esse pH para valores próximos a 6,5. Os
substrato preparados foram depositados em frascos de vidro e autoclavados a 121oC durante 45
minutos. Após resfriamento, os substratos foram inoculados com a matriz secundária.
Posteriormente, foram incubados em 27ºC até colonização completa desses substratos. Depois
da colonizados, foram utilizados como “sementes” nos substratos.

Tabela 3 – Formulação das “sementes” utilizadas no cultivo de Pleurotus ostreatus.
Formulações (%)
A
Materiais
Amêndoa de tucumã

B

C

D

Quantidades dos materiais
-

18

-

18

Semente de açaí

80

80

-

-

Casca de castanha da Amazônia

18

-

18

-

Serragem de Pinus sp.

-

-

80

80

CaCO3

2

2

2

2

4.7. Elaboração e “tratamento” dos substratos
Após a realização dos testes preliminares, os substratos do cultivo principal foram
preparados de forma individual. Cada substrato foi composto por 80% do material volumoso
(resíduo de açaí ou pinus) + 18% de suplementos (resíduo de tucumã ou de castanha), conforme
a formulação da Tabela 3. Cada substrato foi umidificado e após medição, 2% de CaCO3 foi
adicionado para o ajuste do pH. Somente após esses processos foram submetidos aos
“tratamentos” a serem analisados.
Foram testados três “tratamentos” diferentes para os substratos: esterilização por
autoclave, imersão em cal hidratada e imersão em água quente. O “tratamento” do teste
preliminar (H2O2) não foi utilizado.
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Na esterilização com autoclave, os substratos, preparados, umidificados e ajustados,
foram acondicionados em sacos de polietileno de alta densidade-PEAD, com capacidade para
1 kg, onde foram adicionados 400 g por embalagem. Após essa etapa, os sacos foram fechados
e esterilizados a 121ºC durante uma hora.
No tratamento de cal hidratada, os substratos foram imersos em solução de 2% de cal
hidratada [Ca(OH)2] por um período de 24 horas, de acordo com Bernabé-González e CayetanoCatarino (2009), escorridos em peneira e adicionados em sacos de PEAD, na mesma quantidade
do tratamento por autoclave.
No tratamento com água quente, os substratos foram submersos em água aquecida a
80ºC e mantidos durante 90 minutos a 80 - 90ºC. A temperatura foi monitorada a cada 15
minutos por meio de um termômetro, adaptado da metodologia de Saritha e Pandey (2010).
Após esse processo, o substrato foi escorrido em peneira e adicionado em sacos de PEAD, na
mesma quantidade do tratamento por autoclave.

4.8. Inoculação
Após resfriamento dos sacos com o substrato autoclavado e substrato submerso em água
quente, a “semente” foi transferida na quantidade de 5% para cada saco, sem fluxo laminar. Os
sacos foram fechados com esponjas (a fim de facilitar as trocas gasosas) e arames. Os sacos
com o substrato “tratado” em cal hidratada foram diretamente inoculados com 5% da
“semente”, sem fluxo laminar e fechados.

4.9. Incubação, frutificação e colheita
Os sacos inoculados foram incubados em uma sala de incubação, na ausência de luz a
27°C. Observações foram realizadas até a colonização total do substrato. Somente após a
colonização de todos os tratamentos testados, para que fossem submetidos às mesmas condições
de umidade, luminosidade e temperatura e para verificar as possibilidades de frutificação em
temperaturas mais altas (sem choques de indução), os sacos foram transferidos para uma estufa
de produção, sem controle de temperatura, localizada na COTI/INPA onde foram monitorados
diariamente até a produção de basidiomas. Durante esse tempo, foram feitas duas medições
diárias da temperatura, utilizando termômetro digital.
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Os sacos foram umidificados de uma a duas vezes por dia, conforme a necessidade, por
meio de sistema de irrigação da estufa. Quando detectada a presença de primórdios, os sacos
foram abertos para facilitar a frutificação do cogumelo. Cada corpo de frutificação foi coletado,
seco a 50ºC, triturado e armazenado.

4.10. Avaliação de parâmetros produtivos
4.10.1. Eficiência biológica
A eficiência biológica (EB) é usada para expressar a produção da biomassa do
cogumelo, caracterizada pela conversão dos resíduos lignocelulósicos em basidiomas (SalesCampos e Andrade, 2011). Esse parâmetro foi calculado pela seguinte fórmula:

EB (%) = Massa fresca de cogumelos (g) × 100
Massa seca de substrato (g)

4.10.2. Rendimento
O rendimento em gramas por Kg de substrato foi calculado por:

R (%) = Massa fresca de cogumelos (g) × 100
Massa fresca do substrato (Kg)

4.10.3. Perda da matéria orgânica
A perda de matéria orgânica (PMO) permite avaliar a decomposição do substrato pelo
fungo (Sales-Campos e Andrade, 2011), expressa pela seguinte fórmula:
PMO (%) = Massa seca do substrato inicial – massa seca do substrato residual (g) × 100
Massa seca do substrato inicial (g)).

4.11. Determinação do pH
Cada amostra (1 g) foi diluída em 10 mL e o pH foi determinado por meio de um
phmetro, previamente calibrado com tampão 7 e 4, sendo tiradas 3 medidas por amostras (IAL,
2008).
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4.12. Carbono orgânico
O carbono orgânico foi determinado pelo método Walkley e Black, modificado de
Tedesco et al. (1995). Cada amostra (0,01 g) foi adicionada em erlenmeyer contendo dicromato
de potássio (K₂Cr₂O₇) e ácido sulfúrico (H2SO4) e aquecida a 60ºC. Foram preparados dois
tipos de brancos: um que foi submetido às mesmas condições de aquecimento e um que não
passou por aquecimento. Após resfriamento, foram adicionados indicadores e, posteriormente
foi feita a titulação com solução de sulfato ferroso amoniacal (Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O). Os
resultados foram obtidos a partir das fórmulas:

A= ((Vba-Vbn)(Vbn-Vba))/Vbn+(Vba-Vam)

Onde:
Vba: volume gasto na titulação do branco com aquecimento;
Vbn: volume gasto na titulação do branco sem aquecimento;
Vam: volume gasto na titulação da amostra.

Carbono (C) %= (A) (molaridade do sulfato ferroso) (3) × 100
(massa da amostra (mg))

Onde:
3= relação entre o número de mols de dicromato que reage com o ferro, multiplicado pelo
número de mols de dicromato que reage com o carbono, multiplicado pela massa atômica do
carbono.

4. 13. Nitrogênio total
Para a análise do nitrogênio total foi aplicado o método Kjeldahl, onde as amostras
(0,1g) foram digeridas em mistura catalizadora contendo ácido sulfúrico (H2SO4) em bloco
digestor Velp Scientifica, até obtenção de uma coloração azul. Após resfriamento, as reações
foram destiladas em destilador de nitrogênio Velp Scientifica, em meio básico (NaOH 35%) e
o produto dessa destilação foi recolhido em erlenmeyer em solução de ácido bórico (H3BO3) a
4% com indicadores e titulado com ácido clorídrico (HCl) 0,1 N (Tedesco et al., 1995, Moretto

et al., 2002a). A concentração de nitrogênio foi determinada conforme a fórmula:
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Nitrogênio (%)= V × Fc × 0,0014
M
Onde:
V = volume de HCl gasto na titulação, mL.
Fc= fator de correção do HCl
M = massa da amostra (g)

4.14. Relação C:N
A relação C:N foi obtida a partir da proporção de carbono contida em cada amostra em
relação ao nitrogênio.

4.15. Proteínas
O conteúdo de proteína total dos resíduos, substratos pré e pós-cultivo e dos cogumelos
foi obtido a partir da multiplicação do valor de nitrogênio total, previamente obtido, pelo fator
de conversão que converte o nitrogênio total em proteína. Esse fator varia de acordo com a
amostra analisada. Para os resíduos e substratos pré e pós-cultivo utilizou-se o fator de
conversão 6,25. Já para amostras de cogumelos, utilizou-se o fator de conversão 4,38 (SalesCampos e Andrade, 2011).
O fator 6,25 representa uma característica geral, onde as proteínas contêm 16% de
nitrogênio e são totalmente digeríveis, desprezando a quantidade de compostos nitrogenados
não proteicos presentes nos cogumelos na forma de quitina, oriunda de suas paredes celulares
e não digeríveis (Furlani e Godoy, 2005). Desta maneira, visando não superestimar o conteúdo
proteico de cogumelos o fator 4,38 é adotado, pois apenas cerca de 70% dos compostos
nitrogenados do cogumelo são digeríveis, ou seja, 0,70*6,25=4,38 (Furlani e Godoy, 2005).
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4.16. Fibra total
O conteúdo de fibra total dos resíduos, substratos e cogumelos foi determinado pelo
método Henneberg (IAL, 2008), em digestor de fibras Velp Scientifica. As amostras,
previamente desengorduradas e dessecadas, foram pesadas em torno de 1 g em cadinhos
filtrantes previamente tarados, e submetidas à digestão ácida (H2SO4 1,25%). Em seguida, as
amostras foram lavadas com água destilada quente, filtradas e submetidas à digestão alcalina,
em solução de NaOH 1,25%. As amostras foram novamente lavadas e filtradas, e foram secas
em estufa a 105ºC até peso constante. Após pesagem, foram colocadas em mufla à 550ºC, até
a obtenção de cinzas. O teor de fibra total foi calculado através da fórmula:

Fibra total (%) = P1 – P2 × 100
P3
Onde:
P1= Peso cadinho filtrante + amostra digerida(g)
P2 = Peso do cadinho + cinza(g)
P3 = Peso da amostra (g)

4.17. Cinzas
O teor de cinzas foi feito através da pesagem em torno de 1 g das amostras dos resíduos,
substratos e cogumelos, seguida de carbonização dessas amostras e calcinação em mufla a
550ºC, em cadinhos anteriormente tarados (IAL, 2008). Os resultados foram obtidos através da
formula descrita abaixo:

Cinzas (%) = P3 − P1 × 100
P2

Onde:
P1= Peso do cadinho vazio (g)
P2 = Peso da amostra inicial(g)
P3 = Peso do cadinho + amostra calcinada (g)
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4.18. Lipídios
As amostras foram submetidas à extração com misturas de solventes a frio (clorofórmio,
metanol e água), pelo método Bligh and Dyer em triplicata (IAL, 2008). Após permanecerem
em homogeneizador, retirou-se a parte de cima e a porção com clorofórmio foi colocada em
estufa a 100ºC para secagem. A quantidade de lipídios foi obtida por pesagem e calculada
através da fórmula:

Lipídios totais (%) = Peso dos lipídios (g) × 4 × 100
Peso da amostra (g)

Onde:
4= quantidade de lipídios que reagem com 5 mL de clorofórmio (Como foi usado 20
mL durante todo o processo, divide-se 20 por 5 e acha-se o fator 4).

4.19. Carboidratos totais
A porcentagem de carboidratos totais foi calculada de acordo com NEPA (2011), onde:
Carboidratos totais (%) = 100 – [valores de umidade + proteína + lipídios + cinzas]

4.20. Carboidratos disponíveis
Os carboidratos disponíveis foram calculados pela fórmula (NEPA, 2011):

Carboidratos disponíveis (%) = 100 – [valores de umidade + proteína + lipídios + cinzas +
fibras]
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4.21. Energia (Kcal)
A energia total ou valor calórico, expressa em Kcal/100g. Foi calculada considerando o
fator de conversão de Atwater (NEPA, 2011):

Kcal= 4×proteína (g) + 4× carboidratos disponíveis (g) + 9× lipídios (g)

4.22. Umidade e massa seca
A umidade corresponde à perda em peso sofrida pela amostra quando submetida a
aquecimentoem condições nas quais a água é removida (IAL, 2008). O conteúdo de umidade
(U) e massa seca (MS) foi determinado pelo método de dessecação em estufa a 105ºC (IAL,
2008), resfriamento em dessecador e pesagem até peso constante. Foram calculados pelas
fórmulas:
U (%) = massa inicial da amostra – massa final da amostra
massa inicial da amostra

MS (%)= 100-U

4.23. Delineamento experimental e análise estatística
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema
fatorial 4 × 3, correspondente a 4 tipos de substratos (açaí + castanha, açaí + tucumã, pinus +
castanha e pinus + tucumã) e 3 tipos de “tratamentos” para esses substratos (imersão em cal,
imersão em água quente e autoclavagem) totalizando 12 tratamentos com 18 repetições, onde
cada repetição correspondeu a um saco, totalizando 216 sacos. Os dados foram submetidos à
análise de variância ANOVA, utilizando o programa estatístico ASSISTAT 7.7, desenvolvido
na Universidade Federal de Campina Grande e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott
a 5% de probabilidade.

.
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4.24. Amostras analisadas
As amostras, identificadas com “X”, foram secas em estufa, trituradas em moinho de
facas tipo Willey (resíduos e substratos) ou processador de alimentos (cogumelos) e
armazenadas até a execução das análises (Tabela 4).

Tabela 4 - Amostras analisadas
Amostras analisadas

Resíduos

Substratos Substratos
Cogumelos
pré-cultivo pós-cultivo (P. ostreatus)
-

Semente de açaí (A)

x

Casca da castanha-do-pará (C)

x

-

-

-

Serragem de pinus (P)

x

-

-

-

Amêndoa de tucumã (T)

x

-

-

-

Açaí + Castanha Autoclavado (A+C AUT)

-

x

x

x

Açaí + Castanha em Água Quente (A+C AQ)

-

x

x

x

Açaí+ Castanha em Cal (A+C CAL)

-

x

x

-

Açaí + Tucumã Autoclavado (A+T AUT)

-

x

x

x

Açaí + Tucumã em Água Quente (A+T AQ)

-

x

x

x

Açaí + Tucumã em Cal (A+T CAL)

-

x

x

-

Pinus + Castanha Autoclavado (P+C AUT)

-

x

x

x

AQ)

-

x

x

x

Pinus + Castanha em Cal (P+C CAL)

-

x

x

-

Pinus + Tucumã Autoclavado (P+T AUT)

-

x

x

x

Pinus + Tucumã em Água Quente (P+T AQ)

-

x

x

x

Pinus + Tucumã em Cal (P+T CAL)

-

x

x

-

Pinus + Castanha em Água Quente (P+C
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Testes preliminares

A partir do teste preliminar, cujo objetivo foi determinar uma ou mais linhagens de
fungos mais aptas para a execução da pesquisa, observou-se que a linhagem 1 de P. ostreatus
apresentou crescimento mais rápido, bem como uma maior quantidade de frutificações e um
maior peso total de cogumelos produzidos na temperatura de 27ºC, demonstrando ser a mais
adaptada às condições analisadas. Entretanto, todas as outras linhagens e espécies testadas
frutificaram nessa temperatura.
Com relação aos substratos (pinus lixiviado e pinus não lixiviado), durante todo o
período do teste, ambos produziram cogumelos, porém o substrato de pinus lixiviado produziu
maior quantidade de cogumelos, e apresentou maior vigor micelial (Figuras 2 e 3).
Adicionalmente, para todas as linhagens testadas, no pinus lixiviado os cogumelos tiveram
aspecto morfológico melhor (Figura 3).

(a)

(b)

Figura 2 – Crescimento micelial de Lentinus sajor-caju nos substratos de pinus não lixiviado
(a) e lixiviado (b).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3 – Formação de primórdios (a) e cogumelos de L. sajor-caju crescidos em substratos
de pinus não lixiviado (b) e lixiviado (c)

Com relação ao teste preliminar referente às diferentes concentrações de peróxido de
hidrogênio na desinfecção de substratos, não houve diferenças significativas na diminuição dos
contaminantes em nenhuma das concentrações testadas, assim como não foi houve produção
de cogumelos. Observou-se o crescimento de micélio pouco vigoroso, juntamente com
contaminantes, em ambas as linhagens (P. ostreatus e L. strigosus).
Estudos envolvendo o crescimento micelial de 8 linhagens de Pleurotus em meio de
cultura contendo diferentes concentrações de H2O2 (0 a 0,1%) e em condições não assépticas
observaram que algumas concentrações testadas não foram tóxicas, além de auxiliarem no
crescimento e na proteção contra contaminantes (Zharare et al., 2010). Ademais, sugeriu-se que
o peróxido de hidrogênio possa ser utilizado como esterilizante químico em linhagens que
sejam tolerantes à sua toxicidade, constituindo um método barato para a produção de
cogumelos, que possa ser aplicado por pequenos produtores rurais (Zharare et al., 2010).
Em contrapartida, Pervez et al. (2012) testando diferentes concentrações (0, 1, 2 , 3, 4 e
5%) de H2O2 no controle da microflora associada ao substrato para o cultivo de P. ostreatus
observaram que nas concentrações de 3, 4 e 5% de peróxido de hidrogênio proporcionou menor
ocorrência de contaminantes. Contudo, na concentração de 5% de peróxido de hidrogênio a
produtividade foi inferior, ao passo que a concentração de 3% resultou na maior produtividade
dentre todos os tratamentos.

.
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Para verificar a eficiência da utilização de métodos alternativos, Saritha e Pandey (2010)
testaram, no cultivo de Pleurotus ostreatus var. ﬂorida, pasteurização à vapor, um tratamento
químico (75 ppm do fungicida bavistin e 500 ppm de formaldeído), hipoclorito de cálcio (2%,
4%, 6%, 8% e 10%), torta de neem (2%, 4% e 8 %), tratamento de cebola e alho (1 kg de
cebola + 0,5 kg de alho em 10 L de água, utilizando 1%, 3% e 5% no substrato), 0,33% de
BGAG (inseticida com 77% oléo de alho e 22% de óleo de neem), Protasan-DS (desinfetante
com 11,5% de cloreto de benzalcônio), solarização, imersão em água quente a 80 ºC por 1h e
peróxido de hidrogênio nas concentrações 1,5%; 3,0%; 6,0% e 8,0%. A pasteurização
apresentou 25% dos sacos contaminados, o hipoclorito de cálcio apresentou 93%; o tratamento
com cebola e alho apresentou em torno de 63%; BGAG apresentou 83%; neem teve 62%. No
tratamento com peróxido de hidrogênio, em particular, na concentração de 1,5% todos os sacos
apresentaram alta taxa de contaminação, e não houve produção. Em 3 e 6 %, a contaminação
foi de cerca de 50%. Com 8% de H2O2, cerca de 26% contaminaram. Diante de todos os
resultados obtidos, os autores recomendam mais estudos sobre métodos envolvendo a
solarização e a utilização de peróxido, afim de refinar e tornar uma tecnologia viável, eficaz e
de baixo custo.
O sucesso do processo de utilização de tratamentos químicos (como H2O2) ou de calor
(como água quente) é dependente da comunidade microbiana presente no meio (substrato),
antes mesmo do preparo e da inoculação. Esses processos não eliminam completamente os
micro-organismos, mas podem reduzir a fim de permitir o cultivo (Dias, 2010).

5.2. Cultivo de P. ostreatus – observações gerais
Depois da transferência para a estufa, durante todo o período de estudo (90 dias), a
temperatura variou de 25,2 a 32,7oC (Figura 4). Dentro dessa variação, as temperaturas medidas
com mais frequência estavam nas faixas de 31ºC, 28ºC, 29ºC, 30ºC e 27ºC. Em menor
frequência, fora observadas as faixas de temperatura de 26ºC, 32ºC e 25ºC, registrada apenas
uma vez. A temperatura média foi de 29,14 oC no mês de abril, 29,74 oC no mês de maio e
30,05 oC, no mês de junho, com uma temperatura média geral de 29,65 oC.
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Temperatura (oC)

34
32
30
28

1ªmedição
2ªmedição

26

JUNHO

MAIO

ABRIL

24

Figura 4 – Temperaturas diárias medidas durante o cultivo de Pleurotus ostreatus.

Durante o cultivo em condições rústicas (sem controle de temperatura), algumas
repetições do tratamento A+T AUT apresentaram primórdios e corpos de frutificação
(cogumelos) dias antes de serem transferidos para a estufa de produção, e, se tivessem sido
colocados antes nas condições presentes na estufa, poderiam ter tido uma eficiência biológica
ainda maior do que a que obtiveram.
Dos 12 tratamentos testados, A+C CAL, A+T CAL, P+C CAL e P+T CAL não foram
eficientes. O fungo colonizou o substrato por volta de 50 dias e apenas P+T CAL produziu uma
pequena quantidade de cogumelos, após o término do experimento, não sendo, desta forma,
considerados nas análises de cogumelos.
Vale salientar que outros autores obtiveram sucesso no cultivo de Pleurotus em
substrato tratado com cal. Contreras et al. (2004) testaram a utilização de diferentes substratos
tratados com imersão em cal no cultivo de P. ostreatus, porém utilizando 0,5% de concentração,
que permaneceram de molho por 0, 12, 24, 36 e 48h. Assim como os substratos preparados para
esse trabalho tiveram um pH na faixa de 8 (Tabela 5), os valores de pH obtidos pelos autores
esteve entre 8,4 e 10,0. No primeiro experimento, em diferentes substratos que ficaram imersos
por 48 horas, foram alcançadas altas eficiências biológicas de 82,9% a 126%. Em um segundo
experimento onde substratos à base de Digitaria decumben foram peparados em imersões de
0,12,24,36 e 48 horas, com exceção de 0 horas, que obteve eficiência biológica de 37,3%, as
demais eficiências estiveram na faixa de 90%.
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Colavolpe et al. (2014), verificando a eficiência de tratamentos no substrato para o
controle de Trichoderma spp. no cultivo de Pleurotus ostreatus e Gymnopilus pampeanus,
testaram a esterilização em autoclave, imersão em agua quente e imersão em cal, utilizando a
mesma metodologia de Contreras et al. (2004). Segundo os autores, ajustar o pH do substrato
para níveis alcalinos é uma boa forma de inibir o crescimento de contaminantes, sem afetar o
crescimento de P. ostreatus.
Khan et al. (2013) testaram diferentes concentrações de cal (0, 2, 4 e 6%), que
apresentaram níveis de pH de 7.2, 7.8, 8.2 e 8.7, de acordo com a quantidade de cal preparada.
Os substratos foram preparados através de imersão em água alcalinizada com as concentrações
desejadas de cal, onde permaneceram por 3 dias em condições anaeróbicas. Houve uma baixa
produção no substrato com maior pH e maior concentração de cal, que também levou mais
tempo para colonizar/frutificar que os demais. Muito além da influência do pH, os autores
chegaram a conclusão de que a adição de cal pode levar também a uma menor absorção de
nutrientes e interferir no crescimento fúngico.
Os dados sobre a colonização, o surgimento de primórdios, a 1ª colheita e o números de
fluxos de produção de Pleurotus ostreatus nos diferentes substratos testados nesse trabalho
mostram que os tratamentos de açaí suplementados com castanha apresentaram micélio menos
vigoroso e crescimento mais lento, comparado ao tratamento de açaí com tucumã. Nos
tratamentos com pinus não foi observada diferença na velocidade de crescimento, contudo,
houve diferença no vigor de pinus suplementado com tucumã em relação ao pinus
suplementado com castanha, que se apresentou menos vigoroso (Tabela 5).
Dentre todos os tratamentos, A+T AUT e P+T AUT tiveram a colonização mais rápida,
além de apresentarem os primeiros primórdios e frutificações, juntamente com P+C AUT
(Tabela 5). A+T AUT e P+T AUT apresentaram o maior número de fluxos de produção.
No que se refere ao “tratamento” dos substratos, a autoclavagem proporcionou em
menor espaço de tempo a colonização, o surgimento de primórdios e a frutificação, em
comparação aos substratos tratados com água quente (Tabela 5). No entanto, os tratamentos
P+C AQ e P+C AUT não apresentaram diferenças quanto ao número de fluxos (Tabela 5).
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Tabela 5 – Colonização e frutificação de Pleurotus ostreatus em diferentes resíduos.
Dados do cultivo

A+C AUT

A+C AQ

A+T AUT

A+ T AQ

P+C AUT

P+C AQ

P+T AUT

P+T AQ

Colonização
(dias)

1º primórdio
(dias)

1ª colheita
(dias)

Fluxos

35 a 39

58 a 97

60 a 99

1a2

(1,04)

(13,81)

(13,78)

(0,46)

43 a 47

62 a 136

65 a 138

0a1

(0,93)

(25,48)

(25,30)

(0,38)

27 a 31

56

58

2a3

(0,98)

(0,00)

(0,00)

(0,38)

38 a 40

74 a 122

76 a 124

1a2

(0,86)

(14,51)

(14,55)

(0,50)

33 a 35

55 a 139

57 a 141

0a1

(0,58)

(30,56)

(30,59)

(0,23)

39 a 42

63 a 107

65 a 109

0a1

(0,88)

(17,97)

(17,97)

(0,50)

32 a 34

56 a 68

58 a 70

2a3

(0,78)

(2,93)

(2,93)

(0,32)

40 a 42

63 a 122

65 a 124

0a1

(0,88)

(21,93)

(22,01)

(0,46)

A+C AUT: de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: açaí com castanha, em água quente; A+T AUT: açaí
com tucumã, autoclavado; A+T AQ: açaí com tucumã, em água quente; P+C AUT: pinus com castanha,
autoclavado; P+C AQ: pinus com castanha, em água quente; P+T AUT: pinus com tucumã, autoclavado; P+T AQ:
pinus com tucumã, em água quente. Números em negrito referem-se aos dias de duração de cada etapa. Valores
entre parênteses correspondem ao desvio padrão.

Com exceção de P+C AUT, substrato no qual apenas um dos 18 sacos não apresentou
nenhum primórdio, todos os demais substratos autoclavados apresentaram pelo menos um fluxo
de cogumelos nas 18 repetições. Nos substratos tratados com água quente, com exceção de
A+T AQ, que apresentou pelo menos um fluxo em cada uma de suas 18 repetições, A+C AQ,
P+C AQ e P+T AQ tiveram entre 3 a 7 sacos sem produzir primórdios.
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É importante ressaltar que, durante o cultivo, também foram observadas diversas pragas
que, além de consumirem o micélio/cogumelo, podem espalhar mais contaminantes no
ambiente. Ademais, mesmo com o monitoramento diário do cultivo, alguns cogumelos foram
danificados por insetos, fato que pode ser devido ao cheiro atrativo dos cogumelos de P.
ostreatus e à estrutura da estufa, que tem cobertura de plástico móvel e sombrite preto em suas
laterais (Figura 1), facilitando a presença de pragas.

5.3. Carbono, nitrogênio, relação C:N e pH
Conhecer os teores de C e N, antes da formulação dos substratos, pode auxiliar na
formulação de um substrato equilibrado às necessidades fúngicas, que possa aprimorar a
produção de cogumelos. A Tabela 6 apresenta os resultados de carbono, nitrogênio, relação
C:N e pH dos resíduos utilizados na formulação dos substratos.

Tabela 6 – Teores de carbono e nitrogênio, relação C:N e pH dos resíduos.
Resíduos

C
(%)

N
(%)

C:N

pH

AÇAÍ (A)

51,60 b

0,45

114:1

5,69

(0,20)

(0,00)

(0,32)

(0,01)

49,42 c

0,45

109:1

6,22

(0,66)

(0,00)

(1,47)

(0,01)

54,37 a

0,15

362:1

4,62

(0,86)

(0,00)

(5,01)

(0,01)

35,27 d

0,45

78:1

4,14

(0,14)

(0,00)

(0,39)

(0,01)

CASTANHA (C)

PINUS (P)

TUCUMÃ (T)

AÇAI (A): Semente de açaí; CASTANHA (C): casca de castanha; PINUS (P): serragem de pinus; TUCUMÃ (T):
amêndoa de tucumã. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre
parênteses correspondem ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, na coluna de C (carbono), não
diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% =
1.16.
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Dentre os resíduos testados, a serragem de pinus foi a que apresentou o maior teor de
carbono (54,37 %) e o menor teor de nitrogênio (0,15 %), resultando em uma relação C:N alta
de 362:1 (Tabela 6), característica comum de madeiras (Chang e Miles, 2004), tornando a
suplementação desse resíduo com nitrogênio fundamental para estreitar a relação C:N.
Os resíduos do açaí, da castanha e do tucumã apresentaram os mesmos teores de
nitrogênio (0,45%) (Tabela 6).
Todos os resíduos apresentaram valores de pH em faixas ácidas, variando de 4,14 a 6,22
(Tabela 6).
No que diz respeito aos teores de carbono, nitrogênio, relação C:N e pH dos substratos
pré-cultivo, não houve diferença nos valores de C e N em relação ao “tratamento” (autoclave,
cal e água quente) ao qual os substratos foram submetidos (Tabela 7).
Os substratos com maior teor de carbono foram os do grupo P+C (P+C AUT, P+C AQ
e P+C CAL), com 53,64, 53,30 e 53,70%, respectivamente (Tabela 7). Isso ocorreu devido a
sua formação pelo resíduo base (pinus) e suplemento (castanha) com maiores teores de carbono,
se comparados com açaí (resíduo base) e tucumã (suplemento) (Tabela 6).
Não houve incremento de nitrogênio nos substratos preparados a base de açaí, tanto
suplementados com castanha quanto suplementados com tucumã, já que os resíduos de açai,
castanha e tucumã apresentam os mesmos teores de nitrogênio (Tabela 6). Para os substratos à
base de pinus houve um pequeno incremento de nitrogênio, que foi de 0,15 a 0,22%. A
utilização da castanha e do tucumã não ofereceu o enriquecimento dado por outras fontes
normalmente utilizadas na suplementação em outros trabalhos, como os farelos de cereais, cujos
teores de nitrogênio encontrados variam de 1,25 a 4,58% (Sales-Campos et al., 2010b).
Cueva e Monzón (2014) analisaram resíduos de milho, trigo, cevada e lentilha, além de
bagaço de cana-de-açúcar e casca de arroz e cultivaram P. ostreatus. Os teores de carbono
encontrados variaram entre 50,12 e 56,55%, e os teores de nitrogênio variaram de 0,38-1,29 %.
Os autores observaram uma relação direta, na maioria dos casos, entre o teor de nitrogênio e a
eficiência biológica e teor de proteína no cogumelo produzido.
Quanto à relação C:N, houve um estreitamento da relação dos substratos à base de pinus,
que variou de 223:1 a 239:1. Nos substratos à base de açai, a relação C:N variou de 103:1 a
109:1. Ambas ainda estão acima da relação C:N recomendada por Eira (2010), que deve ser
menor que 100:1, a afim de obter uma boa produção.
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Tabela 7 – Teores de carbono e nitrogênio, relação C:N e pH dos substratos pré-cultivo
Substratos pré-cultivo

C
(%)

N
(%)

C:N

pH

A+C AUT

49,01 c

0,45

109:1

6,66

(0,74)

(0,00)

(1,82)

(0,01)

49,37 c

0,45

109:1

6,35

(0,41)

(0,00)

(0,76)

(0,01)

49,07 c

0,45

109:1

8,46

(0,18)

(0,00)

(0,49)

(0,01)

46,83 d

0,45

104:1

6,73

(0,19)

(0,00)

(0,36)

(0,01)

46,96 d

0,45

104:1

6,32

(0,23)

(0,00)

(0,87)

(0,01)

46,47 d

0,45

103:1

8,31

(0,37)

(0,00)

(0,92)

(0,01)

53,64 a

0,22

239:1

6,66

(0,22)

(0,00)

(2,20)

(0,01)

53,30 a

0,22

236:1

6,28

(0,47)

(0,00)

(1,81)

(0,01)

53,57 a

0,22

237:1

8,65

(0,34)

(0,00)

(2,33)

(0,02)

50,75 b

0,22

227:1

6,4

(0,43)

(0,00)

(2,48)

(0,01)

50,68 b

0,22

224:1

6,12

(0,59)

(0,00)

(2,92)

(0,01)

50,31 b

0,22

223:1

8,33

(0,43)

(0,00)

(1,81)

(0,01)

A+C AQ

A+C CAL

A+T AUT

A+T AQ

A+T CAL

P+C AUT

P+C AQ

P+C CAL

P+T AUT

P+T AQ

P+T CAL

A+C AUT: Substrato inicial de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, tratado em água
quente; A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí
com tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha,
autoclavado; P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T
AUT: de pinus com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus
com tucumã, em cal. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre
parênteses correspondem ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, na coluna de C (carbono), não
diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% =
0.81.
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O pH dos substratos tratados com água quente e autoclavados variaram entre 6,12 a
6,73. Contudo, substratos tratados com cal apresentaram valores de pH acima de 8 (Tabela 7).
Com relação aos substratos pós-cultivo, observou-se uma diminuição dos teores de
carbono em relação aos substratos pré-cultivo, devido ao consumo pelo fungo, que necessita de
maior quantidade de material lignocelulósico para o seu crescimento, ao passo que, o aumento
do teor de nitrogênio, para a maioria dos substratos, devido à presença de micélio do fungo.
Assim, esses fatores resultaram na diminuição da relação C:N para todos os substratos (Tabela
8).
Nos substratos pós-cultivo a base de açaí e pinus tratados em autoclave e água quente,
houve diminuição do teor de carbono e aumento do teor de nitrogênio, se comparado aos
substratos pré-cultivo (Tabelas 7 e 8). No substrato pós-cultivo a base de açaí tratado com cal,
houve apenas perda de C, sem aumento nos teores de N (Tabelas 7 e 8). Enquanto que, no
substrato pós-cultivo à base de pinus tratado com cal observou-se perda de C e acréscimo na
quantidade de N, embora esse aumento de N tenha sido menor se comparado aos substratos
pós-cultivo a base de pinus tratado em autoclave e água quente (Tabelas 7 e 8).
Os substratos tratados com cal não favoreceram o crescimento fúngico, se comparados
aos demais “tratamentos” (autoclave e água quente) e influenciaram diretamente no teor de
nitrogênio. Como destacado anteriormente, o cal pode dificultar a absorção de nutrientes e
interferir diretamente no crescimento fúngico (Khan et al., 2013).
Em relação ao pH, houve uma diminuição nos valores para todos os substratos póscultivo, comparados aos substratos pré- cultivo (Tabelas 7 e 8). Nos substratos pós-cultivo de
açaí e pinus tratados com cal, embora o pH tenha diminuído, ainda se manteve alcalino,
variando entre 7,28 a 7,82 para a maior parte dos substratos, com exceção do substrato de P+C
CAL, no qual houve uma diminuição expressiva, possivelmente, ocasionada pela microflora
presente nesse tratamento (Tabelas 7 e 8).
A diminuição no pH pode ser explicada como uma consequência do crescimento e
produção de metabólitos secundários pelo fungo, com a liberação de ácidos orgânicos utilizados
na degradação dos substratos (Galvagno e Forchiassin, 2010).
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Tabela 8 – Teores de carbono e nitrogênio, relação C:N e pH dos substratos pós-cultivo.
Substratos pós-cultivo

C
(%)

N
(%)

C:N

pH

A+C AUT

43,50 a

0,60

72:1

6,47

(0,23)

(0,00)

(0,41)

(0,01)

42,35 b

0,60

71:1

6,27

(0,26)

(0,00)

(0,62)

(0,01)

42,62 b

0,45

95:1

7,28

(0,12)

(0,00)

(0,25)

(0,01)

42,28 b

0,60

70:1

6,12

(0,35)

(0,00)

(0,92)

(0,01)

40,28 c

0,60

67:1

5,94

(0,23)

(0,00)

(0,68)

(0,01)

36,71 d

0,45

81:1

7,35

(0,69)

(0,00)

(1,08)

(0,01)

32,73 f

0,45

72:1

5,51

(0,34)

(0,00)

(1,48)

(0,01)

33,15 f

0,45

74:1

5,90

(0,06)

(0,00)

(0,37)

(0,01)

32,45 f

0,30

108:1

5,56

(0,42)

(0,00)

(0,77)

(0,01)

31,31 g

0,45

70:1

5,50

(0,36)

(0,00)

(0,76)

(0,01)

32,35 f

0,45

72:1

5,48

(0,38)

(0,00)

(0,93)

(0,01)

35,36 e

0,30

118:1

7,82

(0,49)

(0,00)

(1,26)

(0,01)

A+C AQ

A+C CAL

A+T AUT

A+T AQ

A+T CAL

P+C AUT

P+C AQ

P+C CAL

P+T AUT

P+T AQ

P+T CAL

A+C AUT: Substrato residual de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem
ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, na coluna de C (carbono), não diferem estatisticamente
entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.95.
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Nos cogumelos, o teor de carbono se manteve na faixa de 40%, ao passo que os valores
de nitrogênio variaram de 3,35 a 4,87%, sendo maiores nos cogumelos provenientes dos
substratos à base de açaí, independente do tratamento e da formulação, não diferindo
estatisticamente entre si (Tabela 9). A relação C:N foi ainda mais estreita para os cogumelos
(9:1 a 12:1), quando comparados as relações obtidas pelos substratos, tanto pré quanto póscultivo, devido ao alto teor de nitrogênio desses cogumelos (Tabela 9). Quanto aos valores de
pH observou-se pouca variação, mantendo-se em uma faixa de 6,09 a 6,39 (Tabela 9).
Tabela 9 – Teores de carbono e nitrogênio, relação C:N e pH dos cogumelos produzidos.
Cogumelos

COG A+C AUT

COG A+C AQ

COG A+T AUT

COG A+ T AQ

COG P+C AUT

COG P+C AQ

COG P+T AUT

COG P+T AQ

C

N

C:N

pH

(%)

(%)

(%)

42,71 a

4,87 a

9:1

6,1

(0,16)

(0,09)

(0,12)

(0,01)

41,65 b

4,68 a

9:1

6,39

(0,21)

(0,00)

(0,05)

(0,01)

42,32 a

4,83 a

9:1

6,09

(0,37)

(0,14)

(0,33)

(0,01)

40,77 c

4,78 a

9:1

6,32

(0,32)

(0,09)

(0,16)

(0,01)

42,84 a

3,52 b

12:1

6,33

(0,24)

(0,09)

(0,39)

(0,01)

40,61 c

3,36 c

12:1

6,12

(0,30)

(0,08)

(0,34)

(0,01)

41,24 b

3,35 c

12:1

6,31

(0,22)

(0,11)

(0,34)

(0,01)

41,44 b

3,51 b

12:1

6,19

(0,55)

(0,09)

(0,41)

(0,01)

COG A+C AUT: Cogumelo originado de substrato de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo
de açaí com castanha, em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado; COG A+T
AQ: Cogumelo de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com castanha,
autoclavado; COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT: Cogumelo de
pinus com tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente. Números em
negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão.
As médias seguidas pela mesma letra, nas colunas de C (carbono) e N (nitrogênio), não diferem estatisticamente
entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.85 e CV% = 2.32 para C
e N, respectivamente.
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5.4. Perda de matéria orgânica e eficiência biológica
A PMO, utilizada para avaliar a decomposição do substrato pelo Pleurotus ostreatus,

50
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P+T AUT

P+C AQ

P+C AUT

A+T AQ

A+T AUT

A+C AQ

0
A+C AUT

Perda de Matéria
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variou de 20,1 a 45,60%, sendo maior a PMO no substrato A+T AUT (45,60%) (Figura 5).

Figura 5 – Perda de matéria orgânica (PMO) no cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato residual à base de semente de açaí suplementado com casca de castanha, autoclavado; A+C
AQ: de açaí com castanha, em água quente; A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com
tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal;
P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado; P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de
pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em
água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.46.

A eficiência biológica (EB) variou de 10,73 a 57,26% (Figura 6), sendo a maior EB
observada para o substrato A+T AUT (57,26%), que também apresentou maior PMO (45,60%),
seguido do substrato P+T AUT (42,92% de EB) com terceira maior PMO (33,30%). Nesse
sentido, nem todos os substratos que apresentaram a maior PMO resultaram em maior eficiência
biológica.
Sales-Campos et al. (2010a) no cultivo de P. ostreatus em serragem de marupá,
serragem de pau de balsa, estipe da pupunheira e bagaço de cana, também concluíram que a
PMO não esteve relacionada com a eficiência biológica obtida. No cultivo da mesma espécie,
Carvalho et al. (2012) também observaram que a maioria dos tratamentos não demonstraram
relações entre esses parâmetros.

.
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Zadrazil (1978) relata que esse efeito ocorre devido à perda de CO2 e H2O durante o
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Eficiência Biológica - EB
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processo, além da própria degradação do material para a formação do cogumelo.

Figura 6 – Eficiência biológica (EB) dos substratos utilizados no cultivo de Pleurotus
ostreatus.
COG A+C AUT: Cogumelo originado de substrato de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo
de açaí com castanha, tratado em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado;
COG A+T AQ: Cogumelo de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com
castanha, autoclavado; COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT:
Cogumelo de pinus com tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente.
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade. CV% = 24.37.

Todos os substratos autoclavados tiveram uma eficiência biológica maior do que seus
correspondentes tratados em água quente. Mejía e Albertó (2013), cultivando P. ostreatus em
palha de trigo, observaram que a imersão em água quente reduz a produção em até 20%, se
comparada à outros tratamentos de substratos (pasteurizado, químico e sem tratamento), o que
pode ser resultado de uma perda de nutrientes como açúcares, proteínas e minerais, encontrados
na água residual do processo de tratamento, analisada pelos autores.
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Barnabé-Gonzales e Cayetano-Catarino (2009) avaliaram a eficiência biológica de
Pleurotus pulmonarius cultivado em resíduos de folha de bananeira e de uma planta ornamental
(“palmareca”), submetidos ao tratamento em água quente a 80°C por 1h ou imersos em solução
de cal a 2% por 24 h. No substrato à base de “palmareca”, a imersão em cal 2% e em água
quente resultaram em EBs na faixa de 40%, respectivamente, ao passo que o substrato à base
de folha de bananeira tratada em água alcalinizada a EB foi de 120,13%.
Analisando a Tabela 1, que trata sobre substratos utilizados e a eficiência biológica
obtida em alguns trabalhos que estudaram o cultivo de P. ostreatus nos últimos 10 anos, podese observar que muitos obtiveram EBs superiores, comparados aos valores encontrados nesse
estudo. Contudo, alguns trabalhos, presentes ou não nessa tabela, também apresentaram
eficiências biológicas baixas e médias.
Duprat et al. (2015), testando folhas de pupunheira suplementadas com farelo de arroz,
obtiveram EBs que variaram de 2,81 a 5,03%. Os autores afirmam que diferenças encontradas
em outros trabalhos podem estar relacionadas às condições de cultivo, do tipo de substrato, das
taxas de inoculação e de suplementação utilizadas.
Obodai et al. (2003) cultivando P. ostreatus em serragem pura, serragem compostada,
casca de arroz, casca de milho, folhas de bananeira, espiga de milho, palha de arroz e capim
elefante, obtiveram EBs que variaram de 0 a 61,04%, sendo os maiores valores encontrados
para serragem compostada (61,04%) e palha de arroz (50,64%) e, as menores para capim
elefante (0%) e serragem pura (4,30%). Nesse sentido, a escolha do resíduo exerce papel
fundamental no sucesso do cultivo.
A necessidade de uma escolha adequada também foi observada por Fanadzo et al.
(2010) ao cultivarem P. ostreatus e P. sajor-caju em resíduos do milho, capim sapé e palha de
trigo, com alguns tratamentos suplementados com farelo de milho e resíduos de semente de
algodão. As EBs obtidas variaram de 1 a 82,6% para P. sajor-caju e 1 a 97% para P. ostreatus,
conforme as formulações feitas. A composição do substrato influenciou expressivamente a EB
e o rendimento, considerando essencial a necessidade de acréscimo de fontes de nitrogênio em
substratos pobres em N. Entretanto, destacam que apenas esse fator não garante sucesso no
cultivo se os materiais como carbono e nitrogênio não estiverem facilmente disponíveis e que,
fontes muito ricas em nitrogênio podem diminuir a EB.
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Muthangya et al. (2013) testaram diversos pré-tratamentos dos substratos no cultivo de
Pleurotus HK 37 e Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland (Pleurotus sapidus 969), entre eles
a fermentação (10 dias em água), a imersão em água quente por 3 h e a imersão em cal a 2%
por 24 h. Após os pré-tratamentos, todos os substratos preparados foram pasteurizados por 4 a
5 h em 80ºC. Como resultado, observaram que Pleurotus HK 37 não produziu basidioma no
substrato pré-tratado com imersão em cal a 2%. Ao passo que, em Pleurotus sapidus 969
observou-se a formação de basidioma nesse método, com 10,4% de EB. No geral, as eficiências
biológicas variaram de 10,4 a 40,0%, corroborando com as obtidas no presente trabalho,
especialmente com relação ao Pleurotus sapidus 969 tratado em água quente, que obteve
10,4%.
Sözbir et al. (2015), ao cultivarem P. ostreatus em diferentes substratos, obtiveram EB
de 2,52 a 36,87%. A alta variação está associada aos diferentes resíduos utilizados, consistindo
em algodão, casca de nozes e serragem de carvalho e, se testados em outras concentrações é
possível que se obtenha maiores valores de EB. É válido notar também que os autores
trabalharam com relações C:N na faixa de 19:1 a 37:1 e embora essas relações C:N sejam
favoráveis ao cultivo, não são os únicos fatores que influenciam no alcance de EBs elevadas.
Vega e Franco (2013) cultivando uma linhagem de Pleurotus pulmonarius e duas
linhagens de P. djamor (RN82 e RN81) em palha de arroz e restolho de milho, notaram
diferenças entre as duas linhagens de P. djamor testadas. RN82 apresentou EBs variando de
15,94 a 23,14%, ao passo que RN81 obteve EBs entre 53,16 a 62,90%. Assim, apesar de serem
a mesma espécie, a diminuição na sua produção pode ser ocasionada pelas características
genéticas e exigências nutricionais que cada linhagem apresenta.
Dado o exposto, é possivel que outras linhagens de P. ostreatus possam se adaptar
melhor às formulações testadas no presente trabalho. O fato dos resíduos testados não terem
sido capazes de oferecer eficiências biológicas altas combinados à essa linhagem de P. ostreatus
não significa necessariamente que não sejam resíduos adequados para o cultivo de cogumelos.
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Figueiró e Graciolli (2011) obtiveram eficiências biológicas de 23,5 a 90,4%, testando
o cultivo de P. ostreatus [Pleurotus floridanus Singer] em diferentes substratos. Investigando
um fator químico responsável pela maior produção em alguns dos substratos que testaram, os
autores cloncluiram que não foi possível isolar apenas um fator químico responsável, porém o
cultivo de P. ostreatus foi favorecido em substratos com menor teor de hemicelulose, maior
teor de cinzas, relação C:N em torno de 45 (N = 1,0%), e com maior teor de P, K, Ca, Mg e
Mn.

5.6. Rendimento
Embora a a eficiência biológica seja utilizada para avaliar a eficiência da bioconversão
do substrato em cogumelos, segundo Siqueira et al. (2011), para os produtores de cogumelos,
o parâmetro mais prático é o rendimento (Figura 7).
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Figura 7 – Rendimento dos substratos utilizados no cultivo de Pleurotus ostreatus.
COG A+C AUT: Cogumelo originado de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo de açaí com
castanha, em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado; COG A+T AQ:
Cogumelo de substrato de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com castanha,
autoclavado; COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT: Cogumelo de
pinus com tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente. As médias
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de
5% de probabilidade. CV% = 22.65.
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De modo geral, um bom índice de rendimento/produtividade começa com valores
maiores que 10% (ou g/100g), quando se considera o peso de cogumelos frescos em relação ao
substrato úmido (Siqueira et al., 2011).
Os melhores rendimentos obtidos nesse trabalho foram 208,50 g/Kg, 143,08 g/Kg e
105,08 g/Kg para A+T AUT, P+T AUT e A+C AUT, respectivamente (Figura 7).
Muthangya et al. (2013) ao testar alguns pré-tratamentos, como imersão em água quente
por 3h e imersão em cal a 2% por 24h, no cultivo das linhagens de Pleurotus, Pleurotus HK
37 e Pleurotus sapidus 969, obtiveram rendimentos variando de 42,2 a 164,2 g/Kg. Esses
resultados corroboram com os obtidos nesse trabalho, especialmente com relação ao Pleurotus
sapidus 969, que obteve 42,2 g/Kg. Os tratamentos A+C AQ, A+T AQ, P+C AQ e P+T AQ
apresentaram 56,2, 75,7, 32,9 e 46,0 g/Kg, respectivamente.
Saritha e Pandey (2010) testaram uma série de tratamentos alternativos no cultivo de
Pleurotus ostreatus f. florida Cetto. Os maiores rendimentos foram obtidos nos tratamentos de
pasteurização à vapor (233g/Kg) e água quente (189,5g/Kg). O tratamento químico (com
fungicida e formol), a solarização e o H2O2 à 6% resultaram em um rendimento na faixa de
120g/Kg e não diferiram estatisticamente do tratamento de cebola-alho (7,5 e 2,5%) e peróxido
(8%), com rendimentos na faixa de 99 a 113g/Kg de substrato.
Segundo Gume et al. (2013), variações significativas no rendimento entre os substratos
indica claramente a qualidade e quantidade de componentes nutritivos contidos no meio de
cultivo, ou, então, pode ser devido à presença de contaminações, podendo exercer influência
direta no rendimento.
Assim, no presente trabalho, vários fatores podem ter levado à esses valores de EB e
rendimento, de uma forma geral. Um desses fatores é a temperatura, uma vez que, dentro de
uma mesma espécie, cada linhagem pode requerer uma faixa de temperatura diferente e, apesar
de crescerem em uma ampla faixa de temperaturas, é possível que em temperaturas altas, nas
quais a linhagem de Pleurotus ostreatus desse experimento foi produzida, não sejam as ideais
para uma alta produtividade.
Sales‑Campos et al. (2008) testando o crescimento micelial desse mesmo isolado de P.
ostreatus, em dois meios de culturas diferentes, nas temperaturas de 22, 25, 27, 30 e 35ºC,
observaram que a 30 e 35ºC, o crescimento foi afetado, sendo o melhor resultado de crescimento
obtido à 25°C.
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Outro fator que pode influenciar a produção/eficiência biológica de cogumelos é a
indução de cogumelos. Chen (2007) citado por Corrêa et al. (2016), relata que no cultivo de
Pleurotus sp., altas temperaturas têm sido testadas por produtores e pesquisadores.
Considerando que algumas espécies de Pleurotus são incapazes de desenvolver basidiomas em
temperaturas superiores a 28ºC, condição habitual nos países tropicais, sendo essencial o
estímulo frio dos sacos/ frascos de cultivo, ou seja, um processo de indução de cogumelos.
Testando essa possibilidade, Yingyue et al. (2013) avaliaram choques de indução de 0,
5, 10 e 15ºC por 3, 6, e 12h, e observaram muitas diferenças, obtendo o melhor resultado à 5ºC
por 12h, com rendimento de 128,67g/saco, sendo o tratamento menos produtivo o da
combinação 15ºC por 3 horas, com rendimento de 32 g/saco.
A composição química do substrato testado, bem como a disponibilidade de
componentes no resíduo, que pode ser de difícil decomposição pelo fungo, também pode ter
influência direta na EB, sendo essencial a presença de alguns açúcares prontamente assimiláveis
(Pedra e Marino, 2006; Cardoso et al., 2013).
A embalagem também pode influenciar a EB e o rendimento. Ao investigar tecnologias
de cultivo de Pleurotus eryngii, Gyenge et al. (2016) observaram características distintas em
relação ao cultivo em sacos e ao cultivo em frascos. Dentre estas, o uso de frascos permitiu a
reutilização em diversos cultivos e a eficiência biológica ficou em torno de 60-70%,
apresentando cogumelos mais uniformes, enquanto que nos sacos, que permitem uma única
utilização e geram resíduo (lixo), a eficiência biológica foi menor, em torno de 35%.

5.7. Cinzas, umidade, massa seca, energia total e carboidratos totais e disponíveis
A determinação de cinzas fornece apenas uma indicação de riqueza da amostra em
relação a elementos minerais (cálcio, potássio, sódio, magnésio, ferro, cobre, cobalto, alumínio,
entre outros) (Moretto et al., 2002a).
Os teores de cinza dos resíduos variaram de 0,25 a 1,58% (Tabela 10), com maior
riqueza mineral nos resíduos de tucumã (1,58%) e castanha (1,20%), utilizados como
suplementos no preparo do substrato de cultivo de Pleurotus ostreatus.
Quanto à umidade, os valores variaram de 9,64 a 16,65%. A massa seca variou de 83,28
a 90,42% (Tabela 10).
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Os carboidratos totais variaram de 55,56 a 82,85% (Tabela 10), sendo a serragem de
pinus o substrato com maior teor de carboidratos (82,85%), fato associado à presença de fibras
nos carboidratos totais, uma vez que consiste em um material lenhoso com altos teores de fibras
totais (Figura 16). Entretanto, com relação aos carboidratos disponíveis ou metabolizáveis, o
pinus apresentou o menor teor (7,07%), pois o valor de fibra não é utilizado no cálculo, sendo
o substrato com maior teor de carboidratos disponíveis o de açaí (36,05%) (Tabela 10).
Quanto à energia total (Kcal/100g), o tucumã apresentou a maior quantidade de calorias
(Tabela 10), já que para aferir a energia total, são considerados os carboidratos disponíveis e as
proteínas e lipídios, cujos teores geraram um alto valor de Kcal. Isso ocorreu principalmente
devido ao alto teor de lipídio desse resíduo (Figura 12).
.
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Tabela 10 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos resíduos.
Resíduos

Cinzas
(%)

Umidade
(%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal/100g)

AÇAÍ (A)

1,15 c

16,65

83,28

77,98 c

36,05 a

167,41 b

(0,00)

(0,14)

(0,14)

(0,09)

(1,63)

(6,28)

1,20 b

16,26

83,65

78,90 b

24,62 c

112,94 c

(0,00)

(0,22)

(0,22)

(0,24)

(1,77)

(7,00)

0,25 d

9,64

90,42

82,85 a

7,07 d

89,46 d

(0,00)

(0,28)

(0,28)

(0,42)

(0,70)

(1,97)

1,58 a

11,54

88,52

55,56 d

25,02 b

371,78 a

(0,00)

(0,39)

(0,39)

(0,56)

(0,99)

(3,48)

CASTANHA (C)

PINUS (P)

TUCUMA (T)

AÇAI (A): Semente de açaí; CASTANHA (C): Casca de castanha; PINUS (P): serragem de pinus; TUCUMÃ (T): amêndoa de tucumã. Números em negrito referem-se à média
de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre
si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.50, 0.51, 6.25 e 2.76 para cinzas, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total,
respectivamente.
.
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No que diz respeito à composição dos substratos pré-cultivo, os teores de cinza variaram
de 2,03 a 11,38%, onde observou-se amplas variações dentro de um mesmo grupo de substratos,
de acordo com o tratamento ao qual foi submetido (Tabela 11). Para exemplificar, na
formulação do substrato P+T, o substrato autoclavado obteve 3,54% de teor de cinzas. Já no
tratamento com imersão em água quente, a mesma formulação obteve um teor de 2,03% (Tabela
11). Essa diminuição ocorre devido à lavagem feita pela água no substrato, após colocá-lo para
escorrer para atingir a umidade certa. Essa lavagem pode lixiviar vários nutrientes, incluindo
os minerais (Mejía e Albertó, 2013). Os substratos de P+T e P+C tratados com cal apresentaram
os maiores teores de cinzas, com 11,38% e 11,35%, não diferindo estatisticamente entre si. Os
altos teores nos tratamentos com cal, em geral, ocorreram devido a composição da cal, rica em
cálcio.
A umidade do substrato variou de 63,58 a 70,10%, estando dentro da faixa desejada para
o cultivo (65-70%) (Tabela 11). Contudo, apresentou diferenças entre os grupos de tratamentos,
devido à fatores como a absorção do resíduo e a dificuldade de controle da umidade nos
tratamentos com imersão em água quente e cal. A massa seca variou de 29,90 a 36,43% (Tabela
11).
Os carboidratos totais variaram de 66,71 a 86,08% e os carboidratos disponíveis de 8,21
a 44,28%, sendo que, nos substratos formulados à base de serragem de pinus, a quantidade de
carboidratos disponíveis foi menor comparado aos substratos formulados à base de açaí, devido
à exclusão do alto teor de fibras do pinus nos cálculos de carboidratos disponíveis (Tabela 11).
Para a energia total, os valores variaram de 73,69 a 220,10 Kcal/100g (Tabela 11). O
tratamento de açai com tucumã autoclavado (A+T AUT) foi o mais calórico (220,10
Kcal/100g), por ser formado pelos dois resíduos que possuem mais Kcal (amêndoa do tucumã
e semente de açaí).
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Tabela 11 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos substratos pré-cultivo
(continua).
Substratos
pré-cultivo

Cinzas
(%)

A+C AUT

4,73 c

12,51

(0,02)
A+C AQ

A+C CAL

A+T AUT

A+T AQ

A+T CAL

Umidade
Umidade
(dessecado) (%) (substrato) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal/100g)

65,33

34,66

78,75 e

33,62 c

156,51 d

(0,00)

(0,31)

(0,31)

(0,14)

(0,80)

(3,81)

2,78 e

8,26

68,80

31,20

84,80 b

40,26 b

184,37 c

(0,31)

(0,00)

(0,11)

(0,11)

(0,43)

(1,23)

(4,12)

10,05 b

5,62

64,65

35,35

79,90 d

34,45 c

163,62 d

(0,20)

(0,00)

(0,19)

(0,19)

(0,07)

(1,32)

(5,06)

4,60 c

9,29

63,58

36,43

75,32 g

34,26 c

220,10 a

(0,98)

(0,00)

(0,29)

(0,29)

(0,16)

(1,10)

(4,35)

2,44 f

7,34

67,51

32,49

86,06 a

44,28 a

200,52 b

(0,11)

(0,00)

(0,46)

(0,46)

(0,19)

(1,19)

(5,26)

10,37 b

10,33

66,57

33,43

68,81 i

27,23 d

189,24 c

(0,14)

(0,00)

(0,21)

(0,21)

(1,05)

(1,97)

(6,63)
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Tabela 11 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos substratos pré-cultivo
(conclusão).
Substratos
pré-cultivo

Cinzas
(%)

Umidade
(dessecado) (%)

Umidade
(substrato) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal/100g)

P+C AUT

3,82 d

9,05

67,61

32,39

81,20 c

15,08 f

106,71 g

(0,84)

(0,00)

(0,77)

(0,77)

(0,12)

(0,95)

(4,34)

3,03 e

4,87

69,34

30,66

86,08 a

20,81 e

130,41 f

(0,07)

(0,00)

(0,16)

(0,16)

(0,28)

(0,81)

(0,91)

11,38 a

8,52

67,35

32,65

72,16 h

8,21 h

73,69 h

(0,04)

(0,00)

(0,42)

(0,42)

(0,85)

(2,24)

(8,73)

3,54 d

8,77

66,65

33,35

75,32 g

18,70 e

179,09 c

(0,31)

(0,00)

(0,29)

(0,29)

(0,11)

(0,59)

(2,84)

2,03 f

8,67

69,94

30,06

76,94 f

20,76 e

187,22 c

(0,09)

(0,00)

(0,08)

(0,08)

(0,12)

(0,87)

(3,87)

11,35 a

9,35

70,10

29,90

66,71 j

9,88 g

145,79 e

(0,09)

(0,00)

(0,29)

(0,29)

(0,32)

(0,70)

(2,84)

P+C AQ

P+C CAL

P+T AUT

P+T AQ

P+T CAL

A+C AUT: Substrato inicial à base de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente; A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT:
de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã,
em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em cal. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem ao
desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade.
CV% = 6.89, 0.57, 4.97 e 2.95 para cinzas, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total, respectivamente.
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Nos substratos pós-cultivo, os teores de cinza variaram de 4,43 a 9,43% (Tabela 12). É
possível observar que houve um aumento de cinzas nos substratos autoclavados e tratados em
água quente, possivelmente devido ao crescimento do fungo, que deixou esses minerais mais
disponíveis após a degradação, como relatado por Zadrazil (1978). Já os substratos tratados em
cal tiveram seus teores reduzidos.
A umidade variou de 44,42 a 71,85% (Tabela 12), não havendo um padrão, onde em
alguns substratos a umidade aumentou e em outros diminuiu, bem como os teores de massa
seca, que são dependentes dos teores de umidade e variaram de 28,15 a 55,58% (Tabela 12).
Comparados aos carboidratos totais dos substratos pré-cultivo, os substratos pós-cultivo
sofreram aumentos ou reduções em seus teores de carboidratos totais, que variaram de 73,32 a
85,90% (Tabela 12). Supõe-se que a redução, em relação ao substrato pré-cultivo, pode ocorrer
devido ao consumo pelo fungo, durante o crescimento, bem como o aumento, pode ser devido
pela própria degradação do meio, que poderia deixar esses açúcares mais disponíveis, como
relatado por Sales-Campos et al. (2010).
Variando de 26,37 a 59,43% (Tabela 12), os carboidratos disponíveis nos substratos
pós-cultivo aumentaram, em relação aos substratos pré-cultivo. A causa pode ser creditada à
redução do teor de fibras nos substratos pós-cultivo, ocasionada pela degradação causada pelo
fungo. Muitas dessas fibras, que fazem parte dos carboidratos totais, como a celulose, não são
digeríveis pelo homem (Furlani e Godoy, 2005) e sua redução implica no aumento dos
carboidratos totais. De maneira geral, os substratos a base de açaí apresentaram maiores valores
se comparados aos formulados a base de pinus, sendo maiores os valores obtidos pelos
substratos do grupo A+T (A+T AUT, A+T AQ e A+T CAL).
Para a energia total, que variou de 128,83 a 257,85 Kcal/100g, houve um incremento
em todos os substratos pós-cultivo devido ao aumento dos carboidratos disponíveis (Tabela 12).
Todos do grupo A+T foram mais calóricos, por serem constituídos de resíduos mais calóricos
(açaí e tucumã).
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Tabela 12 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos substratos pós-cultivo (continua).

Substratos
pós-cultivo

Cinzas
(%)

A+C AUT

5,29 g

8,20

(0,23)
A+C AQ

A+C CAL

A+T AUT

A+T AQ

A+T CAL

Umidade
Umidade
(dessecado) (%) (substrato) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal /100g)

47,09

52,91

82,11 d

45,61 d

203,26 d

(0,00)

(1,67)

(1,67)

(0,22)

(1,62)

(6,60)

4,50 h

9,70

61,30

38,70

80,92 e

46,81 d

212,26 c

(0,06)

(0,00)

(1,44)

(1,44)

(0,10)

(0,98)

(4,35)

9,43 a

13,84

66,39

33,61

73,32 h

39,22 e

173,49 f

(0,11)

(0,00)

(0,58)

(0,58)

(0,10)

(1,13)

(4,24)

4,52 h

5,25

44,42

55,58

85,90 a

59,43 a

257,85 a

(0,15)

(0,00)

(1,29)

(1,29)

(0,20)

(1,34)

(4,98)

5,11 g

8,44

45,75

54,25

81,17 e

57,12 b

257,38 a

(0,07)

(0,00)

(1,01)

(1,01)

(0,10)

(1,20)

(3,75)

8,88 b

8,71

60,83

39,17

78,39 g

53,03 c

234,27 b

(0,20)

(0,00)

(0,61)

(0,61)

(0,18)

(1,60)

(5,92)
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Tabela 12 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total metabolizável dos substratos póscultivo (conclusão).

Substratos
pós-cultivo

Cinzas
(%)

Umidade
(dessecado) (%)

Umidade
(substrato) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal /100g)

P+C AUT

4,43 h

6,00

67,79

32,21

84,90 b

32,22 h

156,80 g

(0,16)

(0,00)

(1,93)

(1,93)

(0,14)

(0,59)

(2,78)

6,81 c

8,98

68,55

31,45

80,06 f

26,37 i

128,83 i

(0,32)

(0,00)

(1,79)

(1,79)

(0,27)

(0,83)

(3,20)

6,98 c

5,15

71,16

28,84

84,56 c

31,12 h

144,85 h

(0,21)

(0,00)

(0,64)

(0,64)

(0,24)

(1,62)

(5,93)

5,85 e

7,84

69,36

30,64

79,77 f

35,70 f

187,52 e

(0,03)

(0,00)

(4,10)

(4,10)

(0,03)

(0,72)

(2,47)

5,50 f

7,07

70,07

29,93

82,00 d

36,31 f

179,97 e

(0,08)

(0,00)

(1,77)

(1,77)

(0,11)

(1,36)

(5,38)

6,22 d

8,38

71,85

28,15

80,88 e

33,82 g

166,56 f

(0,20)

(0,00)

(0,01)

(0,01)

(0,18)

(1,42)

(5,70)

P+C AQ

P+C CAL

P+T AUT

P+T AQ

P+T CAL

A+C AUT: Substrato residual à base de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: Substrato de açaí com castanha, em água quente; A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí
com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de serragem de pinus com castanha, autoclavado; P+C AQ: de pinus
com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus
com tucumã, em cal. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma letra, nas
colunas, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 2.83, 0.21, 3.02 e 2.50 para cinzas, carboidratos totais, carboidratos
disponíveis e energia total, respectivamente.
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Esses incrementos de carboidratos disponíveis, energia e cinzas são interessantes para a
reutilização desses substratos na alimentação animal, em um novo cultivo de cogumelos ou no
plantio, desde que sejam mais estudados para esse fim. Fontalvo et al. (2013) obtiveram bons
resultados na utilização de uma mistura de serragem biodegradada por P. ostreatus com solo
fertilizado, no desenvolvimento de mudas de tomate. Picornell-Buendía et al. (2016) testaram
combinações entre o substrato residual do cultivo de Pleurotus ostreatus, palha de trigo e farelo
de trigo e obtiveram bons resultados para o substrato residual utilizado puro ou misturado à
esses resíduos, concluindo que esses podem ser um substrato de baixo custo com nutrientes
balanceados para o crescimento de Pleurotus sp.
Os cogumelos produzidos em A+C, A+T, P+C e P+T, autoclavados e tratados em água
quente, obtiveram teores de cinzas que variaram de 5,09 a 6,54% (Tabela 13), sendo que os
cogumelos oriundos dos substratos formulados à base de açaí apresentam indícios de
quantidades mais elevadas de minerais em relação aos oriundos do pinus. Crisan e Sands (1978)
relatam um teor de cinzas para P. ostreatus de 6,1 a 9,8%.
Sales-Campos et al. (2010b, 2011) obtiveram valores de 6,10 a 8,97% de cinzas para os
cogumelos. É interessante notar que o substrato que possui maior teor de cinzas (estirpe de
pupunha), não foi o que produziu cogumelos com maior teor de cinzas, mas sim o substrato
com o segundo menor teor de cinzas (serragem de marupá), responsável por produzir o
cogumelo com maior teor de cinzas, indicando maior riqueza mineral.
Teores iguais ou superiores de cinzas foram encontrados por Jonanthan et al. (2010), ao
analisar os teores de cinzas presentes no estipe e no píleo de corpos de frutificação de P.
ostreatus em estádio jovem, amadurecido ou velhos. Foram obtidos teores de 6,09 a 9,03% em
cogumelos cultivados no resíduo de algodão; 5,37 a 9,45% em cogumelos cultivados na palha
de arroz e de 5,06 a 12,00% em cogumelos cultivados em serragem. Da mesma forma, Rahman
et al. (2012) obtiveram valores iguais ou superiores, que variaram de 6,38 a 8,12%.
A umidade do cogumelo fresco se manteve na faixa de 90% para todos os substratos
testados (Tabela 13). Esses valores estão dentro dos teores relatados por Manzi et al. (1999),
que encontraram valores que variaram de 85,24 a 94,70% para as 8 linhagens de P. ostreatus
analisadas. Rahman et al. (2012) também encontraram valores numa faixa de 90-91% para P.
ostreatus, correspondendo a valores comuns para diversas espécies de cogumelos. A umidade
do cogumelo seco variou de 10,27% a 11,97% (Tabela 13).
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Tabela 13 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos cogumelos produzidos (continua).
Cogumelos

Cinzas
(%)

Umidade
(fresco) (%)

Umidade
(seco) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal /100g)

COG A+C AUT

6,54 a

92,59

10,77

89,23

59,31 c

47,96 a

297,77 b

(0,34)

(1,83)

(0,00)

(0,00)

(0,21)

(0,59)

(3,23)

6,45 a

92,83

11,93

88,07

58,00 d

46,65 b

295,65 b

(0,19)

(2,25)

(0,00)

(0,00)

(0,59)

(0,36)

(126,15)

6,52 a

92,39

12,03

87,97

58,53 d

48,69 a

300,95 b

(0,28)

(0,92)

(0,00)

(0,00)

(0,26)

(0,36)

(1,67)

6,48 a

93,29

10,77

89,22

59,31 c

49,40 a

306,21 a

(0,19)

(2,79)

(0,00)

(0,00)

(0,38)

(0,39)

(0,86)

5,09 c

90,87

11,97

88,03

64,88 b

32,93 e

218,96 e

(0,10)

(2,03)

(0,00)

(0,00)

(0,26)

(1,50)

(5,63)

5,56 b

90,73

11,84

88,16

64,72 b

30,83 f

212,46 f

(0,33)

(2,57)

(0,00)

(0,00)

(0,63)

(0,05)

(2,21)

COG A+C AQ

COG A+T AUT

COG A+ T AQ

COG P+C AUT

COG P+C AQ
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Tabela 13 – Teor de cinzas, umidade, massa seca, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total dos cogumelos produzidos
(conclusão).
Cogumelos

Cinzas
(%)

Umidade
(fresco) (%)

Umidade
(seco) (%)

Massa seca
(%)

Carboidratos
totais (%)

Carboidratos
disponíveis (%)

Energia total
(Kcal /100g)

COG P+T AUT

5,20 c

94,08

10,27

89,72

66,89 a

44,03 c

263,00 c

(0,17)

(0,90)

(0,00)

(0,00)

(0,60)

(0,59)

(4,34)

5,65 b

92,60

11,61

88,39

64,58 b

42,07 d

256,63 d

(0,11)

(1,10)

(0,00)

(0,00)

(0,36)

(1,11)

(4,96)

COG P+T AQ

COG A+C AUT: Cogumelo originado de substrato à base de semente de açaí suplementado com casca de castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo de substrato de
açaí com castanha, tratado em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de substrato de açaí com amêndoa de tucumã, autoclavado; COG A+T AQ: Cogumelo de substrato de
açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de substrato de serragem de pinus com castanha, autoclavado; COG P+C AQ: Cogumelo de substrato de pinus
com castanha, em agua quente; COG P+T AUT: Cogumelo de substrato de pinus com tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de substrato de pinus com tucumã, em
água quente. Números em negrito referem-se à média de três repetições por análise. Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. As médias seguidas pela mesma
letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 3.68, 0.72, 1.78 e 1.29 para cinzas,
carboidratos totais, carboidratos disponíveis e energia total, respectivamente.
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Os carboidratos totais variaram de 58,00 a 66,89% (Tabela 13), com os cogumelos
oriundos dos substratos formulados com pinus apresentando os maiores valores, devido ao alto
conteúdo de fibras (Figura 19). Os carboidratos disponíveis variaram de 30,83 a 49,40% (Tabela
13), sendo que os cogumelos oriundos de substrato à base de açaí tiveram maiores teores de
carboidratos disponíveis. Os valores obtidos para carboidratos totais estão dentro dos valores
relatados por Crisan e Sands (1978), que observaram uma faixa de 57,6 a 81,8% para P.
ostreatus. Rahman et al. (2012) obtiveram, em P. ostreatus cultivado em palha de arroz
suplementada com farelo de trigo, teores de carboidratos disponíveis que variaram de 39,44 a
48,45%, corroborando com os valores obtidos para P. ostreatus no presente trabalho.
A energia total variou de 212,46 a 306,21 Kcal/100g, sendo mais calóricos os cogumelos
oriundos de substratos à base de açaí (Tabela 13).

5.8. Proteínas, lipídios e fibras
A semente de açaí, casca de castanha e amêndoa de tucumã apresentaram teores de
proteínas entre 2,82 e 2,83%, enquanto a serragem de pinus apresentou valores de 0,94%

Proteínas (%) - Resíduos

(Figura 8).
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Figura 8 – Teor de proteínas dos resíduos utilizados no cultivo de Pleurotus ostreatus.
AÇAI: Semente de açaí; CASTANHA: casca de castanha da Amazônia; PINUS: serragem de pinus; TUCUMÃ:
amêndoa de tucumã. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o
Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.11.
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Como os teores de proteína dos materiais utilizados como suplemento (castanha e
tucumã) são iguais ao teor de proteína da semente de açaí, não houve um incremento no teor de
proteínas nos substratos formulados à base de açaí, e esses materiais não foram boas fontes de
enriquecimento. Comparados aos substratos formulados à base de açaí, os substratos formados
à base de serragem de pinus tiveram um pequeno incremento no teor de proteínas. Os valores
variaram de 2,81 a 2,83% para os substratos à base de açaí e de 1,39 a 1,41% para os substratos
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à base de pinus (Figura 9).

Figura 9– Teor de proteínas dos substratos pré-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato inicial de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: pinus com tucumã, em cal.
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.33.

Houve um aumento nos teores de proteína em todos os substratos pós-cultivo
autoclavados e tratados em água quente, em relação aos substratos pré-cultivo (Figura 10).
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Já para os substratos tratados com cal, os substratos à base de açaí não apresentaram
incremento nos teores de proteína, enquanto os substratos à base de pinus tiveram um aumento
no teor de proteínas, quando comparados com os substratos iniciais. Os valores de todos os
substratos pós-cultivo variaram de 1,88 a 3,77%, sendo mais proteicos os substratos à base de
açaí (Figura 10).
Esse aumento do teor de proteínas em alguns dos substratos pós-cultivo, assim como o
aumento de cinzas e carboidratos totais comentados anteriormente, podem tornar esses
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Figura 10 – Teor de proteínas dos substratos pós-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato residual de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 0.33.

Para os cogumelos, os teores de proteína variaram de 20,03 a 20,88%, para aqueles
oriundos de substratos à base de açaí, não diferindo estatisticamente entre si. Para os cogumelos
oriundos do substrato à base de pinus, os valores variaram de 14,34 a 15,07%, sendo maiores
os teores de proteína obtidos pelos substratos tratados em autoclave (P+C AUT e P+T AUT) e
em água quente (P+C AQ e P+T AQ), devido a influência negativa da cal no crescimento
fúngico (Figura 11).

.
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Os valores obtidos para proteínas estão dentro dos valores determinados por Crisan e
Sands (1978), que relatam teores de cerca de 10,5 a 30,4%. Esses valores foram próximos aos
encontrados por Sales-Campos et al. (2011), que obteve 16,12% para o P. ostreatus cultivado
em serragem de pau de balsa e 21,16% por serragem de marupá. Manzi et al. (1999) testando 8
linhagens de P. ostreatus, observaram valores variando de 19,93 a 34,73%.
Dundar et al. (2008) obtiveram P. ostreatus com 17.12% de proteínas em palha de trigo.
Dundar et al. (2009) obtiveram valores semelhantes no cultivo de Pleurotus ostreatus. Esses
valores variaram de 14,06 a 22,15%, dependendo do substrato utilizado, sendo o maior teor
obtido no cultivo de P. ostreatus em palha de soja.
Jonanthan et al. (2010) analisaram os teores de proteínas do estipe e do píleo de corpos
de frutificação de P. ostreatus em estádio jovem, amadurecido ou velhos e, observaram
diferenças com relação à idade e a maturação, obtendo teores de 16,33 a 28,02% em cogumelos
cultivados no resíduo de algodão; 15,77 a 27,65% quando cultivados na palha de arroz e de
16,30 a 21,92% quando cultivados em serragem.
Segundo Silva et al. (2007), cogumelos produzidos em substratos mais ricos em
nitrogênio/proteína são os mais ricos em nitrogênio/proteína pois, ao realizarem o cultivo de L.
sajor-caju [= P. sajor-caju] em substratos com diferentes concentrações de nitrogênio notaram
que, quanto maior a sua concentração, maiores foram as quantidades de proteínas presentes nos
cogumelos.
O teor de proteína obtido pelos cogumelos teve relação com o teor de
proteínas/nitrogênio do substrato pré e pós-cultivo, sendo mais ricos os cogumelos oriundos de
substratos mais ricos. Contudo, substratos pré-cultivo com maior teor de proteínas/nitrogênio
não necessariamente vão gerar substratos pós-cultivo e cogumelos mais ricos em proteínas.
Sales-Campos et al. (2010 a,b; 2011) observaram resultados diferentes ao cultivar P.
ostreatus em substrato à base de pupunha, que foi o substrato com maior teor de proteína inicial
e produziu mais, em termos de eficiência biológica, mas não apresentou o maior teor de
proteínas no substrato pós-cultivo, além de ter produzido o cogumelo com menor teor de
nitrogênio/proteínas, com apenas 11,96% de proteínas.

Proteínas (%) - Cogumelos
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Figura 11 – Teor de proteínas obtido por Pleurotus ostreatus em diferentes substratos.
COG A+C AUT: Cogumelo originado de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo de açaí com
castanha, tratado em água quente.COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado; COG A+T AQ:
Cogumelo de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com castanha, autoclavado;
COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT: Cogumelo de pinus com
tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade. CV% = 2.24.

Com relação aos teores de lipídios dos resíduos (Figura 12), a amêndoa de tucumã
apresentou elevado teor de lipídios, com 28,83%. A serragem de pinus, semente de açaí e casca
de castanha apresentaram 6,38%, 1,32% e 0,34%, respectivamente.
Os substratos pré-cultivo formulados à partir desses resíduos, obtiveram valores de
lipídios variando de 1,19 a 11,18%.(Figura 13). As combinações P+T (P+T AUT, P+T AQ e
P+T CAL), formuladas com os resíduos que contém os maiores teores de lipídios, variaram de
10,97 à 11,18%, apresentando os maiores resultados. As combinações A+T (A+T AUT, A+T
AQ e A+T CAL) variaram de 7,54 à 7,97%. As combinações P+C (P+C AUT, P+C AQ e P+C
CAL) variaram de 4,53 a 4,72%. As combinações entre A+C (A+C AUT, A+C AQ, A+C CAL),
formuladas com dois resíduos com menor teor de lipídios, variaram de 1,19 à 1,62%.
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Figura 12 – Teor de lipídios dos resíduos utilizados no cultivo de Pleurotus ostreatus.
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AÇAI: Semente de açaí; CASTANHA: Casca de castanha da Amazônia; PINUS: serragem de pinus; TUCUMÃ:
amêndoa de tucumã. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o
Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 1.70.

Figura 13 – Teor de lipídios dos substratos pré-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato inicial de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 2.08.
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Após o cultivo de Pleurotus ostreatus houve uma diminuição no teor de lipídios em
todos os substratos cultivados (Figura 14).
Os substratos P+T variaram de 2,59 à 3,72%, enquanto que substratos A+T variaram de
0,56 à 1,60%. Substratos do grupo P+C variaram de 1,42 a 1,85% e substratos A+C variaram
de 0,59 à 1,10% (Figura 14).
Também pode ser observada uma redução no teor de lipídios no trabalho de SalesCampos et al. (2010b), onde os substratos pré-cultivo apresentaram teores de lipídios variando
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de 1,81 a 3,22% e os substratos pós-cultivo variaram de 1,05 a 1,43%.

Figura 14 – Teor de lipídios dos substratos pós-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato residual de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 4.05.
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Com relação aos cogumelos, os teores de lipídios variaram de 2,49 a 3,14% (Figura 15).
Esses valores foram maiores do que os descritos por Crisan e Sands (1978), que vão de 1.62.2%. Também foram superiores aos valores encontrados por Sales-Campos et al. (2011), que
variaram de 1,27 a 2,14%. Isso se deve à constituição lipídica de alguns dos resíduos utilizados
no presente trabalho. Entretanto, resultados semelhantes foram encontrados por Dundar et al.
(2009), que obtiveram 2,45 a 3,15% de lipídios em P. ostreatus cultivados em talos de soja,
painço, trigo e algodão.
Jonanthan et al. (2010) obtiveram valores mais elevados ao analisarem o conteúdo de
lipídios presente no estipe e no píleo de corpos de frutificação de P. ostreatus em estádio jovem,
amadurecido e velho, encontrando valores que variaram de 4,80 a 8,72%, quando cultivados
em resíduo de algodão, 3,93 a 6,97%, em palha de arroz e 4,09 a 6,93%, em serragem.
Valores mais elevados também foram obtidos por Rahman et al. (2012) ao cultivar P.
ostreatus em palha de arroz com farelo de trigo. Os autores encontraram teores de lipídios que
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variaram de 3,24 a 5,08%.
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Figura 15 – Teor de lipídios obtido por Pleurotus ostreatus em diferentes substratos.
COG A+C AUT: Cogumelo originado de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo de açaí com
castanha, em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado; COG A+T AQ:
Cogumelo de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com castanha, autoclavado;
COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT: Cogumelo de pinus com
tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade. CV% = 2.35.
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Os teores de fibra total dos resíduos foram de 24,03% para a amêndoa de tucumã,
42,42% para a semente de açaí, 54,27% para a casca de castanha da Amazônia e 70,73% para
a serragem de pinus (Figura 16).
Após as formulações dos substratos iniciais, os teores de fibras variaram de 65,38 a
66,77% para as combinações com P+C (P+C AUT, P+C AQ, P+C CAL), que contém os dois
resíduos com o maior teor de fibras e 56,72 a 57,18% para as combinações de P+T (P+T AUT,
P+T AQ, P+T CAL), que contém o resíduo com maior teor de fibras (serragem de pinus) (Figura
17). Altos teores de fibras são característicos dos resíduos madeireiros, devido à presença de
materiais como lignina e hemicelulose, como destacado anteriormente.
Com relação aos substratos preparados à base de açaí, para as combinações A+T (A+T
AUT, A+T AQ, A+T CAL), os valores variaram de 41,36 a 41,90% e para as combinações
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A+C (A+C AUT, A+C AQ, A+C CAL), variaram de 45,00 a 45,52% (Figura 17).
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Figura 16 – Teor de fibras dos resíduos utilizados no cultivo de Pleurotus ostreatus.
AÇAI: Semente de açaí; CASTANHA: Casca de castanha da Amazônia; PINUS: serragem de pinus; TUCUMÃ:
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Figura 17 – Teor de fibras dos substratos pré-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato inicial de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 1.98.

Após o cultivo de Pleurotus ostreatus, houve uma redução no teor de fibra em todos os
substratos pós-cultivo devido à degradação pelo fungo durante o cultivo. Os teores de fibras
nos substratos à base de pinus variaram de 52,89 a 53,82% para as combinações com P+C (P+C
AUT, P+C AQ, P+C CAL) e de 44,30 a 46,99% para as combinações de P+T (P+T AUT, P+T
AQ, P+T CAL) (Figura 18).
Com relação aos substratos preparados à base de açaí, para as combinações A+C (A+C
AUT, A+C AQ, A+C CAL) os teores variaram de 34,08 a 36,17% e para A+T (A+T AUT, A+T
AQ, A+T CAL), variaram de 24,02 a 26,19%. É importante ressaltar que, dentro de um mesmo
grupo (substratos autoclavados, tratados com água quente e com cal) apresentou baixa variação
no teor de fibras (Figura 18).
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Figura 18 – Teor de fibras dos substratos pós-cultivo de Pleurotus ostreatus.
A+C AUT: Substrato residual de açaí com castanha, autoclavado; A+C AQ: de açaí com castanha, em água quente;
A+C CAL: de açaí com castanha, em cal; A+T AUT: de açaí com tucumã, autoclavado; A+T AQ: de açaí com
tucumã, em água quente; A+T CAL: de açaí com tucumã, em cal; P+C AUT: de pinus com castanha, autoclavado;
P+C AQ: de pinus com castanha, em água quente; P+C CAL: de pinus com castanha, em cal; P+T AUT: de pinus
com tucumã, autoclavado; P+T AQ: de pinus com tucumã, em água quente; P+T CAL: de pinus com tucumã, em
cal. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade. CV% = 2.97.

Com relação aos valores de fibras totais obtidos pelos cogumelos de P. ostreatus nas
combinações A+T (A+T AUT, A+T AQ, A+T CAL), a variação foi de 9,58 a 9,98%,
apresentando os menores teores de fibras. Ao passo que, nas combinações A+C (A+C AUT,
A+C AQ, A+C CAL), a variação foi de 11,22 a 11,27% (Figura 19).
Nas combinações de P+T (P+T AUT, P+T AQ, A+T CAL), os teores de fibra variaram
de 22,06 a 23,10% e nas combinações de P+C (P+C AUT, P+C AQ, P+C CAL), os valores
obtidos variaram de 32,68 a 33,65% (Figura 19). É possível notar que os substratos pré-cultivo
com maiores teores de fibras produziram os cogumelos mais ricos em termos de fibras.
.
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Crisan e Sands (1978) descrevem valores de fibras inferiores aos resultados
encontrados, na faixa de 7,5 a 8,7%. Sales-Campos et al. (2010b, 2011) apresentaram alguns
resultados semelhantes, variando de 18,89 a 31,30%, conforme o substrato utilizado.
Entretanto, diferentemente do presente trabalho, substratos iniciais com maior teor de fibras
não necessariamente produziram cogumelos com maior quantidade de fibras, onde, por
exemplo, o substrato inicial com maior teor de fibra (serragem de marupá) com 74,05%,

Fibras (%) - Cogumelos

produziu cogumelos com menor teor de fibras (18,89%).
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Figura 19 – Teor de fibras obtido por Pleurotus ostreatus em diferentes substratos.
COG A+C AUT: Cogumelo originado de açaí com castanha, autoclavado; COG A+C AQ: Cogumelo de açaí com
castanha, em água quente; COG A+T AUT: Cogumelo de açaí com tucumã, autoclavado; COG A+T AQ:
Cogumelo de açaí com tucumã, em água quente; COG P+C AUT: Cogumelo de pinus com castanha, autoclavado;
COG P+C AQ: Cogumelo de pinus com castanha, em água quente; COG P+T AUT: Cogumelo de pinus com
tucumã, autoclavado; COG P+T AQ: Cogumelo de pinus com tucumã, em água quente. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade. CV% = 4.98.

Avaliando os teores de fibras da estipe e do píleo de corpos de frutificação de P.
ostreatus em estádio jovem, amadurecido ou velhos, Jonanthan et al. (2010) obtiveram teores
de 12,32 a 17,43% em cogumelos cultivados no resíduo de algodão; 8,54 a 15,55% em
cogumelos cultivados na palha de arroz e de 10,34 a 14,43% em cogumelos cultivados em
serragem. Esses valores corroboram com os encontrados para os cogumelos cultivados em
substratos à base de semente de açaí, porém menores que os obtidos nos substratos à base de
serragem de pinus.

99

Rahman et al. (2012), ao cultivarem P. ostreatus em palha de arroz suplementada com
diferentes concentrações de farelo de trigo, apresentaram valores de fibra variando de 20,27 a
23,38%, próximo aos valores obtidos em P+T AUT e P+T AQ.
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Foi possível produzir a linhagem de P. ostreatus testada em uma temperatura média de
29,65ºC, demonstrando que há possibilidades para a fungicultura no Amazonas, atividade ainda
pouco difundida e explorada, porém já praticada, ainda que em pequena escala.
É importante continuar a busca de linhagens e espécies que possam crescer nas altas
temperaturas locais, a fim de que esse cultivo possa se aproximar ainda mais do agricultor
familiar, para servir não somente como fonte de renda, mas também como fonte alimentar desse
agricultor.
Dentre os resíduos madeireiros e agroindustriais utilizados, o substrato proveniente da
mistura de açaí e tucumã autoclavado foi o que apresentou a melhor produção de P. ostreatus.
O estudo de novos substratos e suplementos e o melhor balanceamento desses,
especialmente para a obtenção de uma relação C/N mais favorável, com fontes de nitrogênio
mais ricas, são essenciais para garantir uma boa produção. Deve ser dada uma atenção especial
aos níveis de suplementação.
Com relação aos tratamentos alternativos dos substratos, os métodos de imersão em cal,
imersão em água quente e peróxido de hidrogênio não foram eficientes para a melhoria da
produção de cogumelos, devido à ausência de produção ou baixa produção de cogumelos.
Assim, a busca de formas de desinfecção de substratos realmente eficazes é fundamental
para que a fungicultura seja mais acessível, sendo, portanto, necessário o incentivo a estudos
que visem o aprimoramento dessas e de outras técnicas, visto que há relatos de cultivos bem
sucedidos em pequena escala.
Quanto à composição nutricional dos cogumelos produzidos, recomenda-se a utilização
dos substratos a base de pinus para a obtenção de cogumelos com altos teores de fibras, já que
os cogumelos oriundos desse substrato apresentaram os maiores teores de fibras, destacandose a mistura de pinus e castanha da Amazônia. Para cogumelos com maiores teores de proteínas
recomenda-se a utilização de substratos a base de açaí, independente da suplementação
escolhida (tucumã ou castanha), já que ambos apresentaram teores semelhantes. Entretanto,
todos os cogumelos produzidos apresentaram bons teores de proteínas e fibras, além de baixos
teores de lipídios e podem ser considerados boas fontes de suplementação alimentar.

101

Nesse ponto, o estudo do substrato também se torna fundamental, já que pode permitir
a produção de cogumelos com uma determinada composição nutricional para atender diferentes
públicos, com preferências/necessidades por suplementação com proteínas e/ou fibras.
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