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RESUMO  

 

Na procura por novos produtos que facilitem e beneficie a vida humana vem se 

obtendo grandes avanços. Com este argumento, as ferramentas biológicas com apoio na 

biotecnologia industrial, têm focado atenção nos processos biológicos para o 

desenvolvimento das chamadas “tecnologias limpas”. Dentre estas, os fungos, em 

específico os cogumelos, são bem eficientes em transformar biomassa vegetal em 

proteína utilizável pelos homens e animais. Com isso este projeto teve como objetivo 

verificar e analisar os compostos orgânicos do cogumelo shimeji branco (Pleurotus 

ostreatus), a fim de elaborar um produto biotecnológico. Para tanto foram preparados 

extratos, e realizado crescimento do cogumelo em meio de cultura BDA, estudo do 

perfil cromatográfico, ensaios biológicos (antimicrobiano e antioxidante), a partir de 

teste foi obtido o produto biotecnológico alimentício. 

 

Palavra-chave: cogumelo, ensaio biológicos, fungos, shimeji. 
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ABSTRACT 

 

The search for new products that facilitate and benefit human life has been 

making great strides. With this argument, biological tools with support in industrial 

biotechnology have focused attention on the biological processes for the development of 

so-called "clean technologies". Among these, fungi, specifically mushrooms, are very 

efficient in transforming plant biomass into protein usable by humans and animals. The 

objective of this project was to verify and analyze the organic compounds of the white 

shimeji mushroom (Pleurotus ostreatus) in order to elaborate a biotechnological 

product. For this, extracts were prepared, and mushroom growth was carried out in 

BDA culture medium, chromatographic profile study, biological assays (antimicrobial 

and antioxidant), and the biotechnological food product was obtained from the test. 

 

Keyword: mushroom, biological assay, fungi, shimeji. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda mundial por alimentos vem chamando a atenção para a 

ampliação e diversificação da produção. Neste argumento, as ferramentas biológicas 

com apoio na biotecnologia industrial, têm focado cautela nos processos biológicos para 

o desenvolvimento das chamadas “tecnologias limpas”, com destaque na máxima 

produção, redução na geração de resíduos e conversão de resíduos numa forma útil para 

o homem. Dentre estas ferramentas, os fungos, em específico os cogumelos, são bem 

eficientes em transformar biomassa vegetal em proteína utilizável pelo homem e 

animais (VIEIRA, 2016). 

O consumo de cogumelos é uma velha tradição nos países asiáticos, 

especialmente na China, onde começaram a ser cultivados cerca de 600 anos a. C. com a 

espécie Auricularia auricula, também conhecida como orelha de pau. Dentre as 

espécies conhecidas de fungos, 12.000 são estimadas cogumelo, sendo que destas pelo 

menos 2.000 são comestíveis. Perto de 35 espécies são cultivadas comercialmente e 20 

são cultivadas em escala industrial. O cogumelo mais cultivado no mundo é o Agaricus 

bisporus (champignon), seguido do Lentinus edodes (shiitake), Pleurotus ostreatus 

(cogumelo ostra), A. auricula (cogumelo orelha de pau) e Volvariella volvacea 

(cogumelo palha) (SILVA; JORGE, 2011). 

Várias espécies de cogumelos têm sido avaliadas tanto por seu valor nutricional, 

quanto por suas propriedades farmacológicas como ação imunomoduladora, isto é, 

atuam ao nível do sistema imunitário, condicionam a resposta imunológica, com efeito 

anti-tumoral ou imunossupressor (MARTINS, 2004). São também usadas para o 

tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares como hipertensão, 

hipercolesterolemia, cancro e diabetes (AZEVEDO,1982; HELM et al., 2009). 

Compostos antioxidantes foram encontrados em espécies como Lentinus edodes e 

Pleurotus ostreatus (Yang et al., 2002), uma vez que são alimentos fisiologicamente 

benéficos e algumas espécies têm um forte efeito inibidor do crescimento de diferentes 

tipos de tumores. Entre as várias propriedades fisiológicas atribuídas aos cogumelos, 

temos: manutenção da homeostase, regulação do biorritmo, prevenção de doenças como 

o câncer e doenças do coração, redução da pressão arterial e diminuição do nível de 

colesterol no sangue (WASSER; WEIS, 1999). 
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Os fungos em geral, e os que produzem cogumelos em particular, têm caracteres 

próprios, diferentes dos vegetais e, em certa medida, mais semelhantes aos dos animais 

(MARTINS, 2004). Após serem enquadrados durante longos anos entre os vegetais, os 

cogumelos são hoje colocados num reino autónomo denominado Reino Fungi, devido 

às suas características peculiares (MARTINS, 2004; TRABULSI, 1991). 

Os fungos podem ser designados como parasitas quando colonizam matéria 

orgânica viva, como sapróbios quando colonizam matéria orgânica em decomposição 

(nesta categoria estão inseridos os cogumelos comestíveis Agaricus e Pleurotus), ou 

ainda como simbiontes quando se associam a outro ser vivo, estabelecendo uma relação 

harmónica com troca de favores (BONONI et al., 1999). Os cogumelos são a parte 

visível de certos fungos, o “fruto” portador de esporos necessários para se reproduzir. 

Neste tipo de fungos, a parte vegetativa é formada por filamentos (hifas) que crescem 

quase continuamente no interior ou sobre o substrato, e as hifas, em conjunto, formam o 

micélio (MARTINS, 2004). Os fungos são classificados em vários grupos de acordo 

com uma série de características, principalmente em relação às suas microestruturas, 

reprodução sexuada e assexuada, especializações de acordo com o modo de vida, 

enzimas produzidas, entre outras (BONONI et al., 1999). 

O cultivo de cogumelos no Brasil iniciou-se com a chegada de imigrantes 

asiáticos e europeus na década de 50, principalmente chineses e italianos. Os primeiros 

cultivos foram instalados e desenvolvidos no estado de São Paulo, nas regiões de 

Atibaia (interior do estado) e Mogi das Cruzes (região próxima à capital Paulista) 

(MOLENA, 1986; BONONI et al., 1999). Posteriormente, entre as décadas de 70 e 80, 

foi descoberto, no sudeste do estado de São Paulo (região da cidade de Piedade), o 

cogumelo medicinal Agaricus subrufescens. O surgimento de A. subrufescens, com 

potencial medicinal, incentivou muitos produtores a cultiva-lo, visando o mercado 

internacional (DIAS, 2004; DIAS, 2010). Neste período, de forma mais tímida, outros 

cogumelos ganhavam espaço no mercado brasileiro, como o shiitake (L. edodes), 

cultivado em toras de madeira, e o cogumelo ostra (P. ostreatus), cultivado 

principalmente em bagaço de cana-de-açúcar (EIRA; MINHONI, 1997).  

Os cogumelos possuem vários compostos biologicamente ativos como 

polissacarídeos, glicoproteínas e propriedades antioxidantes e antibióticas. Por isso, 

além de ser apreciado por suas propriedades sensoriais, o cogumelo também é usado 

como fonte medicinal. Cheung et al. (2013), e Elmastas et al. (2007) avaliaram extratos 
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metabólicos de várias espécies de cogumelos e encontraram relação direta entre 

atividade antioxidante e o conteúdo de compostos fenólicos totais e tocoferóis. A 

identificação e o isolamento dos compostos bioativos dependem da manipulação da 

matéria-prima e do tipo de extração. Os cogumelos são frequentemente consumidos 

desidratados e, para isso, são expostos a temperaturas altas e presença de oxigênio, 

causando maior susceptibilidade aos danos oxidativos. Por isso, a desidratação a vácuo, 

ao abrigo da luz e em baixa temperatura contribui para manutenção da atividade 

antioxidante. 

Os cogumelos do gênero Pleurotus crescem bem em substratos mais pobres em 

nitrogênio, ao contrário dos cogumelos do gênero Agáricus que requerem substratos 

com relação Carbono e Nitrogênio mais estreitos. 

A espécie Pleurotus (cogumelo gigante) é um cogumelo que constitui excelente 

alimento dietético (CRISAN; SANDS, 1978; EL SAYED et al., 1994). Outro efeito 

positivo da ingestão dos basidiomas de Pleurotus refere-se ao metabolismo lipídico, 

onde ajuda a diminuir os triglicerídeos livres que impedem as arterioscleroses 

(GINTER; BOBECK, 1987; CHANG; MILES, 1989; JONG; DONOVICK, 1989, 

JONG; BIRGMINGHAM 1993, TRINCI, 1992). Na natureza, esta espécie de cogumelo 

é uma decomposição ativa de madeira e vários outros substratos. Devido à sua 

capacidade de secreção de espectro de enzimas, tem capacidade para colonizar e digerir 

vários tipos de materiais contendo lignina, celulose, amido, açúcares e proteínas 

fermentadas (BONONI; TRUFEM, 1985; ZADRAZIL, 1985, 1993;). A espécie 

Pleurotus é um cogumelo de sabor agradável e possui várias proteínas, minerais (Ca, P, 

Fe, Mg) e baixas quantidades e gorduras de carboidratos, constituindo excelente 

alimento dietético (CRISAN; SANDS, 1978; ROLLAN, 1991; BONONI et al., 1995; 

FERREIRA, 1998).  

Para a maioria dos alimentos o teor de proteína é calculado utilizando-se um 

fator de correção a partir do conteúdo de nitrogênio orgânico presente. O fator 6,25 

assume que as proteínas contêm 16% de nitrogênio e que são totalmente digeríveis. 

Esse fator despreza quantidades de compostos nitrogenados não proteicos presentes em 

alimentos e que são, na grande maioria, insignificantes. Os cogumelos, porém, possuem 

uma significativa quantidade de compostos nitrogenados não proteicos, na forma de 

quitina, em suas paredes celulares e tais compostos não são digeríveis. Para não 

superestimar o conteúdo proteico de cogumelos o fator 4,38 é adotado, pois esse valor 
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assume que apenas 70% dos compostos nitrogenados existentes no cogumelo sejam 

digeríveis pelo organismo humano (BREENE, 1990). Esse fator recomendado pode não 

representar o valor correto para proteína em cogumelos, já que pode haver diferenças 

entre espécies para o teor de quitina, amônia e outros compostos nitrogenados não 

proteicos (RANZANI; STURION, 1996). 

Pleurotus ostreatus, também conhecido como Shimeji (Figura 1), ou ainda mais 

popularmente como cogumelo ostra, devido ao seu formato, é um cogumelo comestível 

comum, cultivado no mundo todo e possui duas variações, o Shimeji branco e o Shimeji 

preto. É um saprófita que atua como um decompositor primário de madeira e é utilizado 

industrialmente na mico-remediação, processo que consiste em técnicas e métodos pelos 

quais são restaurados solos ou cursos de água poluídos através do uso de fungos 

(HEARST et al., 2009).  

 

Figura 1. Pleurotus ostreatus (Shimeji branco). Fonte: Feira feita 

Cultivados nos países da América do Norte, Europa e Ásia, o consumo de 

cogumelos no Brasil tem sido geralmente restrito a pequenas comunidades étnicas ou 

para grupos de status econômico e cultural, entretanto, recentemente tem havido um 

maior interesse no consumo, devido à consciência de suas propriedades medicinais. 

Estudos têm demonstrado que o consumo regular de cogumelos é benéfico para a saúde, 

podendo ser considerados como alimentos funcionais (STEFANELLO et al., 2012). 

Entre as propriedades encontradas no cogumelo Shimeji estão a capacidade de modular 

o sistema imunológico; diminuir a pressão arterial e o colesterol sanguíneo; possuir 
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atividade hipoglicêmica e antitrombótica, ação antitumoral, anti-inflamatória, 

analgésica, antiviral, antioxidante e antimicrobiana (STEFANELLO et al., 2012). 

São na sua maioria saprófitos e participam da decomposição de folhas, galhos e 

troncos, sendo encontrados em uma grande variedade de substratos e em diferentes 

biomas. Os cogumelos contêm teores altos de proteínas, minerais e várias vitaminas B, 

e são considerados alimentos ou suplementos alimentares saudáveis. Para além disso, 

graças a certos compostos químicos que neles se encontram são valorizados pelas suas 

propriedades medicinais, obtêm cada vez mais interesse por parte da indústria de 

alimentos naturais e saudáveis (MANZI, 2000), porém, há também aqueles que 

produzem substâncias tóxicas. Com isso este projeto tem como justificativa fazer 

análise do cogumelo shimeji branco, fazendo o seu perfil cromatográfico, para entender 

as substâncias que o compõem em sua composição, onde o mesmo será analisado os 

seus teores de proteínas, minerais, e entre outras coisas, para que seja feito uma 

elaboração de produto biotecnológico alimentício.  

  



11 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral: 

✓ Analisar o perfil cromatográfico da espécie Pleurotus ostreatus, para a 

elaboração de um produto biotecnológico alimentício. 

 

2.2. Especifico: 

✓ Inocular as substancia do cogumelo shimeji em meio de cultura BDA; 

✓ Fazer perfil cromatográfico do inoculo 

✓ Ensaios de detecção DPPH e antimicrobiano; 

✓ Elaboração de produto biotecnológico alimentício a partir das avaliações 

dos seus compostos orgânicos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS: 

3.1. Aquisição do cogumelo 

Obteve-se o material bruto (Figura 2) 

comercialmente no supermercado Rodrigues 

localizado na cidade de Coari-AM no endereço: 

União, Coari - AM, 69460-00 , onde logo após foram 

lavados com água destilada e com água sanitária 1% 

por um minuto e guardado dentro de um recipiente 

esterilizado e vetado com papel filme e guardado 

dentro da geladeira.  

Figura 2. Shimeji branco obtido no supermercado. Fonte: arquivo pessoal. 

3.2. Preparo do meio de cultura BDA com antibiótico: 

O meio de cultura que utilizado foi o BDA (FAHIM, 1986) adaptado com 

antibiótico penicilina, onde foi obtido com os seguintes passos, 1) pesou-se 200g de 

batata, 15g de dextrose e 17g de ágar para 1L de água destilada em uma balança 

analítica com a ajudar de um copo pequeno descartável e uma espátula. 2) O método de 

preparo começa com o cozimento da batata em 1L de água destilada em um béquer de 2 

litros dentro da autoclave. 3) Assim que a batata foi cozida, amassou-se e então foi 

coado que então obteve o caldo da batata, depois completou-se o volume do caldo de 

batata para 1L com água destilada. 4) Em seguida colocou o caldo de batata juntamente 

com o ágar e a dextrose em um Erlenmeyer, em cima de uma chapa aquecedora 

magnética com o auxílio de uma barra magnética para que fez a homogeneização da 

solução. 5) Em seguida fechou-se o frasco com papel alumínio e esterilizou o material 

junto com 25 placas de petri e cabo de bisturi e um béquer de 50ml em uma autoclave 

por 15 minutos sob temperatura de 121°C e na pressão de 1 atm. 6) Após serem 

esterilizados os matérias foram levados para dentro da câmara de fluxo onde seguiu o 

protocolo de utilização da câmara para poder se utilizada, 7) Em seguida deixou-se 

esfriar o meio até que atingisse uma temperatura tolerável cerca de 45 a 50°C onde se 

adicionou o antibiótico. 8) O meio de cultura foi transferido para placas de petri 

esterilizada, esse processo foi feito próximo a um bico de Bunsen que flambou tanto a 

boca do Erlenmeyer quanto as bordas da placa de petri, e após o meio gelificar foram 

vetado com papel filme, em seguida colocado dentro da geladeira. 
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3.3. Inoculação em meio de cultura:  

Para fazer o inoculo seguiu-se o método de Melo, Azevedo, (1997) adaptado onde 

foram colocados dentro da câmara de fluxo 3 placas de petri que continham o meio 

BDA com antibiótico, um marcado, 3 béqueres de 50ml, cabo de bisturi esterilizados, 

bisturi, 1 isqueiro, papel filme, álcool 70%, agua destilada, agua sanitária 1%, 1 pinça e 

amostra do cogumelo dentro de uma placa. O processo começou acedendo o bico de 

Bunsen, e colocando dentro de cada béquer 40 ml de agua destilada, água sanitária 1%, 

álcool 70%, colocou o bisturi no cabo de bisturi, pegou-se a pinça e flambou-se ate a 

ponta ficasse com cor avermelhado, deixou esfriar a ponta e iniciou-se com o corte da 

amostra em pequenos pedaços quadrados sendo que os pedaços foram retirados do 

centro do micélio do cogumelo e foram lavados nos béqueres que continham a agua 

sanitária, álcool 70% por 1 minuto em cada e na agua destilada por 30 segundos, e 

pegou a placa de petri com o meio flambou-se as bordas, e colocou-se no centro da 

placa o pedaço da amostra retirado e que em seguida foi flambado no bico de Bunsen, e 

então depois vetado com papel filme e identificado, em seguida foi levada para a 

incubadora B.O.D. a 25°C, esse procedimento se repetiu para as outras duas placas. 

3.4. Crescimento em meio liquido: 

 Inicialmente, a espécie Pleurotus ostreatus serão cultivados nos meios de cultura 

semissólidos como Malte, descrito por Koziovsky. (2000), e PDA, descrito por Nam et 

al. (2000), onde a seleção do meio para crescimento de fungos apresenta maior 

produção de conídios ou pellets. 

Foram preparados dois tipos de meios líquidos que são meio BDN (Batata-

Dextrosse-Nutrient Agar) e meio Malte de modo adaptado para o crescimento. Foram 

calculados e pesados a quantidade em gramas a massa da batata para 800 ml de solução, 

e a massa de Dextrose e também a massa de Nutrient-Agar para 800 ml de solução. E 

colocado dentro de um Erlenmeyer de 1L contendo 800 ml de água destilada, e pesou a 

massa do malte e dissolveu em 800 ml de agua destilada, que foi homogeneizado sobre 

uma chapa aquecedora magnética com o auxílio de uma barra magnética. Em seguida 

para a autoclave por 15 minutos a 1 atm. e 121 ºC, depois foram levados para câmara de 

fluxo onde foram vetados para Erlenmeyer de 250 ml, onde cada meio de cultura possui 

três Erlenmeyer. 
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Foi inoculado o cogumelo dentro dos meios, esse processo consistiu em que as 

placas de petri contendo o cogumelo foram colocadas dentro da câmara de fluxo, junto 

com um furador que formou os pequenos pellets, e bisturi com o cabo, papel filme, um 

béquer de 50 ml contendo álcool, tudo auto clavado. Primeiro começou a flambam a 

placa de petri e o furador e, então vez os pellets furando a placa, e em seguida removeu 

os pellets da placa para o Erlenmeyer com o meio de cultura liquida com o auxílio do 

bisturi, e em seguida flambou e vetou com o papel filme e levado para a estufa que ficou 

armazenado por 30 dias a ±31º C. 

3.5. Extração de metabólicos: 

 Ao adquirir o crescimento em meio liquido, foi feito a separação da 

massa micelial e do meio, através de filtração a vácuo utilizando a máquina à vácuo,  

funil de porcelana e papel filtro, onde-se montou o sistema de filtração a vácuo e 

colocou dentro do mesmo o meio liquido já com o micélio crescido, que se obteve o 

meio filtrado e a massa micelial. Sequencialmente a massa micelial foi posta para seca 

em estufa com ar circulante a 40ºC, depois de seca foi triturada e então foi colocado 

dentro de um Erlenmeyer de 50 ml com 10 ml de Hexano e Acetato que ficou sendo 

extraído por processo de maceração por 24 horas, vez o mesmo processo 3 vezes 

consecutivas, e depois foi feito a separação do extrato e da massa do micélio, filtrando 

com o auxílio de um sistema de filtração, o extrato foi colocado para secar na estufa. O 

meio liquido foi colocado em um sistema de separação liquido-liquido de acordo com o 

protocolo laboratorial, composto por um funil de separação, onde colocou dentro desse 

sistema o meio junto com 100 ml de Hexano, o extrato adquirido foi levado para estufa 

para secar, também foi feito a extração do cogumelo Shimeji Branco através da 

maceração a frio seguindo o protocolo laboratorial adaptado, colocando o mesmo em 50 

ml de Hexano por 24 horas, e colocado para secar em estufar. Depois desses processos 

obteve os seguintes extratos: 

1. Micélio SB – Meio BDN – Acetato 

2. Micélio SB – Meio BDN – Hexano  

3. Micélio SB – Meio Malte – Acetato 

4. Micélio SB – Meio Malte – Hexano 

5. Meio Filtrado SB – Meio BDN – Acetato 

6. Meio Filtrado SB – Meio BDN – Hexano  

7. Meio Filtrado SB – Meio Malte – Acetato 
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8. Meio Filtrado SB – Meio Malte – Hexano 

9. Cogumelo SB – Hexano  

Então calculou se o rendimento dessas amostras através do cálculo regra de três. 

Passos utilizados numa regra de três simples: 1º) Construir uma tabela, agrupando as 

grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de 

espécies diferentes em correspondência. 2º) Identificar se as grandezas são diretamente 

ou inversamente proporcionais. 3º) Montar a proporção e resolver a equação.  

3.6. Perfil cromatográfico 

 Os extratos obtidos foram analisados por cromatografia em camada delgada com 

fases diferentes, fases móveis e com reveladores químicos. 

 Os extratos secos obtidos foram diluídos em 5 ml de Hexano e colocado dentro 

de frascos de 10 ml, em seguida pegou a placa de sílica e cortou um pedaço de tamanho 

5.5 centímetros de largura, e 7.0 centímetros de comprimento, e aplicou as amostras 

obtida da extração com hexano, na placa com o auxílio de um capilar, e colocada 

verticalmente em um recipiente fechado para correr ou seja em uma cuba 

cromatográfica na concentração de 8:2 de Hexano e Acetato, depois das amostra terem 

percorrido, foi revelado na luz UV, e depois foi revelado em Iodo. Os mesmos 

procedimentos foram feitos com as amostras extraídas com acetato. 

3.7. Ensaios biológicos 

3.7.1. Ensaio antimicrobiano  

O teste iniciou com a escolha da bactéria no qual foi utilizada para o ensaio 

(Staphylococcus pneumoniae e Burkholderia), foram preparadas algumas placas com 

meio de cultura BDA onde as mesma foram identificadas com uma marcação na região 

em que cada amostra seria aplicada, logo a bactéria foi aplicada ao meio de cultura com 

auxílio de um bastonete, então logo após com uma pinça foram adicionados pequenos 

discos de papel de filtro no meio de cultura, o passo seguinte da técnica foi dado início a 

aplicação de 10 microlitros de DMSO (dimetilsilfóxido) e de tetraciclina, após a 

aplicação desses reagentes foi aplicado os extratos obtido do fungo Pleurotus ostreatus 

tanto o shimeji branco quanto o shimeji preto. Todas as aplicações são feitas em cima 

dos discos de papel de filtro, após todas as aplicações as placas foram vedadas e 

armazenadas em BOD (Bauer A.W., 1966). 

3.7.2 Atividade antioxidante com DPPH: 
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 O teste TLC-DPPH será uma triagem para estimar a propriedade antioxidante 

dos extratos. As placas cromatográficas de sílica gel foram desenvolvidos usando 

mistura padrões de solventes. Após a secagem, cada placa de TLC será imersa em 

solução metanólica de DPPH (Figura 3.).  Após as placas cromatográficas ser 

armazenada no escuro envolta com pedaço papel alumínio por 30 minutos. Finalizado 

esse foi observado manchas amareladas no fundo roxo confirmará a presença de 

molécula antioxidante de acordo com os testes relatados na literatura (SAMROT et 

al.,2016; SIENIAWSKA et al., 2016). 

 Figura 3. Placa com amostra sendo mergulhado em 

solução DPPH. Fonte: Arquivo pessoal 

3.8. Elaboração do produto biotecnológico alimentício: 

 Para obter a farinha de shimeji branco comprou cerca de 1 Kg, colocou o mesmo 

dentro de uma estufa com ar circulatório a 40 °C até que secasse, então colocou o 

material seco dentro de um triturador, que depois de triturado obteve a farinha.  Depois 

de todos esses processos foram feitos os seguintes experimentos:  

Materiais utilizados: farinha de Shimeji Branco; farinha integral de arroz; 

polvilho doce; fermento em pó; sal; farinha de semente de linhaça; água; óleo de coco; 

ovo. 

Liquidificou os ingredientes líquidos. Colocou os sólidos dentro e bateu mais. 

Untou-se uma forma de bolo inglês com azeite e colocou a massa. Levou para forno 

médio-pré-aquecido por cerca de 30 minutos. 

Tabela 1. Concentrações dos ingredientes utilizados. 

Experimento 1  Experimento 1 Experimento 3 Experimento 4 

1/2 xícara de 

farinha integral de 

arroz 

1/2 xícara de 

farinha integral de 

arroz 

1/2 xícara de farinha 

integral de arroz 

1/2 xícara de farinha 

integral de arroz 
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¼ de xicara de 

polvilho doce 

¼ de xicara de 

polvilho doce 

¼ de xicara de 

polvilho doce 

¼ de xicara de polvilho 

doce 

1/2 de xícara de 

farinha de shimeji 

branco 

¼ de xícara de 

Farinha de 

shimeji branco 

3/4 de xícara de 

Farinha de shimeji 

branco 

 

- 

1 colher de sopa de 

fermento em pó 

1 colher de sopa de 

fermento em pó 

1 colher de sopa de 

fermento em pó 

1 colher de sopa de 

fermento em pó 

1 colher de chá de 

sal 

1 colher de chá de 

sal 

1 colher de chá de 

sal 

1 colher de chá de sal 

3 colheres de sopa 

de farinha de 

semente de linhaça 

3 colheres de sopa 

de farinha de 

semente de linhaça 

3 colheres de sopa 

de farinha de 

semente de linhaça 

3 colheres de sopa de 

farinha de semente de 

linhaça 

1 xícada de água 1 xícada de água 1 xícada de água 1 xícada de água 

½ xícara de óleo de 

coco 

½ xícara de óleo de 

coco 

½ xícara de óleo de 

coco 

½ xícara de óleo de 

coco 

3 ovos 3 ovos 3 ovos 3 ovos 
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Figura 4. Inoculo da amostra 

de cogumelo. Fonte: Arquivo 

pessoal. 

Figura 6. Micélio crescido no meio 

BDN. Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 5. Repique da amostra de 

cogumelo purificado. Fonte: 

Arquivo pessoal. 

Figura 7. Micélio crescido no meio 

Malte. Fonte: Arquivo pessoal. 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 

4.1. Inoculação do cogumelo no meio de cultura  

Depois de muitas tentativas e falhas, foi obtido um melhor método que não 

contaminasse a colônia depois de inoculada na placa. Então a colônia foi obtida sem 

contaminação de bactérias e de outros fungos que cause problemas para o crescimento 

da colônia (Figura 4), e para confirmar se a colônia estava purificada foi feito o repique 

para outras placas (Figura 5). 

 

 

4.2.  

4.3. Crescimento em meio liquido 

Depois de se adquirir a colônia será estudado a constituição química do cogumelo 

shimeji branco, que verificara a suas atividades biológicas como antioxidante, 

bactericida, ou como fonte de alimento, e também é esperado que haja uma alta taxas de 

teor de proteínas, minerais, vitaminas. 

Depois de adquirido a colônia obteve-se o micélio crescido nos seguintes meios: 

Meio BDN(Figura 6), Meio Malte (Figura 7). 

 

 



 
 

O Crescimento do micélio no meio BDN não houve contaminação, e também o 

crescimento foi do mesmo modo nos três Erlenmeyer, já no meio Malte houve um 

Erlenmeyer que teve contaminação bacteriana, mas o crescimento do micélio nos dois 

Erlenmeyer restantes foram, mas satisfatório do que do meio BDN aparentemente. 

4.4. Rendimentos dos extratos 

Tabela 2. Rendimento das amostras calculadas.  

Rendimentos das amostras 

Amostras Massa do material Massa do extrato Rendimento (%) 

Micélio SB – Meio 

BDN – Acetato 
0.2085 g 0.0072 g 3.49 

Micélio SB – Meio 

BDN – Hexano 
0.2173 g 0.0164 g 7.54 

Micélio SB – Meio 

Malte – Acetato 
0.3267 g 0.1382 g 42.30 

Micélio SB – Meio 

Malte – Hexano 
0.4232 g 0.0145 g 3.42 

Meio Filtrado SB – 

Meio BDN – 

Acetato 

0.2641 g 0.0416 g 15.75 

Meio Filtrado SB – 

Meio BDN – 

Hexano 

0.7310 g 0.1382 g 18.90 

Meio Filtrado SB – 

Meio Malte – 

Acetato 

0.9211 g 0.4015 g 43.58 

Meio Filtrado SB – 

Meio Malte – 

Hexano 

0.0412 g 0.0054 g 13.10 

Cogumelo SB – 

Hexano 
14.2102 g 8..4153 g 59.22 

  

4.5. Perfil Cromatográfico 

 As amostras quando foram reveladas na luz UV, Iodo e Iso – Aldeído, revelaram 

4 RF, que foram as seguintes: 

 RF1: 3.5/ 4.2 = 0.83 

 RF2: 2.6/ 4.2 = 0.58 

 RF3: 1.6/ 4.2 = 0.38 

 RF4: 2.1/ 4.2 = 0.5 



 
 

Figura 10: extratos de acetatos revelados em iodo. Fonte: 

arquivo pessoal  

Figura 8. Placa cromatográfica revelada em 

Iodo. Fonte: Arquivo pessoal. 

Fig. 9. Placa cromatográfica revelado no Iso – 

Aldeído. Fonte: Arquivo pessoal.  

Quando se aplica à CCD amostras contendo substâncias conjugadas e sistemas 

aromáticos, estes compostos impedirão a emissão de luz, aparecendo como pontos ou 

faixas escuras na superfície da placa. 

Ao introduzir a CCD seca em uma câmara contendo cristais de iodo, o vapor de 

iodo combina-se com alguns compostos orgânicos resultando em pontos de coloração 

marrom avermelhado (Figura 8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sendo que o RF4 só foi revelado quando submergido em Iso-Aldeído e aquecido na 

chapa. Então os extratos demostraram bons resultados já que ficou visível as substancias 

citadas. 

4.6. Atividade DPPH 

O teste do DPPH é um dos métodos mais usados para verificar a capacidade 

antioxidante in vitro, uma vez que é rápido, sensível, não exige equipamentos e 

reagentes difíceis de serem obtidos, não envolve condições drásticas de temperatura e 

oxigenação e também evita reações colaterais, tais como agentes quelantes de íons 

metálicos e inibição enzimática. O método avalia a atividade antioxidante pela captação 

do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), medindo a eficiência do sequestrador de 

radicais livres, que é determinada não apenas pela reatividade do antioxidante com o 

radical livre, mas também pela sua concentração. 



 
 

Figura 11 e 12. Placa mostrando o potencial antioxidante. 1. Micélio hexano; 2. Micélio acetato; 3. Meio 

filtrado hexano; 4. Meio filtrado acetato; 5. Lovastantina; 6. Micélio hexano; 7. Micélio acetato; 8. Meio 

filtrado hexano; 9. Meio filtrado acetato; 10. Ácido ascórbico. 

O radical livre disponível comercialmente DPPH é solúvel em metanol e 

apresenta coloração violeta; quando um antioxidante é misturado à solução metanólica 

de DPPH, o radical livre é reduzido, formando o 2,2-difenilpicril-hidrazina (DPPH-H) 

de coloração amarela. A mudança é determinada em espectrofotômetro a 515 nm, 

indicando a eficiência do antioxidante adicionado em remover o radical. Portanto, o 

efeito dos antioxidantes sobre o sequestro do radical DPPH é atribuído à habilidade 

desses compostos de doar hidrogênio (KOLEVA et al., 2006; OSMAN, 2011; PAPICH, 

2013).  

As amostras demostraram ter potencial antioxidante quando foram submetidas aos 

testes de DPPH como mostrado na figura 11 e 12. 

 

 

 

O Meio filtrado com hexano do meio BDA foi o que demonstrou maior 

potencial antioxidante tendo como controle o substrato Lovastantina como verificado 

nas amostras acima, já no meio Malte foi também o Meio filtrado com hexano, que 

demonstrou maior potencial sendo como controle o ácido ascórbico comparados aos 

outros extratos. 

4.7. Ensaio antimicrobiano 

Depois de feito os ensaios para verificar a atividade antimicrobiano contra as 

bactérias Staphylococcus pneumoniae e Burkholderia,  

1       2         3        4         5         BDA 

6       7         8          9       10     Malte 



 
 

 

Figura 13. Ensaio antimicrobiano: DMSO – controle negativo; tetraciclina – 

controle positivo; shimeji branco; shimeji preto; presença da Burkholderia. 

 

Tabela 3. Halo de inibição das amostras de shimeji branco e preto na presença 

da bactéria Burkholderia 

Bactéria Burkholderia 

amostra halo de inibição 

shimeji preto acetato 0,3 0,3 0,1 

shimeji branco hexano 0,4 0,3 0,2 

shimeji preto metanol 0,4 0,4 0,4 

shimeji branco metanol 0,4 0,3 0,5 

shimeji preto hexano 0 0 0 

tetraciclina 2,1 2,7 2,8 

DMSO 0 0 0 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ensaio antimicrobiano: DMSO – controle negativo; tetraciclina – controle 

positivo; shimeji branco; shimeji preto; presença da Staphylococcus pneumoniae. 

 



 
 

 

Bactéria Staphylococcus pneumoniae 

shimeji preto acetato 0,2 0 0,2 

shimeji branco hexano 0 0 0 

shimeji preto metanol 0,3 0,3 0 

shimeji branco metanol 0,1 0,3 0 

shimeji preto hexano 0,2 0,2 0,3 

shimeji branco hexano 0,1 0,3 0 

DMSO 0 0 0 

tetraciclina 2,5 2,7 2,7 

 

As amostras de shimeji branco demonstraram ter atividade antimicrobiana, mais 

produziu substancias apenas para sua sobrevivência até um certo momento já que seu 

halo de inibição foi diminuindo ao ter contato com as bactérias, tinha como controle a  

tetraciclina que era o controle positivo do ensaio demonstrando um halo superior 

comparado aos das amostra, já comparado as amostra de shimeji preto qual demonstrou 

ter uma pequena atividade inibição o shimeji branco demonstrou ter menos substancias 

antimicrobiana. 

4.8. Elaboração do produto biotecnológico alimentício . 

Estudos comprovam que o valor nutritivo dos cogumelos, apesar da 

variabilidade existente entre as espécies estudadas, é considerado de qualidade para uma 

dieta balanceada (MANZI et al., 1999). Considerando seu elevado teor de proteínas, 

carboidratos e fibras e seu baixo teor lipídico, os cogumelos podem ser perfeitamente 

incluídos na dieta usual, como fonte de nutrientes importantes e como alimento de baixo 

valor calórico. Os teores médios de proteína total variaram de 20,3 a 36,3%, com menor 

teor proteico para o Shimeji Preto e maior teor para o Shimeji Branco, 

Em 100 gramas do peculiar alimento, nos deparamos com a seguinte informação 

nutricional: 

Valor energético 22 calorias; Carboidratos 3,3 g; Proteínas 7,3 g; Gorduras totais 

0,2 g; Gorduras saturadas 0,1 g; Gorduras poli-insaturadas 0,1 g; Gordura 

Tabela 4. Halo de inibição das amostras de shimeji branco e preto na presença 

do Staphylococcus pneumoniae 



 
 

monossaturadas 0 g; Fibra alimentar 4,5 g; Cálcio 2,7 g; Ferro 1,2 mg; Sódio 17 mg; 

Potássio 398 mg. 

Depois de feito os experimentos conseguiram – se os seguintes pães. O pão que 

teve a concentração maior de farinha de shimeji branco, foi o que ficou mais fofo diante 

das outras concentrações. O nome do produto final ficou como Shimejipan. 

       
Experimento 1- Shimejipan com ½ xícara de 

farinha de shimeji branco 
Experimento 2- Shimejipan com ¼ xícara de 

farinha de shimeji branco 

Experimento 3- Shimejipan com ¾ xícara de 

farinha de shimeji branco 
Experimento 4- Pão sem glúten e sem a farinha 

de shimeji branco 



 
 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou entender quais atividades há presente no shimeji branco 

quando crescer no meio BDA e Malte, sendo extraído com os solventes Hexano e 

Acetato. Com isso, pôde-se perceber a necessidade de estudos mais aprofundados. 

Então foi feito a extração tanto do micélio e do meio liquido, onde o shimeji cresceu, 

para fazer essas comparações, que verificou em que meio o shimeji produziu mais 

metabolitos secundários, o resultado demonstrou que foi o meio malte e o mais 

apropriado para o seu crescimento. Após restringir-se as amostras que foram extraídas 

com hexano e acetato em ensaios biológicos, pode verificar que alguns demonstraram 

resultados positivos como a atividade antioxidante e atividade antimicrobiano, 

principalmente amostras extraídas do meio malte. Para então teve ser feito pesquisa com 

outros meios diferentes para verificar o crescimento e produção de metabolitos do 

shimeji em diferentes condições. 
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