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"Influenciar uma pessoa é emprestar-lhe a nossa alma. 
Essa pessoa deixa de ter idéias próprias, de vibrar com 
as suas paixões naturais. As suas qualidades não são 
verdadeiras. Os seus pecados, se é que existe o que se 
pode chamar de pecado, vêm-lhe de outrem. Essa pessoa 
se torna o eco da música de outra pessoa, intérprete de 
um papel que não foi escrito para ela. A finalidade da 
vida é, para cada um de nós, o aperfeiçoamento, a 
realização plena da nossa personalidade. Hoje, porém, 
cada qual tem medo de sí próprio; esquece o maior dos 
deveres: o dever que tem consigo mesmo." 

(Oscar Wilde, 'O Retrato de Dorian Gray') 
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Resumo 

 Ganoderma lucidum é um basidiomiceto muito popular na medicina tradicional 

chinesa, sendo chamado de “Lingzhi” ou “cogumelo da imortalidade”. Estudos revelaram 

diversas propriedades farmacológicas benéficas deste fungo, sugerindo sua utilização como 

auxiliar em diversos tratamentos contra doenças humanas. Por não ser muito comum na 

natureza, o cultivo é a melhor maneira de suprir um mercado cada vez mais amplo. Dentre 

os vários métodos de cultivo existentes para a fungicultura, a técnica Jun-Cao é considerada 

a mais promissora para a produção de cogumelos em escala que atenda à demanda 

crescente. Sabendo que a bioquímica de um organismo pode variar entre diferentes 

linhagens, e entendendo a necessidade de descobrir novas variedades de G. lucidum, para 

ampliar as opções de cultivo deste fungo, este trabalho buscou comparar linhagens 

comerciais chinesas com linhagens brasileiras inexploradas de G. lucidum, para avaliar o 

valor bioquimico destas. Os resultados mostram que o cultivo combinado de madeira com 

gramínea, na técnica Jun-Cao, foi mais promissor no desenvolvimento das linhagens tanto 

em redução no tempo de cultivo quanto na qualidade e quantidade dos cogumelos. A 

linhagem brasileira (CC-144) destacou-se tanto na velocidade de crescimento, quanto na 

produtividade de basidiomas e na concentração bioquímica de proteínas, carboidratos, β-

glucanas e fenóis, superando as chinesas e se mostrando uma opção para a fungicultura. A 

análise RAPD mostrou distinção genética entre as linhagens, descartando a possibilidade de 

ocorrência de clones. 

 

Palavras-chave: Cogumelos, Ganoderma lucidum, Jun-Cao, análises bioquímicas, RAPD. 

 

 



 12 

 

 

Abstract 

The basidiomycete Ganoderma lucidum is a very popular mushroom in traditional 

Chinese medicine, called "Lingzhi" or "mushroom of immortality". Studies have shown 

several beneficial pharmacological properties of this fungus, suggesting its use as an aid in 

treatments against various human diseases. It is not very common in nature. Thus, 

cultivation is the best way to address an increasingly wide market. Among the several 

existing methods of cultivation for fungiculture, the Jun-Cao technique is considered the 

most promising for the production of mushrooms in scale that meets the growing demand. 

Knowing that the biochemistry of an organism can vary between different strains and 

understand the need to find new varieties of G. lucidum, to expand the options for growing 

the fungi, this study sought to compare Chinese strains and unexplored Brazilian strains of 

G. lucidum, to assess the value of these biochemical. The results show that the cultivation 

of wood combined with grass was more promising in the development of strains in both 

reduction in duration of cultivation on the quality and quantity of mushrooms. The 

Brazilian strain (CC-144) is highlighted in both the speed of growth, as productivity and the 

concentration of basidiomes biochemistry of proteins, carbohydrates, phenols and β-

glucans, surpassing the Chinese and showing an option for fungiculture. The RAPD 

analysis showed genetic distinction between the lines, discarding the possibility of clones. 

 

Key-words: Mushrooms, Ganoderma lucidum, Jun-Cao, biochemical analysis, RAPD. 
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INTRODUÇÃO 

 Os cogumelos sempre foram apreciados e temidos desde o inicio da civilização 

humana. A maior importância está no seu valor gastronômico, nutricional e medicinal. Ao 

longo dos anos, esta importância vem crescendo em função do mercado e de avanços 

tecnológicos, melhorando a qualidade, a produtividade e diminuindo o custo de produção 

(Eira, 2003; Urben et al., 2004). 

 Dentre os diferentes tipos de cogumelos comercializados nos dias de hoje, o 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (Ganodermataceae) é um basidiomiceto comumente 

utilizado na medicina tradicional chinesa por mais de 2000 anos, sendo chamado de 

“Lingzhi” ou “cogumelo da imortalidade”, mas sendo conhecido no Brasil pelo nome 

Cogumelo Rei (Mau et al., 2001). 

Estudos feitos com linhagens de G. lucidum revelaram propriedades farmacológicas 

cujos efeitos têm sido verificados no combate a diversos tipos de doenças humanas, tais 

como hepatite, hipertensão, distúrbios cardíacos, artrite, bronquite, tumores e diabetes, 

dentre outras (Russell & Paterson, 2006). 

Os cogumelos de interesse comercial, como o G. lucidum, podem ser uma 

alternativa para produtores dispostos a realizar cultivos recicláveis, para os quais a matéria-

prima para uso de substrato pode ser obtida de materiais mais facilmente encontrados como 

capim, bagaço de cana, borra de café, gesso e açúcar, entre outros. Além disso, o substrato 

esgotado pode ser aproveitado como ração para animais ou fertilizante (Urben et al., 2004). 

Em vista do crescente aumento no comércio de cogumelos, surge também a preocupação 

com as linhagens que são disponíveis no mercado, pois a eficiência nutricional e medicinal 

varia conforme o isolado em uso (Ro et al., 2007). 
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Embora os métodos clássicos de taxonomia sejam viáveis para separação de grupos, 

não são eficientes para análise e distinção entre linhagens de uma mesma espécie (Hseu et 

al., 1996). Em vista disso, a utilização de ferramentas para análise genética têm-se 

mostrado uma poderosa ajuda na diferenciação de níveis taxonômicos específicos. Colauto 

et al (2002) sugeriram que, dentre as várias ferramentas genéticas atualmente disponíveis, a 

técnica RAPD possui a vantagem de detectar polimorfismos de forma rápida, simples, 

direta e de baixo custo. 

Devido ao fato de existir uma considerável variação nutricional entre diferentes 

linhagens de uma mesma espécie de cogumelo como, por exemplo, a concentração de 

moléculas bioativas (Wang e Ng, 2001, 2004; Choi et al., 2005) e enzimas de interesse 

industrial (Ruiz-Duenas et al., 2001) torna-se extremamente importante, principalmente do 

ponto de vista comercial, que isolados possam ser diferenciados facilmente, sem a 

necessidade de exames bioquímicos. Embora as linhagens chinesas de Ganoderma lucidum 

sejam as mais conhecidas e comercializadas, existem muitas linhagens deste cogumelo 

espalhadas pelo mundo, com potencial inexplorado e características bioquímicas e 

genéticas desconhecidas. 

Este trabalho teve como objetivo estudar aspectos fisiológicos, bioquímicos e 

moleculares de isolados do Cogumelo Rei (Ganoderma lucidum) coletados no Brasil, 

comparando-as com linhagens comerciais chinesas aplicando variações da técnica chinesa 

“Jun-Cao” visando o estabelecimento de protocolo para produção em larga escala. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. Os cogumelos 

Cogumelos são fungos da Divisão Basidiomycota (Kirk et al., 2001), conhecidos 

pela civilização desde os primórdios da sua história, devido às suas características tóxicas 

(gerando acidentes por vezes fatais) ou por suas características nutritivas e medicinais, que 

os tornaram importante fonte de estudos por parte de pesquisadores no mundo inteiro. 

Como exemplo disso, podemos citar que os astecas ingeriam cogumelos como alimento ou 

como alucinógenos em rituais religiosos. Outro exemplo são estátuas com formato de 

cogumelo que teriam sido esculpidas no século 15 A.C. encontradas na Guatemala. Na 

natureza, a maioria destes fungos é constituída de espécies saprófitas, sendo muitas delas 

benéficas às plantas. Eles constituem um grupo de organismos amplo e heterogêneo, que 

pode ser encontrado praticamente em qualquer nicho ecológico (Urben et al., 2004). 

 Durante muitos anos, esses macromicetos foram descritos como pertencente ao 

Reino Vegetal. Posteriormente, com os avanços da ciência, os métodos de análise 

microscópica foram se aperfeiçoando de modo a contribuírem nos estudos referentes à 

morfologia e reprodução desses organismos. Tais contribuições levaram os pesquisadores a 

enquadrá-los no Reino Fungi. Acredita-se que existem cerca de 250.000 espécies diferentes 

de fungos na natureza e, até onde se sabe, cerca de 2000 espécies de cogumelos são 

potencialmente comestíveis. Destas, cerca de 22 são intensivamente cultivadas. O cultivo 

dos cogumelos geralmente é feito no solo ou em troncos de madeira ou em substrato de 

serragem, e sempre são utilizadas condições ambientais e nutricionais específicas. O 

micélio (fase vegetativa) do cogumelo é importante constituinte do ecossistema por 
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degradar o substrato de folhas e troncos mortos, sendo o corpo de frutificação (basidioma) 

apreciado pelo seu aroma, sabor e princípios medicinais (Manzi et al., 2001). 

 Estudos revelam que as propriedades farmacológicas destes fungos podem retardar 

o envelhecimento e combater doenças tais como hipertensão, colesterol e câncer, dentre 

outras (Bobek et al., 1995; Bobek e Gabovy, 1999; Zhang et al., 2001; Chen et al., 2004; 

Cheung e Cheung, 2005) (Tabela 1). Os principais agentes destes efeitos farmacológicos 

são polissacarídeos existentes em sua parede celular, vários beta-glucanos, diversos ácidos 

orgânicos e compostos protéicos (Kalac e Svoboda, 2000; Manzi e Pizzoferatto, 2000; Kim 

et al., 2004; Agrahar-Murugkar e Subbulakshmi, 2005). 

Tabela 1 - Utilização de cogumelos na medicina popular  

Espécies  Utilização  

Claviceps purpurea  Alivia as dores nos partos 

Polyporus suaveolena  Tuberculose, sudorese noturna  

P. coccineus Hemorragia, distúrbios uterinos 

Fomes officinalis  Purgante, tuberculose, sudorese noturna, diurético  

F. fomentarius  Hemorragia  

Pycnoporus sanguineus  Hemoptise, verrugas  

Geastrum saccatum  Hemorragia, distúrbios uterinos  

Trametes cupreorosea  Doenças próprias do sexo feminino  

Ustilago maydis  Espinhas, escorioses, queimaduras, ajuda em partos  

Calvatia cyathiformis  Cicatrizante, coagulante  

C. gigantea Inflamação, sangramentos, limpeza dos pulmões e garganta  

Citocybe gibba  Febre  

Fomitopsis pinicola  Hemorragia  

Auricularia fuscosuccinea  Fortificante da circulação sangüínea  

Ganoderma lucidum  Tônico, inflamações, diurético, combate o câncer  

G. applanatum  Câncer esofágico  

Lentinula edodes  Evita doenças causadas pela falta de vitamina D  

Coprinus comatus  Hemorróidas  

FONTE: Bononi et al., 1995. 
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Alguns basidiomicetos, como já foi dito, são altamente tóxicos, causando distúrbios 

mentais, alucinações, diarréias e até mesmo morte quando ingeridos. Neste último caso 

estão várias espécies do gênero Amanita, como A. muscaria, e do gênero Psilocybe (P. 

mexicana) (Menezes e Oliveira, 1993). 

 Morfologicamente, o basidioma (também conhecido como corpo de frutificação) é 

composto pelo estipe (talo) e píleo (chapéu), sendo este último conhecido por possuir uma 

ampla variedade de formas e colorações, conforme a espécie de cogumelo. A parte fértil do 

cogumelo (himênio) localiza-se no himenóforo (parte inferior do píleo), podendo este ter 

disposição variável entre as espécies, indo do lamelar (composto por lamelas) até o tubular 

(superfície poróide). No himênio são produzidos os basídios e basidiósporos (estruturas 

férteis), bem como as estruturas estéreis (Alexopoulos et al., 1996). 

A reprodução dos basidiomicetos pode ocorrer assexuadamente e sexuadamente. O 

primeiro caso se dá na fase vegetativa, pela fragmentação do micélio (artrósporos), 

produção de conídios, oídios e clamidósporos. Na reprodução sexuada, denominada 

somatogamia, é onde ocorrem plasmogamia, dicariofase, cariogamia e meiose, culminando 

com a formação dos basídios e basidiósporos haplóides (Alexopoulos et al., 1996). 

 

2. O cultivo de cogumelos 

A indústria dos cogumelos comestíveis produz atualmente cerca de dois milhões de 

toneladas por ano. As três variedades mais cultivadas são o champignon de Paris (Agaricus 

bisporus), o cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus) e o Shiitake (Lentinus edodes), sendo 

produzidos amplamente no leste asiático (Chang e Miles, 1991). Os cogumelos comestíveis 

são conhecidos por terem curto período de vida (Geralmente 1 – 3 dias em temperatura 

ambiente), vindo a se decompor rapidamente. Este fato se deve à alta atividade de enzimas 
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proteases e polifenol oxidases, responsáveis pelo decréscimo dos níveis protéicos e de 

carboidratos, além de promover escurecimento da superfície do cogumelo (Czapski e 

Szudyga, 2000). Para evitar perda do produto existem atualmente várias técnicas de 

desidratação, conservação e refrigeração, que mantêm as propriedades nutritivas destes 

fungos (Manzi et al, 2004). 

 Nos séculos passados, os japoneses cultivavam os cogumelos sob troncos em 

decomposição; os chineses, em madeira e palhas decompostas; os europeus, em bosques, ao 

ar livre ou em cavernas. Entretanto, esses processos eram lentos, pois era necessário muito 

tempo para o desenvolvimento do fungo e frutificação. Atualmente, a pesquisa científica 

modificou todo o contexto de cultivo, tornando a produção comercial destes fungos cada 

vez maior (Urben et al., 2004). Principalmente na China a produção e o ensino das técnicas 

de cultivo de fungos têm se desenvolvido extensivamente, de modo que por 10 anos (1985 

– 1995) a produção destes fungos foi listada como o item mais importante no programa de 

desenvolvimento daquele país (Zhanxi e Zhanhua, 1997). 

 Embora seja o mais cultivado no mundo, o champignon (Agaricus bisporus) tem 

perdido espaço para as outras variedades devido ao seu complicado processo de cultivo e 

baixa eficiência biológica, enquanto os outros cogumelos possuem maior facilidade de 

crescimento (Banik e Nandi, 2004). Por sua facilidade no cultivo e baixo custo de 

produção, o cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus) ocupa o segundo lugar em produção 

mundial. Por sua capacidade em desenvolver-se com sucesso à temperatura ambiente, P. 

ostreatus dispensa o rigoroso controle climático e de umidade que o champignon necessita. 

A produção anual do cogumelo ostra aumenta a cada ano, de 880 toneladas no ano de 1996 

a 1.940 toneladas em 2002, sendo a China o maior produtor (Royse et al, 2004). O Shiitake 

(Lentinula edodes) ocupa a terceira posição de mercado quando comparado ao champignon 
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e ostra, mas sua demanda vem crescendo significativamente (207 toneladas em 1993 e 

1.573 toneladas em 1999), sendo a China novamente seu maior produtor e consumidor 

(Chang, 1999). 

 Em 1983 uma técnica de cultivo utilizando gramíneas como substrato para o maior 

desenvolvimento de corpos de frutificação foi elaborada na China pelo professor Dr. Lin 

Zhanxi e Dr. Lin Zhanhua. Batizada de “Jun-Cao” (Jun= cogumelo; Cao= gramíneas) essa 

técnica revolucionou o sistema de produção de cogumelos, elevando a quantidade destes 

fungos e diminuindo substancialmente o tempo de frutificação. O Shittake, por exemplo, 

teve sua produção aumentada de 1200 toneladas (no ano 1977) para 40000 toneladas (em 

1993) (Zhanxi e Zhanhua, 1997). Esta técnica dispensa completamente o uso de toras e 

serragem, utilizando gramíneas e outros compostos para gerar o substrato. O refinamento 

do método levou à seleção de várias espécies de gramíneas adequadas ao processo. Entre 

elas estão a cana-do-reino (Arundo donax), campim-cidró (Cymbopogon citratus), capim-

elefante (Pennisetum purpureum), sorgo (Sorghum vulgare) e milho (Zea mays) entre 

outras (Urben et al., 2004). 

 A produtividade na fungicultura em geral depende das propriedades genéticas da 

espécie fúngica, qualidade e estrutura do substrato, e das condições de cultivo, sendo 

expressa em Produtividade (embora Urben et al., 2004, usem o termo Eficiência Biológica), 

dada pela fórmula P= (peso fresco de cogumelos/ peso seco do substrato inicial) X 100 

(Zhanxi e Zhanhua, 1997). Em Pleurotus ostreatus a técnica “Jun-Cao” gerou significantes 

resultados, que variavam conforme o substrato utilizado. Substrato contendo Cana-de-

açúcar moída na hora gerou P= 35,17, ao passo que palha de arroz gerou P= 81,25, resíduo 

algodão (75%) com palha (23%) e cal (2%) obteve P= 104,90. A palha de melão-são-
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caetano utilizada no substrato resultou em P= 139,66 e a polpa de café fresca produziu P= 

159,68 (Urben et al., 2004). 

 A qualidade nutritiva dos cogumelos cultivados em Jun-Cao supera o valor 

nutricional de cogumelos cultivados em toras e serragens, conforme pode ser visto na 

Tabela 2, onde se compara a composição nutritiva de Shiitake (Lentinus edodes) nos três 

tipos de cultivo (Urben et al., 2004). 

Tabela 2 – Comparação nutricional de Shiitake (Lentinus edodes) entre três métodos de cultivo 

  

(%) Jun-Cao Serragem Tora 

Proteína 32,836 28,787 19,65 

Fibra 20,4 17,12 29,81 

Gordura 2,31 2,61 1,71 

Cinza 9,42 8,02 9,55 

N 5,254 4,606 3,145 

P 0,965 0,855 0,378 

K 1,944 1,447 1,372 

Ca 0,013 0,033 0,023 

Mg 0,143 0,132 0,137 

Cu (ppm) 15,79 7,1 9,45 

Zn (ppm) 119,57 74,66 133,2 

Mn (ppm) 26,88 13,45 16,25 

Fe (ppm) 101,95 75,12 78,6 

Fonte: Urben et al., 2004 

 

3. O Cogumelo Rei (Ganoderma lucidum) 

 Ganoderma lucidum (Fr.) Karst (Ganodermataceae) é um basidiomiceto comumente 

utilizado na medicina tradicional chinesa há mais de 2000 anos. O nome “Ganoderma” tem 

sua origem no grego (ganos = brilho; derma = pele), devido ao fato de que os 
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representantes típicos desse gênero apresentam superfície brilhante, com aspecto 

envernizado. Tradicionalmente, são produzidos e consumidos nos países asiáticos 

(principalmente na China, Japão e Coréia), mas atualmente diversos países da Europa e 

América já os produzem e consomem em escalas cada vez maiores (Urben et al., 2004). 

 Na China, G. lucidum é conhecido como “Lingzhi”, ou “Cogumelo da 

Imortalidade” e no Japão ele é conhecido por “Mannentake” ou "Reishi”, sendo tratados 

como “ervas da longevidade e da boa fortuna”. No Brasil esse fungo é conhecido como 

“Cogumelo Rei”, “Cogumelo Brilhante” ou “Cogumelo do Imperador” (Mau et al., 2001). 

 A produção de G. lucidum vem crescendo ao longo dos anos. O Japão, por exemplo, 

teve uma produção estimada de 500 toneladas de matéria seca em 1995, comercializando-o 

principalmente como suplemento alimentar. Em outros países como China, Taiwan, Coréia, 

Tailândia e Vietnã, o comércio deste fungo também segue uma curva ascendente. Para se 

ter uma idéia, em 1997 a produção mundial de Ganoderma foi de aproximadamente 4.300 

toneladas, sendo que a China contribuiu com 3.000 toneladas. Acompanhando esse 

próspero negócio, as pesquisas em G. lucidum se intensificaram, na busca por condições 

ideais para o seu cultivo tanto in natura quanto in vitro (Wasser, 2002). 

 As diversas variedades deste cogumelo são identificadas pelas características 

morfológicas do corpo de frutificação, sendo que os antigos textos chineses já descreviam o 

processo de diferenciação desse cogumelo por meio de sua coloração. Segundo crenças 

antigas, difundidas entre chineses, cada cor confere uma qualidade única ao tipo de 

Ganoderma observado. O “Lingzhi” vermelho é o mais conhecido, apresentando haste de 

sustentação, píleo reniforme e coloração marrom-avermelhada com aspecto lacado, como 

se realmente tivesse sido pintado com verniz. Outras variações envolvem coloração branca, 
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violeta, amarela e preta, sendo esta última associada às espécies G. neo-japonicum ou G. 

formosanum (Seo e Kirk, 2000). 

 O cogumelo rei contém uma série de substâncias químicas, sendo os polissacarídeos 

sua maior fonte de atividades biológicas e uso terapêutico (Kim et al., 2004; Cao e Lin, 

2006). A presença dessas substâncias confere ao fungo propriedades biológicas, como 

atividade antitumoral (Ooi et al., 2002), anti-inflamatória (Ukai et al., 1983), antiviral (anti-

HIV) (El-Mekkawy et al., 1998), antibacteriana (Smania et al., 1999) e antiparasítica (Kim, 

1987). Seus efeitos farmacêuticos sugerem aplicações no combate a diversos tipos de 

problemas de saúde, tais como alergias (Nogami, 1987), hepatite (Lakshmi et al., 2006), 

debilitação do sistema imune (Ji et al., 2007; Zhu et al., 2007), hipertensão (Eo et al., 

1999), distúrbios cardíacos (Kim et al., 1995), inflamações em geral (Wasser & Weis, 

1999), tumores (Lakshmi et al., 2006; Tang et al., 2006), diabetes (Zhang & Lin, 2002), 

insônia (Chu et al., 2007), dentre outras (Russell & Paterson, 2006; Li et al., 2007). 

 Compostos de alto poder farmacológico isolados de G. lucidum incluem 

triterpenóides, proteínas, esteróides, alcalóides, enzimas, ácidos orgânicos, lactonas, sais 

minerais e ácidos graxos (Urben et al., 2004). Polissacarídeos (especialmente β–D-

glucanos) são reconhecidamente agentes anticancerígenos (Kim et al., 1999; Mizushina et 

al., 1999; Vetter, 2003; Mdachi et al., 2004; Stanley et al., 2005; Muller et al., 2006; Sliva, 

2006; Wu et al., 2006; Xie et al., 2006; Liu et al., 2007). 

 Na culinária oriental, o micélio do G. lucidum é usado como ingrediente em 

diversas receitas, ditas como saudáveis e terapêuticas. O recente aumento no consumo 

humano de G. lucidum é devido ao fato deste fungo possuir baixas calorias e ser rico em 

proteínas, quitina, vitaminas e sais minerais (Urben et al., 2004). Segundo Ha (2003), o 
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Cogumelo Rei é um excelente suplemento alimentar, muito utilizado na Ásia para melhorar 

o sistema imune e promover longevidade. 

 Como G. lucidum encontrado na natureza não é suficiente para atender ao crescente 

mercado de consumo, o cultivo é a melhor forma de obter esse fungo. Assim, é importante 

que novos e mais eficientes métodos de cultivo sejam desenvolvidos com intuito de elevar a 

produção e estimular maior síntese de seus compostos terapêuticos. Com esse foco em 

mente, diversos pesquisadores vêm estudando o comportamento fisiológico de G. lucidum 

em diversos tipos de substratos sólidos e líquidos, para que este cogumelo possa ser obtido 

em escala que atenda ao mercado (Straatsma et al., 2000; Bao et al., 2002; Berovic et al., 

2003, Tang e Zhong, 2003; Hsieh et al., 2005). 

 Em geral os métodos de cultivo deste cogumelo medicinal são semelhantes aos 

utilizados para produção clássica de Shiitake (Lentinus edodes), utilizando toras de madeira 

ou substratos contendo serragem (Mau et al., 2001). Entretanto, tais procedimentos fazem 

com que o Cogumelo Rei leve geralmente vários meses para completar seu ciclo, 

dificultando o controle de qualidade do produto final, que deve possuir altos índices de 

componentes medicinais, baixos índices de fenóis e ausência de contaminantes (Lee et al., 

2003). 

 

4. Taxonomia e características fenotípicas de G. lucidum 

 Ganoderma é um dos maiores gêneros dentre os fungos poliporóides e foi 

estabelecido em 1881 por Peter Adolf Karsten, um renomado micologista finlandês. Na 

época, ele incluiu apenas uma espécie Polyporus lucidus, que havia sido descrita no século 

XVI pelo botânico inglês William Curtis (Karsten, 1881). Após essas primeiras descrições, 

dezenas de espécies pertencentes a esse gênero foram apresentadas por diversos 
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taxonomistas. Na época, a identificação de Ganoderma se dava principalmente por sua 

especificidade com o hospedeiro, pela sua distribuição geográfica e por características 

morfológicas do basidioma, tais como a cor, forma da margem do píleo e a presença do 

estipe, além de características dos esporos e morfologia das hifas (Seo e Kirk, 2000). 

 A classificação de espécies deste gênero é confusa, gerando a inclusão de centenas 

de espécies inadequadamente nesse taxon (Buchanan, 2001). Com a evolução das pesquisas 

e do interesse comercial que esta espécie vem despertando, há uma tentativa de identificá-lo 

mais acuradamente, principalmente com o propósito de proteção de patentes. A família 

Ganodermataceae foi criada por Donk em 1933 para agrupar fungos poliporóides 

caracterizados por basidiósporos com dupla parede. Mais tarde, Julich (1981) introduziu o 

nome ordinal Ganodermatales. Embora características fenotípicas sejam fundamentais para 

a triagem inicial de espécies desta família, uma classificação biológica baseada unicamente 

em dados morfológicos e fisiológicos gera dúvidas em muitos casos. 

 Classificar Ganoderma diante de critérios taxonômicos cuja abordagem varia de 

pesquisador para pesquisador levanta problemas na interpretação da literatura. Moncalvo e 

Ryvarden (1997), por exemplo, relacionam 387 espécies fazendo parte da família 

Ganodermataceae, sugerindo que G. lucidum, na verdade, tornou-se um complexo onde 

estão incluidos G. tsugae Murr., G. valesiacum Boud., G. oregonense Murr., G. resinaceum 

Boud., G. pfeifferi Bres., G. oerstedii (Fr.) Torr. G. ahmadii Stey. 

 A distribuição geográfica de G. lucidum também é assunto para discussão, visto que 

autores como Moncalvo et al. (1995) defendem que esta espécie é restrita à Europa, mas 

outros autores, como Herrera & Ulloa (1998), afirmam que a distribuição deste fungo é 

bem mais ampla, abrangendo diversas regiões do planeta. Estudos mostram que G. lucidum 

pode ser encontrado tanto na Europa (Ryvarden e Gilbertson, 1993), como na África 
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(Ryvarden e Johansen, 1980), América do Norte (Gilbertson e Ryvarden, 1986) e Ásia 

(Nunez e Ryvarden, 2000). Hobbs (1995) e Hseu et al (1996), também afirmam que G. 

lucidum pode ser encontrado na América do Norte, Europa, Índia, América do Sul e Ásia, 

enquanto Gottlieg & Wright (1999) apontam sua presença na América do Sul, 

particularmente na Argentina e no Brasil. Reforçando a opinião destes autores, Loguercio-

Leite (2005) detalha a descrição de G. lucidum encontrado no Brasil, sugerindo que a 

distribuição geográfica deste fungo ainda carece de consenso. 

 

5. Morfologia de Ganoderma 

 Segundo Urben et al. (2004) o basidiocarpo de G. lucidum se desenvolve 

lentamente, permitindo apenas colheitas anuais. Embora possa existir diferença de 

crescimento em relação à linhagem utilizada, o tempo médio de crescimento fica em torno 

de seis meses. Shin et al. (1986) relatam amplas variações no basidiocarpo, que pode ser 

sustentado por um estipe ou não cujo comprimento também pode oscilar bastante. 

 Ryvarden (1991) descreve que o píleo pode se apresentar diferenciado em relação à 

sua inserção no estipe. O mais comum é encontrá-lo inserido lateralmente, embora sejam 

encontradas ligações do tipo excêntrica, central e séssil. Segundo o autor, o tipo de ligação 

do píleo, diâmetro e comprimento podem ser utilizados para realizar diferenciações entre 

espécies do gênero. 

 Outra característica morfológica que tem sido empregada na taxonomia de 

Ganoderma é o aspecto lacado do píleo e do estipe, sendo esta a principal observação que o 

diferencia do gênero Amauroderma. Apesar disso, existem exceções à regra, como no caso 

de A. austrofujianense e A. leptopus, que possuem aspecto lacado, e de G. mongolicum, que 

não apresenta laca. Mesmo assim, os taxonomistas preferem manter a característica lacada 



 26 

em suas chaves de classificação, afirmando ser um auxílio viável na identificação da 

família Ganodermataceae (Seo e Kirk, 2000). Zhao (1989) informa que o tamanho e o 

formato dos poros são características complementares muito úteis para se definir as 

espécies de Ganoderma. 

 Urben et al. (2004) descreve as hifas do gênero como sendo geralmente hialinas, 

com paredes finas, ramificadas, podendo ser septadas ou não, formando alças entrelaçadas, 

enquanto que as hifas esqueléticas sempre se apresentam pigmentadas, ramificadas e 

possuindo paredes grossas em sua estrutura. O basídio apresenta formato em forma de clava 

a piriforme, com quatro esterigmas e um a dois vacúolos. Os basidiósporos possuem dupla 

parede, sendo ovóide-elipsóides, e ocasionalmente ovóide-cilíndricos sempre truncados no 

ápice, de coloração acastanhada, apresentando vacúolos. A espessura da parede não 

apresenta uniformidade, pois a região do ápice é mais espessa que a base. A dupla parede é 

muito distinta, com a parte externa hialina e mais fina e a interna usualmente avermelhada e 

grossa. Além disso, os basidiósporos têm um apêndice “hilar” excêntrico sobre uma base 

circular, a superfície é lisa ou enrugada, sendo que na grande maioria ocorrem pequenas 

depressões superficiais. Os basidiósporos, de espécimes crescidos naturalmente no Japão, 

medem 8,5-11x 6,5 x 8,5 µm (média 10,1 x 7,5 µm). 

 Em relação ao crescimento, diversos são os fatores ambientais que podem 

influenciar o desenvolvimento de Ganoderma em cultivo. Como exemplo, pode-se citar 

luminosidade, temperatura, umidade e aeração, entre outros. A luminosidade é importante 

para a diferenciação do píleo, afetando-o de forma positiva, enquanto o micélio, ao 

contrário, tem seu crescimento inibido pela presença de luz. A temperatura ótima para 

crescimento de Ganoderma é em torno de 28 ºC, com umidade relativa (UR) de 80% 

(Urben et al., 2004). 
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6. Bioquímica e Farmacologia do G. lucidum 

 As concentrações de substâncias bioquímicas de G. lucidum podem variar entres as 

linhagens da espécie. Além disso, a nutrição fornecida e nas condições ambientais de uma 

forma geral podem promover uma oscilação nutricional por parte do fungo (Wasser e Weis, 

1999; Zhu et al., 2007). Dentre as várias biomoléculas existentes, os polissacarídeos são 

aqueles que mais despertam interesse por parte de pesquisadores, porém existem diversos 

outros componentes de interesse biotecnológico em G. lucidum, tais como proteínas, 

triterpenóides, oligossacarídeos, ácidos orgânicos, lipídios, alcalóides e 

proteopolissacarídeos, dentre outros (Mizushina et al., 1999; Wasser, 2002; Chang & 

Buswell, 2003; Packer et al., 2003; Paterson, 2006; Akihisa et al., 2007). Existe ainda um 

alto teor de fibras em G. lucidum, que possuem em sua composição principalmente 

heteropolissacarídeos como hemicelulose, pectinas e quitina. Alguns pesquisadores 

atribuem a estas fibras a capacidade de reduzir a absorção de substâncias tóxicas pelo trato 

digestivo, o que confere ao fungo atividade anticarcinogênica (Kim et al., 1999b; Sliva, 

2002). 

 A glicose e a manose são os principais componentes dos carboidratos presentes em 

G. lucidum, havendo outros açúcares (fucose, N-acetilglucosamina e xilose) em menores 

concentrações. Em relação à concentração de lipídeos, G. lucidum contém em média de 4 a 

4,5%, dependendo do substrato disponível. Os ácidos graxos insaturados são os principais 

componentes lipídicos encontrados, chegando a 80% do total. A quantidade de cinzas pode 

variar entre 1 e 5% do peso seco (Gao et al., 2000; Paterson, 2006). 

 Em relação aos sais minerais contidos em G. lucidum, o potássio é o que pode ser 

encontrado em maior quantidade, representando cerca de 83% do total de sais, seguido por 
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cálcio (9%), magnésio (4%) e sódio (1%). Sais como zinco, ferro, manganês, níquel, cobre, 

entre outros, não chegam ao somatório de 3% do total. Alguns estudos revelaram a 

presença de metais pesados, como chumbo, cobalto, berílio, bismuto e cromo, mas as 

concentrações, quando presentes, são mínimas, dependendo do substrato utilizado. Não há 

registros de alumínio fazendo parte da composição mineral de G. lucidum (Chiu et al., 

2000). 

 Quanto às glucanas (polissacarídeos), nos últimos 30 anos, pesquisas 

farmacológicas demonstraram sua atividade antitumoral e imunoreguladora, promovendo a 

imunidade humoral e celular (Lin, 2005; Paterson, 2006) demonstrando potente ação contra 

o sarcoma 180 (Willard, 1990). Em outros trabalhos há informações de como essas 

glucanas colaboram na indução da produção de citocina e na diferenciação de linfócitos 

(Wang et al., 1997; Hsu et al., 2004). Segundo Wasser (2002) as glucanas presentes em G. 

lucidum apresentam variados tipos de ligações glicosídicas, tais como β-glucanas (1→3), 

(1→6) e as α-glucanas (1→3). Sua estrutura é composta por uma unidade central contendo 

moléculas de glicose, de onde partem ramificações, podendo ser estas formadas por ácido 

glucurônico, xilose, galactose, manose, arabinose ou ribose. É importante mencionar que a 

atividade antitumoral se deve em maior parte às glucanas que apresentam ligações β-(1→3) 

na cadeia principal e pontos de ramificação β-(1→6). As glucanas agem sobre o sistema 

imunológico do hospedeiro induzindo a maturação, diferenciação e proliferação de células 

imunocompetentes, através do incremento na produção de citocinas (Wasser, 2002). 

Alguns experimentos, entretanto, evidenciam a perda do efeito antitumoral de 

polissacarídeos administrados em camundongos timectomizados ou após a administração 

de soro antilinfócito, sugerindo um mecanismo de ação timo-dependente (Ooi e Liu, 1999). 

Vale ressaltar que produtos de consumo que contenham β-D-glucanas são considerados 
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seguros pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, sendo 

comercializados em forma de pó, cápsulas ou tabletes (Bobek et al., 1997). 

 Os esteróis encontrados em G. lucidum atuam como precursores hormonais, 

promovendo inibição da agregação plaquetátia, enquanto ácidos específicos deste cogumelo 

(chamados ácidos ganodéricos) e glicanas reduzem significativamente a concentração de 

açúcar no plasma sanguíneo de ratos acometidos por hiperglicemia (Tomoda et al, 1986, 

Hobbs, 1995). Os ácidos ganodéricos são também descritos como eficientes anti-

hipertensivos e anti-alérgicos, além de demonstrarem atividade antitumoral especificamente 

contra hepatomas (Hobbs, 1995). Um resumo das principais propriedades de G. lucidum, 

estudadas em animais, pode ser visto na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Principais atividades farmacológicas de G. lucidum 

Componente Tipo Ação 

Desconhecido Alcalóide Cardiotônico 

Desconhecido Glicoproteina Inibidor tumoral 

Adenosina Nucleotídeo Inibe a agregação plaquetária, relaxante 

muscular, analgésico. 

Ganoderans A,B,C Polissacarídeos Hipoglicemia 

Desconhecido Polissacarídeos Cardiotônico 

Desconhecido Polissacarídeos Antitumor, imunoestimulante 

Beta-D-glucan Polissacarídeos Antitumor, imunoestimulante 

GL-1 Polissacarídeos Antitumor, imunoestimulante 

FA,FI,FI-1a Polissacarídeos Antitumor, imunoestimulante 

D-6 Polissacarídeos Aumenta síntese protéica e metabolismo do 

acido nucléico 

Ling Zhi 8 Proteína Anti-alérgico de largo espectro, 

imunomodulador 

Ganodesterona Esteróide Anti-hepatóxico 

Ácido ganodérico A, B, 

C, D. 

Triterpeno Inibe liberação histamínica 

Ácido ganodérico R, S Triterpeno Anti-hepatotóxico 

Ácido ganodérico B, D, 

F, H, K, S, Y 

Triterpeno Anti-hipertensivo. 

Ácido ganodérico B Triterpeno Inibe síntese de colesterol 

Ácido ganodérico Mf Triterpeno Inibe síntese de colesterol 

Ácido ganodérico T, Z Triterpeno Antitumor 

Ganodermadiol Triterpeno Anti-hipertensivo. 

Acido Óleico Acido lipídio Insaturado Inibe liberação de histamina 

Fonte: Hobbs, 1995 

 

6.1. Estudos Clínicos 

 Nos últimos 20 anos, G. lucidum tem sido relatado em numerosos estudos clínicos, 

como benéfico contra uma variedade de doenças, incluindo neurastenias, insônia, alergias e 
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úlceras, anorexia, leucopenia, distrofia muscular, distúrbios nervosos, hiperplasia 

osteogênica, estresse, doença de Alzheimer, hiperlipidemia e diabetes, entre outras, sendo 

utilizado em clínicas médicas e testado extensivamente na Ásia e em outras partes do 

mundo (Hobbs, 1995). G. lucidum também tem mostrado resultados favoráveis em 

tratamentos contra hepatites. Yan et al. (1987) descrevem o estudo de 355 casos de hepatite 

B tratados com o extrato de G. lucidum, onde em 92,4% deles a melhora foi mais rápida. 

 Na China, na década de 70, estudos clínicos avaliaram a resposta do consumo de G. 

lucidum nos tratamentos de bronquite crônica. Cerca de 2000 pacientes foram tratados com 

o extrato do cogumelo, ingerindo-o em forma de tablete e com duas semanas cerca de 90% 

dos pacientes mostraram melhora, incluindo aumento no apetite. Tratamento de asma em 

pacientes idosos também mostrou excelentes resultados. A ação de G. lucidum no 

tratamento de problemas cardíacos também já foi registrada, onde sua administração 

beneficiou pacientes com doença coronariana, hipertensão e palpitações, entre outros 

(Chang e But, 1986).  

 Outros estudos, realizados em pacientes HIV positivos, demonstraram como este 

cogumelo estimula o sistema imune, mesmo quando este se encontra altamente debilitado 

(El-Mekkawy et al., 1998). Seu uso também resulta em melhora quando adicionado à dieta 

de pacientes com mononucleose (Dharmananda, 1988). 

 O governo japonês lista G. lucidum como um tratamento adjunto efetivo contra o 

câncer (Willard, 1990) e pesquisadores do Moscow Cancer Research Center afirmaram 

encontrar resultados positivos e estimulantes quando o extrato deste cogumelo foi utilizado 

no tratamento de pacientes com câncer (Chilton, 1994). 

 



 32 

7. Cultivo de Ganoderma lucidum 

 A produção de matriz ou micélio para cultivo de G. lucidum em alguns pontos se 

assemelha ao cultivo de Agaricus, Pleurotus, Lentinus e Auricularia, mas algumas 

particularidades devem ser levadas em consideração para o correto desenvolvimento deste 

cogumelo (Zhanxi e Zhanhua, 1997). 

 O meio de cultura mais indicado para multiplicação de Ganoderma, em condições 

de laboratório, é batata-dextrose-ágar (BDA) ou malte-dextrose-ágar (MEA). Estes meios 

respondem satisfatoriamente também para outros gêneros de fungos como, por exemplo, 

Pleurotus e Lentinula (Chang, 1999). 

 De acordo com Zhanxi e Zhanhua (1997), a “semente” ou “spawn” é o veículo de 

dispersão do micélio no substrato, sendo que sua preparação é a fase mais crítica do cultivo 

e deve ser realizada sob rigorosa assepsia. Esta semente constitui-se, na maioria dos casos, 

de grãos de cereais cozidos (trigo, arroz, sorgo, cevada, entre outros) que após esterilização 

são inoculados. Após a colonização total, os grãos servirão de inóculo para a colonização 

do substrato, composto por uma gramínea (Arundo donax, Cymbopogon citratus, 

Pennisetum purpureum, Sorghum vulgare, Zea mays entre outros) associada à outras fontes 

de nutrientes (farelo de trigo, açúcar, carbonato de cálcio, entre outros). Os grãos são os 

mais utilizados porque proporcionam excelente superfície semeada, quando comparados 

com a de outros substratos, tais como palhas e serragens. 

 Urben et al (2004), explicam que geralmente os grãos de cereais apresentam 

conteúdo de umidade em torno de 11%, sendo a umidade ótima para a produção do 

“Spawn” entre 49 e 54%. Para umedecer o grão, recomenda-se ferver em água durante 15 

minutos ou conforme recomendam Madan et al. (1987), umedecer em água na proporção 

3:1 durante 12 horas. Segundo Bononi e Trufem (1986), após drenagem do excesso de água 
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são incorporados carbonato de cálcio e sulfato de cálcio na proporção de 1 a 3% do peso da 

matéria seca do grão, mantendo a relação de 4 partes de carbonato de cálcio para uma parte 

de sulfato de cálcio. Em seguida, os grãos são acondicionados em frascos de vidro ou sacos 

de polipropileno, ocupando aproximadamente 75% do espaço do recipiente para facilitar as 

trocas gasosas. Zadrazil e Grabbe (1983) e Elliott (1985), acreditam que o carbonato de 

cálcio e o sulfato de cálcio, além de alterar o pH evitam que os grãos se unam uns aos 

outros, facilitando o manuseio das “sementes”. O pH deve ser neutro ou ligeiramente 

alcalino (Molena, 1986) ou entre 6,5 e 7,5 (Zadrazil e Grabbe, 1983). 

 Após semivedados, os frascos ou sacos de polipropileno contendo os grãos são 

esterilizados em autoclave a 121 ºC por 2 horas. Depois de esterilizado e resfriado à 

temperatura ambiente, os grãos contidos em cada frasco são inoculados em 1 cm2 do meio 

de cultura colonizado pelo micélio, em câmara de fluxo laminar. Os frascos inoculados são 

incubados a 25 ºC durante 11 a 14 dias, tempo necessário para que o micélio possa 

colonizar toda a superfície dos grãos (Stamets e Chilton, 1983). 

 

7.1. Substrato 

 Para o desenvolvimento do micélio e produção do basidioma, é indispensável um 

meio ou substrato com condições físicas e químicas adequadas (Lajolo, 1970). Os 

produtores de substratos para cultivo de cogumelos no Brasil ainda são escassos em nossas 

condições, o que ocasiona preços exorbitantes do produto final. Desta forma, recomenda-se 

buscar substitutos para os substratos tradicionais e nesse ponto a técnica Jun-Cao tem 

destaque, pois a partir dela é possível utilizar praticamente quaisquer matérias-primas como 

substrato para crescimento dos cogumelos, desde que sejam respeitadas algumas condições 

nutricionais e a relação carbono-nitrogênio (Zhanxi e Zhanhua, 1997). 
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 De acordo com Chang e Quimio (1984), antes da inoculação o substrato deve ser 

fragmentado em partículas de aproximadamente 5 cm e umedecido com água para 

apresentar umidade inicial próxima de 70%. Segundo os autores, o excesso de água no 

substrato dificulta as trocas gasosas, além de afetar a degradação de lignina e causar o 

aumento da contaminação por bactérias e fungos oportunistas. Bizaria et al. (1987) 

descrevem o modo como diferentes resíduos misturados promovem um suprimento mais 

balanceado de nutrientes do que resíduos utilizados separadamente ou utilizados em 

conjunto, mas não misturados. Isto confere maior consistência e aglutinação, melhorando o 

contato entre o substrato e o micélio. Estes autores estudaram a eficiência biológica do 

cultivo de Pleurotus sajor-caju em diferentes resíduos agrícolas. Os resultados da técnica 

foram adaptados por Urben et al (2004) e utilizados com extrema eficiência para G. 

lucidum. 

 

7.1.1. Necessidades nutricionais 

 Ganoderma são decompositores primários, degradadores de madeira e degradam 

tanto a lignina quanto a celulose presentes no substrato (Urben et al., 2004). A madeira 

apresenta aproximadamente 50 a 60% de celulose, 10% a 30% de hemicelulose e 20 a 30% 

de lignina. A celulose é constituída de moléculas de glicose, enquanto as hemiceluloses são 

constituídas de moléculas de arabinose, galactose, manose, xilose e ácidos urônicos. A 

lignina, por sua vez, possui estrutura mais complexa, constituída basicamente de unidades 

de fenil-propano com um anel de benzeno ligado a um grupo hidroxila e um ou dois grupos 

metoxílicos. Poucos são os microrganismos que conseguem utilizar essa substância para a 

sua nutrição, devido ao fato dessas ligações presentes nesta molécula serem altamente 

resistentes à degradação química. O ataque inicial da lignina é feito pelos fungos, 
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geralmente através da enzima lacase (p-difenil-oxigênio-oxido-redutase) resultando na 

perda de grupos metoxílicos e ruptura de ligações éter causando uma degradação parcial 

das substâncias mais solúveis (Mason, 1980). 

 Segundo Lin e Lin (1998), a produção de lacase e conseqüente degradação de 

lignina é maior durante a fase de colonização do substrato pelo micélio, sendo que durante 

a produção dos corpos de frutificação este processo diminui, chegando a ser praticamente 

nula. 

 

7.1.1.1. Carbono 

 A principal fonte de carbono e, consequentemente, de energia de um substrato 

vegetal são os polissacarídeos e a lignina, constituintes da parede celular, embora existam 

outros componentes poliméricos como lipídeos e proteínas que também podem ser 

utilizados como fonte de energia pelo Ganoderma. Urben et al. (2004) afirmam que este 

fungo inicia seu crescimento imediatamente após a inoculação, utilizando primeiro os 

açúcares disponíveis do substrato, que geralmente compreendem de 1 a 2% do peso de 

matéria seca, e depois passam a utilizar o carbono dos polissacarídeos. 

 Kaiben (2000) verificou que durante o crescimento do micélio há aumento do 

conteúdo de monossacarídeos redutores e após a frutificação há redução destes índices. A 

perda destes açúcares redutores provavelmente está associada à necessidade de energia para 

a formação dos corpos de frutificação. Outras fontes de carbono, como os óleos, ceras e 

ácidos orgânicos também presentes no substrato poderiam ser utilizadas por Ganoderma. 

Mas de acordo com resultados obtidos por Kaiben (2000), os óleos são estimulantes em 

concentrações baixas. Para os autores, muitos ácidos orgânicos reduzem o crescimento do 

micélio. 
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7.1.1.2. Nitrogênio 

 Teoricamente, a necessidade do nitrogênio por parte do Ganoderma não deveria ser 

muito grande já que a madeira, que é o substrato natural deste fungo, não possui teor alto de 

nitrogênio. Trabalhos de diversos autores foram discutidos por Miles e Chang (1997) tendo 

os autores concluído que não existe consenso entre os pesquisadores sobre a influência do 

nitrogênio no crescimento e frutificação do Ganoderma. 

 Segundo Zhanxi e Zhanhua (1997), quando se utilizam sais de amônia, nitratos e 

uréia, há liberação do íon que integrava a molécula, que se não for metabolizado na mesma 

taxa que o nitrogênio, esta pode mudar o pH do meio devido ao acúmulo deste íon. 

Consideram ainda os autores a peptona como a melhor fonte de nitrogênio orgânico, 

proporcionando melhor crescimento, sendo os aminoácidos asparagina, serina, ácido 

aspártico e alanina os que proporcionam crescimento melhor que os demais aminoácidos 

testados. 

 Outro fator que influencia o crescimento do micélio é a relação carbono-nitrogênio 

(C:N) que deve ser alta. Urben et al. (2004) verificaram a potencialidade de diversos 

resíduos agrícolas e concluíram que a baixa produtividade de alguns substratos estava 

relacionada à relação C:N menor ou igual a 29:1. Isto se explica pelo fato de que a presença 

de quantidades elevadas de nitrogênio reprime a degradação de lignina e conseqüentemente 

retarda ou até mesmo interrompe o crescimento do micélio. Recomenda-se uma relação 

C:N próxima a 50:1. 
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7.1.1.3. Vitaminas e sais minerais 

 Lin e Lin (1999) verificaram que todas as vitaminas testadas (ácido ascórbico, 

biotina, ácido fólico, inositol, niacina, piridoxina, riboflavina e tiamina) proporcionam um 

maior crescimento do micélio no substrato de cultivo, mas a tiamina foi a que apresentou o 

melhor resultado. 

 Em relação aos sais minerais, o sulfato de magnésio e o fosfato de potássio 

desidrogenado foram os que apresentaram maior efeito no crescimento de linhagens de 

Ganoderma. Além do crescimento do micélio, estes e outros sais minerais, como o cloreto 

de sódio, de magnésio e de cálcio também estimulam o início da formação dos corpos de 

frutificação. Os autores ainda mencionam que sulfato de magnésio, sulfato de zinco e 

cloreto férrico são necessários para máxima produção de proteína bruta nos corpos de 

frutificação. 

 

7.1.1.4. Substrato residual 

 Durante o cultivo de Ganoderma, o substrato sofre modificações na composição, 

resultando em um substrato residual diferente do inicial. O grau de degradação varia de 

acordo com as espécies de Ganoderma e com fatores físico-ambientais, químicos e 

biológicos. 

 De acordo com Britto (2000) o substrato sofre diminuição na matéria orgânica 

devido a dois processos: a conversão de seus componentes em CO2 e H2O durante o 

metabolismo do fungo e também devido à remoção dos materiais do substrato para a 

construção dos corpos de frutificação. Estas perdas em geral são maiores durante a 

frutificação do que durante o desenvolvimento do micélio. Ainda de acordo com o autor, há 

uma tendência de aumento no teor de nitrogênio no substrato residual devido à atividade de 
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proteases, causada pela conversão progressiva de CO2. O pH, de um modo geral, diminui 

durante a degradação devido à secreção de ácido oxálico pelo Ganoderma. 

 A diminuição do teor de lignina do substrato pode ser de 40 a 50% durante a fase de 

crescimento micelial. A quebra de lignina permite a liberação de celulose, facilitando o 

acesso para a degradação enzimática da mesma. O substrato residual, de forma geral 

apresenta-se mais solúvel, possuindo altas quantidades de açúcares, aminoácidos livres e 

cinzas, tendo progressivamente menor quantidade de lignina e celulose. Dependendo do 

substrato utilizado, das condições de cultivo e da produtividade, o substrato residual pode 

ter diversas aplicações como, por exemplo, alimento para animais ruminantes, fertilizante 

para solo, geração de biogás e composto para cultivo de outros cogumelos, como o 

Agaricus (Urben et al., 2004). 

 

7.2. Fatores físicos e biológicos que influenciam o crescimento e produção de 

Ganoderma lucidum 

 No cultivo de Ganoderma, vários fatores devem ser levados em consideração para 

atingir uma boa produtividade, tais como físicos (temperatura, umidade, granulometria do 

substrato, trocas gasosas, luz e potencial hidrogeniônico) e biológicos (Zhanxi e Zhanhua, 

1997). 

 

7.2.1. Fatores físicos 

 Os fatores físicos têm influência direta no crescimento do micélio e na formação dos 

corpos de frutificação. É importante manter as condições favoráveis para o cultivo de 

determinada espécie, no intuito de aproveitar o máximo do potencial que ela pode expressar 

(Urben et al., 2004). 
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7.2.1.1 Temperatura e umidade relativa 

 Ganoderma geralmente é cultivado em temperaturas entre 20 e 30 ºC. O espectro 

entre 24 e 28 ºC, contudo, é apontado como o mais favorável ao crescimento micelial e 

frutificação. Em temperaturas abaixo de 20 ºC o crescimento ocorre, mas torna-se 

progressivamente mais lento à medida que a temperatura diminui. Entre 20 e 24 ºC o 

desenvolvimento é um pouco maior e acima de 30 ºC parece haver um efeito nocivo sobre 

o crescimento do micélio. Temperaturas superiores a 40 ºC podem ser letais para este fungo 

(Hobbs, 1995). 

 A umidade relativa (UR) necessária durante o período de crescimento micelial é de 

80%, mas na frutificação esse valor pode ser diminuído levemente, para algo não inferior a 

60%. Enquanto outros cogumelos são constituídos de água em quase 90% de sua estrutura, 

Ganoderma é uma exceção, atingindo algo em torno de 50% de água em sua estrutura. 

Prova disso são seus corpos de frutificação, muito mais rígidos e coriáceos do que os de 

outros cogumelos (Lin e Lin, 1998). 

 

7.2.1.2. Granulometria do substrato 

 Apesar do habitat natural do Ganoderma ser a madeira e o fungo crescer por entre 

as fibras em ambiente compactado, o tamanho das partículas do material usado como 

substrato tem sido analisado por alguns pesquisadores, principalmente quanto ao teor de 

umidade e trocas gasosas. Substratos de cultivo para cogumelos, na técnica Jun-Cao, são 

compostos basicamente de uma ou mais gramíneas trituradas e de insumos (farelos, 

açúcares e/ou gesso, por exemplo). O sucesso da colonização micelial dependerá 

unicamente da granulometria da gramínea, uma vez que os insumos geralmente são 
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adicionados em pó, no substrato. Em termos simples, se a granulometria da gramínea for 

inferior a 1 cm, a compactação tornará o desenvolvimento mais lento, ao passo que se for 

maior que 3 cm o substrato não terá consistência e se tornará muito frágil para 

manipulação, além de favorecer a desidratação e a entrada de bactérias competidoras. O 

ideal é que a granulação esteja em torno de 2 a 3 cm (Zhanxi e Zhanhua, 1997). 

 

7.2.1.3. Troca gasosa 

 Observando o habitat natural desse fungo podemos deduzir que durante a fase de 

crescimento do micélio no interior de troncos, possivelmente altas taxas de CO2 estão 

presentes e não causam danos ao crescimento. Miles e Chang (1997) verificaram o efeito 

do CO2 no crescimento do micélio de Ganoderma lucidum e notaram que este se 

desenvolve mais rapidamente em concentrações mais altas de CO2, apresentando como 

limite 22% do volume de ar. Para os autores, a alta taxa de CO2 significa vantagem 

competitiva, principalmente quando o substrato não é esterilizado, em relação aos 

microrganismos que não resistem às condições semi-anaeróbicas. 

 A importância de O2 e CO2 no ar durante o cultivo de cogumelos varia conforme o 

estágio do cultivo. Segundo Kaiben (2000), ao contrário das condições semi-aeróbicas que 

favorecem o crescimento do micélio, a fase de produção dos primórdios necessita de 

condições definitivamente aeróbicas. Na fase de frutificação, uma alta taxa de CO2 leva à 

formação de basidiomas deformados. O autor sugere que 28.000 ppm de CO2 estimula o 

crescimento micelial e recomenda até 600 ppm para a formação dos primórdios. 

 As trocas gasosas podem ser afetadas pela espessura dos sacos de polipropileno 

utilizados. Urben et al. (2004), recomendam sacos de polipropileno de 50 µm de espessura 

para o cultivo. Quando foram usados sacos com espessura maior que 50 µm, houve 
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fermentação seguida de ramificação pobre de micélio na parte central do substrato. Afirma 

ainda que na fase de formação dos primórdios, orifícios de 1 cm de diâmetro em intervalos 

de 7 cm em ambos os lados apresentam ótimos resultados. 

 

7.2.1.4. Luz 

 O efeito da luz no crescimento dos basiomas de Ganoderma é controverso, onde os 

valores sugeridos variam de 40 a 2000 lux. Esse fungo desenvolve-se bem em escuridão, 

em sombra ou em iluminação difusa, sendo a escuridão o ponto indicado para germinação 

do esporo e desenvolvimento do micélio. Para a produção do corpo de frutificação, 

entretanto, a luz é indispensável para garantir a qualidade do produto. A luz direta em 

momento algum é recomendada, pois causa aborto dos primórdios. O ideal para a 

frutificação é que a luz ambiente esteja em 30%, com 70% de sombra (Willard, 1990). 

 

7.2.1.5 Potencial hidrogeniônico 

 O valor do pH da madeira, habitat natural do Ganoderma, está por volta de 5,0 a 6,0 

e espera-se que este seja o ideal para o fungo. Para Lin e Lin (1998), o intervalo 

aparentemente melhor é 4,0 a 6,0. Este fungo apresenta tendência para acidificar o substrato 

que está colonizando, mesmo que esta mudança, em um primeiro momento, não seja a ideal 

para o seu rápido crescimento, pois pH ácido tende a reduzir a velocidade de colonização 

do micélio nos primeiros momentos de estabelecimento por parte do fungo. Mas uma vez 

que o fungo tenha se estabelecido no substrato a acidificação deixa de ser um problema. No 

final da colonização, há um equilíbrio e o pH permanece constante. Essa acidificação, 

segundo os autores, se dá pela liberação do ácido oxálico, que serve para eliminar alguns 

contaminantes naturais. Na natureza o fungo tende a se proteger antes de crescer, de modo 
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que a acidificação torna-se uma estratégia viável para evitar competidores. No cultivo, 

contudo, essa característica natural é desnecessária e deve ser contornada para evitar 

retardo no desenvolvimento e colonização do micélio. O carbonato de cálcio pode ser 

utilizado para corrigir o pH em casos necessários. 

 

7.2.2. Fatores biológicos 

 O efeito dos microrganismos competidores sobre o cultivo de Ganoderma é visto 

como um fator biológico capaz de provocar perdas na produtividade. Os contaminantes 

mais comuns, segundo Lin e Lin (1999), que aparecem nos substratos são os relacionados a 

seguir: 

• Sclerotium rolfsii: é um competidor de coloração marrom bastante conhecido em palha 

de arroz, que tem a habilidade de produzir grandes quantidades de ácidos orgânicos 

que acidificam o substrato. Pode reduzir a produtividade em até 60% dependendo do 

período em que aparece e intensidade da contaminação. O tratamento térmico, com 

imersão do substrato em água quente, pode controlar esse microrganismo, mas em 

casos onde são utilizadas grandes quantidades de substrato é recomendável a adição de 

solução de amônia (1000 ppm) antes da inoculação. 

• Coprinus fimetarius: freqüentemente observado nas áreas mais secas e não colonizadas 

do substrato, é um dos mais destrutivos. Seu controle resulta de cuidado intensivo 

durante o manuseio do substrato. A ameaça cessa no momento em que Ganoderma 

coloniza totalmente o substrato de cultivo. 

• Penicillium digitatum: pode aparecer em qualquer momento do cultivo, 

independentemente do substrato estar ou não colonizado. Este fungo compete 
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diretamente com Ganoderma e chega a crescer por cima do cogumelo (em particular, 

no himenóforo), comprometendo totalmente a qualidade do produto. Pode-se utilizar 

fungicida benomyl na concentração de 25 ppm em água onde a palha do substrato deve 

ser imersa por 18 horas. Concentrações maiores do que a citada não são recomendáveis 

por provocarem anormalidades nos corpos de frutificação. 

• Trichoderma spp.: Não apresentam muito destaque, mas podem comprometer a 

produção se houver total disseminação no substrato. Seu controle se dá por adição de 

carbonato de sódio no substrato, mas deve ser utilizado de forma controlada, pois eleva 

o valor do pH. 

 Segundo Bononi e Trufem (1986), a higienização antes e depois de exaurida a 

produção é obrigatória. A desinfestação pode ser feita por vapor d’água por um período de 

3 a 4 horas e depois, pelo emprego de melchol, formol, lysoforme ou outros produtos 

similares. É importante que o ambiente seja adequadamente telado para evitar a entrada de 

insetos e ratos. 

 

8. Marcadores moleculares 

 Nos últimos anos, a filogenética e a taxonomia molecular têm mostrado grandes 

avanços devido ao desenvolvimento de novos métodos de análise feitos com uso de 

marcadores moleculares. Esses métodos permitem estimar a variabilidade genética de uma 

biota, e, quando somados, levar a uma estimativa muito próxima da realidade na 

biodiversidade de um ecossistema, bem como na relação entre os taxons (Grechko, 2002). 

 A taxonomia molecular pode ser definida como um conjunto de técnicas baseadas 

na análise de DNA, que permite, de maneira precisa e rápida, distinguir espécies, por meio 

das variações que podem ser observadas no material genético. Esse sistema possui várias 
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vantagens, como por exemplo, o fato dos dados necessários para a tomada de decisões 

serem obtidos com um mínimo de material do organismo em estudo. Além disso, com a 

taxonomia molecular, é possível separar taxons morfologicamente indistinguíveis, bem 

como agrupar indivíduos que aparentem divergências morfológicas por se tratar de estágios 

diferentes em um mesmo ciclo de vida (Blaxter e Floyd, 2003). 

 O diagnóstico utilizando marcadores moleculares foi inicialmente elaborado para 

complementar informações sobre taxonomia de microrganismos, mas logo foi intensamente 

aplicado em programas de melhoramento genético (Marques et al., 2002). 

 Em meio aos estudos que se desenvolviam sobre o assunto, foi o surgimento da 

técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) na década de 80, elaborada por Mullis e 

Faloona (1987), que provocou uma verdadeira revolução nas técnicas de biologia 

molecular, facilitando em muito o trabalho de laboratório. A técnica de PCR consiste na 

síntese enzimática de milhões de cópias de um segmento de DNA, por meio de uma 

polimerase termoestável. Nesse procedimento utiliza primers (seqüências curtas de DNA) 

que pareiam com o DNA-molde, servindo como iniciadores para a síntese de uma nova fita. 

As reações ocorrem em ciclos alternados de temperatura, e cada ciclo se repete várias 

vezes, amplificando em proporção geométrica a seqüência de interesse (Ferreira e 

Grattapaglia, 1996). Por ser uma técnica simples, pouco tempo após sua descrição, diversos 

pesquisadores começaram a desenvolver experimentos utilizando-se variações do princípio 

original, de modo a expandir consideravelmente a aplicação da PCR (Foster et al., 1993). 

 Diversos trabalhos científicos que utilizam essa técnica (ou que dela derivaram) têm 

sido publicados desde sua descrição. Estes trabalhos têm permitido avanços significativos 

tanto em áreas básicas (como aquelas que buscam entender processos biológicos 

fundamentais), como em áreas avançadas, dentre as quais a identificação de genótipos, o 
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diagnóstico de doenças, estudos filogenéticos e no melhoramento genético de plantas, 

animais e microrganismos (Anderson e Stasovski, 1992; Ouellet e Seifert, 1993; Ferreira e 

Grattapaglia, 1996). 

 Atualmente, existem diversas técnicas moleculares que detectam polimorfismos de 

DNA, tais como RFLP (Restriction Fragment Length Polymorfism), RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorfism), ARDRA 

(Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis), DGGE (Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis), seqüências de subunidades de rDNA, SSR (Simple Sequence Repeats) e 

RISA (Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) (Litt e Luty, 1989; McDonald, 1997; Taylor 

et al., 2001; Fagbola e Abang, 2004). 

 No estudo e comércio de cogumelos, a utilização de marcadores moleculares têm se 

mostrado uma importante ferramenta na distinção de grupos taxonômicos, principalmente à 

nível de linhagem (Gonzalez e Labarere, 2000; Joh et al., 2004; Park et al., 2004; Miyazaki 

et al., 2005; Maruyama et al., 2006; Larsson, 2007; Phosri et al., 2007; Ro et al., 2007). A 

razão para a necessidade de distinguir grupos taxonômicos, principalmente infra-

específicos, está no fato de que existe considerável variação nutricional entre diferentes 

linhagens de uma mesma espécie de cogumelo, como na concentração de moléculas 

bioativas (Wang e Ng, 2001, 2004; Choi et al., 2005) e de enzimas de interesse (Ruiz-

Duenas et al., 2001). 

 Desta forma, é de interesse industrial e comercial que linhagens comercializadas que 

possuam alta qualidade nutricional e princípios medicinais possam ser identificadas de 

forma rápida, sem a necessidade de longas análises bioquímicas. Neste contexto, os 

marcadores moleculares podem fornecer o auxilio tão desejado ao comparar geneticamente 

linhagens em uso com matrizes já conhecidas por seu potencial bioquímico (Ro et al., 
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2007). Dentre as diversas técnicas atualmente conhecidas, a RAPD possui vantagens em 

detectar polimorfismos de forma rápida, simples, direta e de baixo custo (Colauto et al., 

2002; Largeteau et al., 2006). 

 

8.1. A técnica RAPD 

 Dentre os vários tipos de marcadores moleculares disponíveis atualmente, o RAPD 

(Williams et al., 1990; Welsh e McClelland, 1990) destaca-se pelas vantagens que 

apresenta em termos de simplicidade, pelo fato de ser aplicável a qualquer espécie e por 

permitir a análise do genoma como um todo (Michelmore et al., 1991; Lopes et al., 2002). 

Além disso, o marcador RAPD possui outras qualidades, tais como não utilizar 

radioatividade, não requerer o conhecimento prévio da seqüência alvo a ser amplificada e 

necessitar de pequenas quantidades de DNA (Ferreira e Grattapaglia, 1996). 

 A técnica tem como base a amplificação simultânea de vários locos anônimos 

dispersos no genoma, utilizando um único primer de seqüência arbitrária de bases, que se 

anelam em vários pontos do DNA genômico. Considerando-se um determinado primer, os 

produtos de amplificação por RAPD podem ser classificados em dois grupos: variáveis 

(polimórficos) e constantes (não-polimorficos) (Ferreira e Grattapaglia, 1996). 

 Perfis de RAPD podem conter bandas que são exclusivas para indivíduos, 

linhagens, espécies ou mesmo gêneros. Da mesma forma, outras bandas podem ser 

compartilhadas, de modo a se repetirem entre os grupos taxonômicos, estabelecendo 

ligações em vários graus. Se, por exemplo, várias espécies forem analisadas e um grupo de 

bandas estiver presente em todas as amostras de um mesmo gênero, pode-se concluir que 

estas bandas são marcadores específicos para gênero. Por meio de observações nas bandas 

geradas pela técnica, é possível separar grupos taxonômicos, pois até populações diferentes 
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de uma mesma espécie podem conter bandas exclusivas, que as separa dos demais 

indivíduos daquela espécie (Ferreira e Grattapaglia, 1996; Fungaro e Vieira, 1998). 

 Pelo exposto, os marcadores moleculares RAPD têm sido empregados em diversos 

estudos, como na avaliação da variabilidade genética entre espécies (Molnar et al., 1996; 

Lacava et al., 2001; Iram e Ahmad, 2005; Shnyreva e Shtaer, 2006), nos estudos de 

populações (Uijthof et al., 1994; Jamil et al., 2000; Ro et al., 2007), na taxonomia 

(Strongman e Mackay, 1993; Guzman et al., 1999), caracterização de isolados fúngicos 

(Fungaro, 2000; Zervaki et al., 2001; Colauto et al., 2002; Almeida et al., 2003) e produção 

de fingerprints genômicos para muitas espécies de microrganismos (Welsh e McClelland, 

1990; Murtagh et al., 1999; Boucias et al., 2000). 

 Entretanto, RAPD também tem limitações significantes quando comparada com 

marcadores dominantes. A dominância limita as inferências feitas com RAPD, em estudos 

com organismos diplóides, e pode fornecer algum conflito nos parâmetros genéticos 

quando comparados com marcadores multialélicos (Lynch e Milligan, 1994). Estudos com 

tecidos diplóides resultam em superestimativas de diferenciação entre populações, quando 

comparadas com outros marcadores (Isabel et al., 1995). Além disso, a técnica às vezes 

apresenta problemas de reprodutibilidade (Penner et al., 1993; Wang et al., 1993; Karp et 

al., 1996). Por outro lado, Carvalho e Vieira (2001) afirmam que a técnica pode ser 

empregada com bons resultados desde que sejam utilizados muitos primers e que sejam 

seguidos critérios mais rígidos, como repetições múltiplas até o estabelecimento de um 

padrão, no momento da interpretação dos resultados. 

 Diferente de outras técnicas, RAPD não cai em desuso, sendo aplicada aos mais 

diversos organismos e nas mais diferentes condições, podendo ser empregada sem o auxílio 

de outra técnica de identificação (Brault et al., 2007; Cai et al., 2007; Callanan et al., 2007; 



 48 

Devrim et al., 2007; Ercisli et al., 2007; Li et al., 2007b; Tang et al., 2007; Cabanas et al., 

2008; Felix et al., 2008; Gomes et al., 2008; Hadian et al., 2008; Jones et al., 2008; Kiane 

et al., 2008; Kim et al., 2008; Li et al., 2008; Rajwara et al., 2008; Solouki et al., 2008), ou 

tendo outras técnicas para complementação das observações obtidas (Chen et al., 2007; 

Chaves et al., 2008; Das et al., 2008; Lai et al., 2008; Ruiz et al., 2008; Venkatachalam et 

al., 2008). 
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Objetivo Geral: 

 

Neste trabalho, buscou-se avaliar o potencial de cultivo de linhagens brasileiras de 

Ganoderma lucidum, comparando-as com linhagens comerciais chinesas, aplicando-se 

variações da técnica “Jun-Cao” para desenvolver um protocolo cujos resultados reflitam em 

maior produção de basidiomas, além de mensurar a concentração de proteínas, β-glucanas, 

carboidratos e fenóis existentes entre as linhagens. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Utilizar a técnica “Jun-Cao” em diferentes linhagens de G. lucidum para determinar qual 

isolado responde melhor à tecnica;  

2. Avaliar qual formulação de substrato obterá melhor rendimento dentre as linhagens 

estudadas;  

3. Monitorar prováveis variações na composição bioquímica das linhagens estudadas, 

dando-se ênfase a compostos já conhecidos na literatura como, por exemplo, os β-glucanas, 

a fim de verificar qual possui melhor potencial bioquímico;  

4. Avaliar o tempo de produção do cogumelo rei utilizando-se a técnica Jun-Cao, para que 

sua utilização seja incrementada no país;  

5. Obter uma variação de técnica Jun-Cao que possibilite produção de G. lucidum a baixo 

custo sem que suas qualidades farmacológicas sejam prejudicadas.  

6. Aplicar a análise genética RAPD para comprovar diferenças genotípicas em relação às 

linhagens brasileiras e chinesas observadas no presente estudo.  
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Resumo 

 Ganoderma lucidum é um cogumelo medicinal tradicionalmente usado na China no 

combate e prevenção a diversos tipos de enfermidades, dentre as quais pode ser citado o 

câncer. O interesse mundial neste basidiomiceto vem crescendo tanto no comércio como na 

pesquisa, de modo que se torna necessário o desenvolvimento de métodos de cultivo cada 

vez mais eficientes. A técnica Jun-Cao foi desenvolvida na China e revolucionou a 

fungicultura do país. Neste trabalho, linhagens comerciais chinesas de G. lucidum foram 

comparadas com linhagens brasileiras não exploradas a fim de determinar o potencial de 

cultivo utilizando Jun-Cao. Seis formulações foram testadas e a linhagem brasileira CC-144 

apresentou melhor resultado ao método aplicado. 

 

Palavras-chave: cogumelos, Ganoderma lucidum, Técnica Jun-Cao. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst 

(Ganodermataceae), é um cogumelo 

medicinal chamado de “Lingzhi” na 

China, sendo amplamente utilizado na 

medicina tradicional do país. O basidioma 

é usado popularmente na prevenção e 

tratamento de diversas doenças tais como 

câncer, problemas hepáticos, cardiopatias, 

inflamações, hipertensão e alguns 

problemas neuronais, entre outros (Lee & 

Rhee, 1990; Gao & Zhou, 2004; Lin & 

Zhang, 2004; Tang & Zhong, 2004; 

Petrova et al., 2005; Yuen, 2005; Xie et 

al., 2006). Ganoderma lucidum é muito 

raro na natureza, de forma que a coleta de 

cogumelos selvagens não seria suficiente 

para atender a exploração comercial. A 
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fim de equilibrar a oferta com o mercado 

internacional crescente, estudos sobre o 

cultivo deste basidiomiceto vêm sendo 

realizados (Triratana et al., 1991; 

Pokorny & Musar, 1995; Berovic et al., 

2003). 

Os métodos de cultivo desse fungo 

têm sido desenvolvidos tanto para 

substratos sólidos, utilizando toras de 

madeira ou serragem, como para culturas 

líquidas, sendo estas últimas significantes 

apenas para desenvolvimento de micélio 

livre. A qualidade e concentração dos 

princípios ativos de G. lucidum, que lhe 

conferem o status de “cogumelo da 

imortalidade” variam com a linhagem e 

também depende do ambiente e substrato 

onde o cogumelo é produzido (Mizuno et 

al., 1995; Bojana et al., 2000). 

 Dentre os vários métodos de 

cultivo que vêem sendo desenvolvidos, 

destaca-se a técnica chinesa Jun-Cao 

(Jun= cogumelo; Cao= gramíneas). 

Desenvolvida na década de 1980 por 

pesquisadores chineses, a técnica 

revolucionou o sistema de produção de 

cogumelos, elevando a quantidade destes 

fungos e diminuindo substancialmente o 

tempo de frutificação (Zhanxi & 

Zhanhua, 1997). A principal característica 

de Jun-Cao é a substituição das 

tradicionais toras de madeira ou substrato 

de serragem por gramíneas e resíduos 

agrícolas. A qualidade nutritiva dos 

cogumelos cultivados em Jun-Cao supera 

o valor nutricional de cogumelos 

cultivados com os métodos clássicos 

(Urben et al., 2004). 

 Assim como outros cogumelos de 

interesse comercial, o cultivo de G. 

lucidum por Jun-Cao pode ser uma 

alternativa para produtores dispostos a 

realizar cultivos recicláveis, para os quais 

a matéria-prima pode ser obtida de 

materiais mais facilmente encontrados 

como capim, bagaço de cana, borra de 

café, gesso e açúcar, entre outros. Além 

disso, após a utilização pelo cogumelo, o 

substrato esgotado pode ser aproveitado 

como ração para animais ou como 

fertilizante (Urben et al., 2004). 

 Nesse contexto, a técnica Jun-Cao 

surge como uma importante ferramenta 

também em pesquisas científicas, onde 

novas e inexploradas linhagens podem ter 

seu potencial fisiológico avaliado. Assim, 

este trabalho buscou comparar o 

desenvolvimento de linhagens brasileiras 

e chinesas de G. lucidum, avaliando o 

melhor substrato e as melhores condições 

abióticas para seu cultivo, buscando 

determinar qual linhagem obterá melhor 
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resposta às diferentes condições de 

crescimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Linhagens de Ganoderma lucidum 

 Foram utilizadas quatro linhagens de 

G. lucidum: duas de origem brasileira (CC-

144 e CC-157) e duas chinesas (CC-22 e CC-

63) (Tabela 1), que se encontram depositadas 

no Banco de Germoplasma de Cogumelos 

para Uso Humano, da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF, 

Brasil, 15º46'47"S 47º55'47"W). 

 

Tabela 1: Procedência das linhagens de 

Ganoderma lucidum utilizadas 

Isolado Local Data da coleta 

CC-22 China 19/02/2004 

CC-63 China 10/02/2006 

CC-144 Brasília, Brasil 10/02/2006 

CC-157 São Paulo, Brasil 25/01/2006 

 

Cultivo das linhagens 

 As amostras foram semeadas em 

placas de Petri contendo meio BDA (Batata-

Dextrose-Agar) e incubadas entre 28° a 30°C 

até o crescimento micelial recobrir a 

superfície do ágar, aproximadamente de sete 

a dez dias. Nesse período, o desenvolvimento 

das linhagens foi avaliado em diferentes 

condições de temperatura (20 ºC – 35 ºC), pH 

(4 – 8) e luminosidade (claro e escuro). 

 Em seguida, as linhagens foram 

transferidas para sacos de polipropileno 

de alta densidade contendo 300 gramas de 

grão de sorgo (Sorghum bicolor) 

esterilizados onde permaneceram no 

escuro a 28 ºC e UR 80% por 15 dias, até 

completa colonização pelas linhagens. 

Essa etapa é importante para 

multiplicação e obtenção de micélio das 

linhagens a serem inoculadas no substrato 

de Jun-Cao. 

 Foram utilizadas seis formulações 

diferentes de substrato: 

Formulação 1: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 

70%, farelo de trigo 17%, farelo de arroz 

10%, gesso agrícola 2% e açúcar mascavo 

1%. 

Formulação 2: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 

25%, bagaço de cana-de-açúcar 53%, 

farelo de trigo 20%, gesso agrícola 2%. 

Formulação 3: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 

73%, farelo de trigo 15%, farelo de arroz 

10%, gesso agrícola 1% e açúcar mascavo 

1%. 

Formulação 4: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 

77,6%, farelo de trigo 20%, gesso 

agrícola 1%, superfosfato de cálcio 0,1%, 

açúcar mascavo 0,2% e uréia 0,1%. 
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Formulação 5: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 

39%, serragem 39%, farelo de trigo 10%, 

bagaço de cana-de-açúcar 10% e gesso 

agrícola 2%. 

Formulação 6: 

Serragem 78%, farelo de trigo 20% e 

gesso agrícola 2%. 

 

 As gramíneas e/ou resíduos 

orgânicos vegetais foram triturados com o 

auxílio de um triturador de gramíneas. 

Em seguida adicionou-se ao triturado de 

cada formulação os respectivos insumos. 

O substrato foi umedecido e colocado em 

sacos de polipropileno, resistentes a altas 

temperaturas. Cada saco recebeu 700 

gramas de substrato. 

 Os substratos ensacados foram 

autoclavados a 121 ºC por 90 min e 

resfriados (temperatura ambiente) quando 

foram inoculados com os grãos de sorgo 

miceliados. 

 O substrato miceliado foi mantido 

no escuro a 28 ºC, UR 80%, até ser 

totalmente colonizado. Após isso, os 

substratos foram levados para casa de 

vegetação (26±4 ºC e UR 80%) onde, 

após remoção dos sacos, foram cobertos 

com solo esterilizado. Essa etapa é vital 

para que o micélio não receba luz ou água 

diretamente. A luz deve ser utilizada 

apenas no momento do crescimento do 

basidioma. O contato direto da água de 

irrigação provoca atrofia dos basidiomas. 

Para garantir a umidade necessária sem 

comprometer a produtividade, o solo deve 

permanecer apenas úmido, pois é essa 

umidade que garantirá o satisfatório 

desenvolvimento do cogumelo. 

A Produtividade do cultivo foi 

calculada pela fórmula P = (peso fresco 

do cogumelo) x 100 / (peso seco do 

substrato). 

 O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualisado 

em arranjo fatorial de 4 x 6 sendo 4 

linhagens de cogumelos e 6 formulações 

como substrato e 5 repetições. 

 Ao final do processo, foi avaliado 

o sustrato que gerou maior quantidade de 

cogumelos e a linhagem que apresentou 

desenvolvimento mais rápido. Os dados 

foram analisados estatísticamente usando 

o ANOVA de Medidas Repetidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Condições abióticas 

 A variação de pH não afetou as 

linhagens desenvolvidas em placas 

contendo o meio BDA. A ausência de luz, 

contudo, foi importante para o rápido 
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crescimento micelial. A melhor 

temperatura registrada foi 28 ºC, 

conforme proposto por Urben et al. 

(2004). Abaixo de 20 ºC e acima de 35 ºC 

o desenvolvimento do fungo se torna 

comprometido. A linhagem comercial 

chinesa CC-22 e a brasileira CC-144 

apresentaram melhor desenvolvimento ao 

longo dessa etapa, exibindo rápido 

crescimento e amplo espectro de 

tolerância às variações de temperatura. 

 

Cultivo 

 No cultivo em sementes de sorgo, 

novamente foi possível observar o rápido 

desenvolvimento de CC-22 e CC-144, 

enquanto CC-63 e CC-157 tiveram 

crescimento lento. 

 Em relação aos diferentes 

substratos empregados, a linhagem CC-22 

desenvolveu bem suas frutificações nas 

formulações 2, 3, 4, 5 e 6, sem resultado 

na formulação 1. A CC-63 mostrou 

crescimento nos substratos 1, 2 e 5, com 

resultado tardio na formulação 3 e sem 

resultado nas 4 e 6. CC-144 respondeu 

bem a todas as formulações, com 

destaque para as formulações 5 e 6. Já a 

linhagem CC-157 produziu cogumelos 

apenas nos substratos 5 e 6 (Figuras 1 a 

4). 
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Figura 1 – Percentual de desenvolvimento médio da fase reprodutiva (cogumelo) de G. 

lucidum (linhagem CC-22) em diferentes formulações de substrato, ao longo de 150 dias, 

onde 100% de desenvolvimento significa ponto propício para colher o cogumelo. 

 



 72 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Inicio 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Tempo (dias)

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
a 

F
ru

tif
ic

aç
ão

 (
%

)

Formulação 1

Formulação 2

Formulação 3

Formulação 4

Formulação 5

Formulação 6

 

Figura 2 – Percentual de desenvolvimento médio da fase reprodutiva (cogumelo) de G. 

lucidum (linhagem CC-63) em diferentes formulações de substrato, ao longo de 150 dias, 

onde 100% de desenvolvimento significa ponto propício para colher o cogumelo. 
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Figura 3 – Percentual de desenvolvimento médio da fase reprodutiva (cogumelo) de G. 

lucidum (linhagem CC-144) em diferentes formulações de substrato, ao longo de 150 dias, 

onde 100% de desenvolvimento significa ponto propício para colher o cogumelo. 
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Figura 4 – Percentual de desenvolvimento médio da fase reprodutiva (cogumelo) de G. 

lucidum (linhagem CC-157) em diferentes formulações de substrato, ao longo de 150 dias, 

onde 100% de desenvolvimento significa ponto propício para colher o cogumelo. 

 

A formulação 5 foi a que 

apresentou melhores resultados. A 

linhagem brasileira CC-144 foi a que 

produziu a maioria das frutificações em 

menor tempo. A linhagem CC-63 cresceu 

bem na formulação 5, mas levou mais de 

100 dias para o desenvolvimento 

completo nas demais. A linhagem chinesa 

CC-22 produziu cogumelos em todos os 

substratos (exceção a formulação 1), mas 

levou mais tempo que as outras linhagens. 

A CC-157 foi pouco eficiente de uma 

forma geral, com pouca resposta às 

formulações e crescimento na formulação 

5 quase tão lento quanto a CC-22 (Tabela 

1). 

Tabela 1: Média de peso fresco de cogumelos 

obtida pelas linhagens de G. lucidum dentre as 

seis diferentes formulações. Resultados medidos 

em g/kg de substrato (“F” designa a formulação 

empregada) 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

CC-22 0 180 98 108 320 200 

CC-63 60 130 90 110 204 0 

CC-144 102 200 115 150 360 212 

CC-157 0 0 0 0 160 122 

A análise estatística mostrou que 

houve diferença significativa entre as 

linhagens no tempo de desenvolvimento 

(F= 27/180, p= 0,044178). A Produti-

vidade do cultivo pode ser observada na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Produtividade das linhagens de G. 

lucidum crescidas em seis diferentes substratos. 

Resultados medidos em % (“F” designa a 

formulação empregada) 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

CC-22 0 36 19,6 21,6 64 40 

CC-63 12 26 18 22 40,8 0 

CC-144 20,4 40 23 30 72 42,4 

CC-157 0 0 0 0 32 24,4 

 

Nos tratamentos com adição de 

farelo de arroz (formulações 1 e 3), houve 

redução de produção, quando comparados 

aos sem adição deste farelo. Isso ocorreu 

porque a adição do farelo de arroz pode 

ter elevado a concentração de Nitrogênio 

(N), como no caso do farelo de soja, que 

contém até 7,38% de N (Eira & Minhoni, 

1997). O excesso de N tende a reprimir a 

degradação da lignina, retardando ou até 

inibindo o aparecimento do micélio e, 

consequentemente, reduzindo a produção 

dos basidiomas (Zanetti & Ranal, 1997; 

Urben et al., 2004). De acordo com 

Regina (2001), em alguns casos, as fontes 

de N mais simples aumentam a 

concentração de proteínas das culturas, 

diminuem o crescimento miceliano e a 

degradação da lignina. Este também pode 

ter sido o problema da formulação 4, que 

continha uréia na composição. 

O farelo de trigo aparentemente 

foi bem aceito por G. lucidum. Aveia 

poderia ter sido testada, mas Soto-Cruz et 

al. (1999), ao avaliar diferentes substratos 

no cultivo de Pleurotus ostreatus, 

verificaram que a utilização de 

concentrações altas de farelo de aveia 

proporcionou maior perda de matéria seca 

e redução indesejável da taxa de 

crescimento do cogumelo. 

No cultivo de Lentinula edodes, 

Rossi et al. (2003) observaram que a 

miceliação diminuiu significativamente 

com a utilização de proporções crescentes 

de farelo de arroz. A adição desse 

suplemento promoveu declínio gradual na 

relação C:N do substrato. Ainda segundo 

os autores, no tratamento com adição de 

20% de farelo de trigo, foram obtidas as 

maiores médias de velocidade de 

crescimento, comparado aos demais 

farelos (arroz, milho, aveia e soja), na 

mesma concentração. Dias et al. (2003), 

entretanto, verificaram efeito negativo, 

quando o farelo de trigo foi adicionado à 

palha de feijão, no cultivo de Pleurotus 

sajor-caju. Neste caso, o farelo dificultou 

a colonização do substrato, porém a 

adição do mesmo farelo à palha de milho 

não afetou o crescimento do micélio, 

possibilitando aumento da eficiência 

biológica. Provavelmente o motivo esteja 
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na palha do feijão (alto N) e não no farelo 

de trigo propriamente dito. 

Segundo Donini et al. (2006), a 

adição de farelos de soja e arroz ocasiona 

redução da velocidade de crescimento de 

Agaricus brasiliensis. Para eles, o meio 

de cultura que proporcionou maior 

velocidade de crescimento foi o 

suplementado com 20% de farelo de 

trigo. Moda et al. (2005), com o cultivo 

de P. sajor-caju em bagaço de cana-de-

açúcar suplementado com farelo de milho 

e solução mineral, observaram menor 

eficiência biológica. Neste trabalho, 

contudo, o bagaço-de-cana possibilitou 

aumento de produção para G. lucidum 

(Formulações 2 e 5). A Formulação 5 

apresentou melhor resposta ainda 

provavelmente pelo acréscimo de 

serragem ao substrato. A hipótese para 

isso é de que G. lucidum consome 

rapidamente os nutrientes dos compostos 

mais leves (farelos) e do capim. A 

serragem poderia atuar como uma reserva 

tardia de nutrientes, que poderia ser 

utilizada pelo cogumelo após seu 

estabelecimento no substrato. 

Apesar do exposto, a escolha de 

substratos para o cultivo de cogumelos, 

não depende somente da composição e 

relação C/N, mas também do grau de 

compactação e hidratação, já que 

substratos que se compactam com 

facilidade ou excessivamente 

higroscópicos dificultam a aeração. 

Também é necessário observar a natureza 

do substrato utilizado na correção da 

relação C/N, pois este pode “cimentar” o 

substrato, resultando também na perda de 

eficiência da aeração. Neste estudo a 

aeração demonstrou ser determinante no 

desenvolvimento do micélio, visto que, 

sem a devida aeração, o desenvolvimento 

cessa no meio do substrato. Isso também 

foi observado por Dias et al. (2003) 

quando trabalhou com Pleurotus usando 

casca de café, pois esta se compactava, 

impedindo a aeração do substrato. 

 Os resultados permitem concluir 

que CC-144 responde melhor ao cultivo e 

que a CC-63 pode ser bem empregada 

desde que apenas quando desenvolvida 

em substratos cuja elaboração seja similar 

à formulação 5. De uma forma geral, a 

mistura entre gramínea e madeira foi bem 

aceita pelas linhagens, contribuindo para 

a elaboração de substratos que gerem 

melhor resultado na técnica Jun-Cao. 
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RESUMO 

 Ganoderma lucidum é um cogumelo utilizado na medicina tradicional chinesa há 

milhares de anos para prevenção de diversas doenças, tais como inflamações, problemas 

cardíacos, diabetes e, em pesquisas recentes, câncer. Assim como outros organismos, a 

concentração nutricional e medicinal de G. lucidum varia entre linhagens. Com a finalidade 

de determinar o potencial de linhagens não exploradas deste fungo, duas linhagens 

brasileiras tiveram suas proteínas, açúcares totais, fenóis e β-glucanas comparadas com 

duas linhagens comerciais chinesas. Os resultados mostram que a linhagem brasileira CC-

144 possui um potencial bioquímico maior do que as chinesas, podendo ser estudada e 

utilizada com eficiência por fungicultores. 

 

Palavras-chave: cogumelos, Ganoderma lucidum, bioquímica. 

 

INTRODUÇÃO 

 Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. é um 

basidiomiceto pertecente à Família 

Ganodermataceae, da Ordem Aphyllophorales 

(Kirk et al., 2001). Seu corpo de frutificação 

é chamado de “Lingzhi” na China e “Reishi” 

no Japão. Por milhares de anos esse fungo tem 

sido utilizado na medicina tradicional chinesa, 

atraindo a atenção de pesquisadores curiosos 

por entender suas propriedades 

farmacológicas. O “Lingzhi” tem sido 

utilizado tradicionalmente como um 

revitalizador (Lu et al., 2004) e sendo 

utilizado na prevenção e tratamento de 

diversas doenças humanas, tanto na China 

como em outros países do mundo. Há registros 

de sua utilização no tratamento de asma, 

diabetes, problemas cardíacos, colesterol, 

inflamações, AIDS e câncer (Wasser & Weis, 

1999; Lin, 2001; Shiao, 2003). Sengundo Eo 
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et al. (1999a, 1999b), G. lucidum é 

administrado por via oral, sendo seguro e não 

demonstrando nenhum tipo de toxicidade. 

 Análises bioquímicas identificaram 

importantes componentes como parte da 

estrutura deste fungo. Estes componentes de 

alto poder farmacológico incluem 

triterpenóides, proteínas, esteróides, 

alcalóides, enzimas, ácidos orgânicos, 

lactonas, sais minerais e ácidos graxos. 

Polissacarídeos (especialmente β–D-glucanos) 

são reconhecidamente agentes 

anticancerígenos (Kim et al., 1999; Mizushina 

et al., 1999; Vetter, 2003; Mdachi et al., 2004; 

Stanley et al., 2005; Muller et al., 2006; Sliva, 

2006; Wu et al., 2006; Xie et al., 2006; Liu et 

al., 2007). 

 A qualidade e quantidade destes 

princípios farmacológicos de G. lucidum 

podem variar dependendo da linhagem, do 

substrato ou da localização geográfica. Os 

motivos para isso podem estar na nutrição 

fornecida e nas condições ambientais de uma 

forma geral (Wasser e Weis, 1999; Zhu et al., 

2007). Embora seja muito consumido e 

cultivado na China, G. lucidum é encontrado 

em praticamente todo o planeta. No Brasil, 

este fungo é pouco conhecido, não fazendo 

parte da cultura alimentar nacional. Apesar 

disso, o constante crecimento do mercado 

mundial para G. lucidum está atraindo cada 

vez mais a atenção de fungicultores que estão 

dispostos a investir em linhagens nativas, que 

possuam potencial farmacológico tão rico 

quanto às conhecidas linhagens chinesas 

(Urben et al., 2004). 

 A técnica de cultivo Jun-Cao (Jun= 

cogumelo; Cao= gramíneas) surgiu na década 

de 1980, na China, e revolucionou o sistema 

de produção de cogumelos desse país, 

aumentando a quantidade destes fungos e 

diminuindo substancialmente seu tempo de 

frutificação. Essa técnica utiliza gramíneas 

como base para o substrato, tornando o cultivo 

mais simples e barato do que os métodos 

tradicionais, que utilizam toras de madeira e 

serragem. Ainda pouco conhecida no ocidente, 

Jun-Cao vem despertando cada vez mais o 

interesse de fungicultores, dispostos a investir 

em novas tecnologias que atendam ao mercado 

com mais rapidez e produtividade (Zhanxi & 

Zhanhua, 1997; Urben et al., 2004). O 

objetivo deste estudo foi comparar a 

concentração dos principais componentes 

bioquímicos (açúcares, proteínas, b-glucanas e 

fenóis) de linhagens brasileiras não exploradas 

com linhagens comerciais chinesas de G. 

lucidum desenvolvidos pela técnica de cultivo 

Jun-Cao. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Linhagens de Ganoderma lucidum 

 Foram utilizadas quatro linhagens de 

G. lucidum: duas de origem brasileira (CC-144 

e CC-157) e duas chinesas (CC-22 e CC-63) 

(Tabela 1), que se encontram depositadas no 

Banco de Germoplasma de Cogumelos para 

Uso Humano, da Embrapa Recursos Genéticos 
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e Biotecnologia (Brasília, DF, Brasil, 

15º46'47"S 47º55'47"W). 

 

Tabela 1: Procedência das linhagens de 

Ganoderma lucidum utilizadas 

Isolado Local Data da coleta 

CC-22 China 19/02/2004 

CC-63 China 10/02/2006 

CC-144 Brasília, Brasil 10/02/2006 

CC-157 São Paulo, Brasil 25/01/2006 

 

O cultivo por Jun-Cao 

 As culturas foram semeadas em placas 

de Petri contendo meio BDA (Batata-

Dextrose-Agar) e incubadas entre 28° e 30°C 

até o crescimento micelial recobrir a superfície 

do meio de cultivo, em aproximadamente sete 

a dez dias. Em seguida, o micélio de cada 

linhagem foi transferido para substrato 

contendo gramínea na seguinte proporção: 

capim-elefante (Pennisetum purpureum) 39%, 

serragem de mangueira (Mangifera indica) 

39%, farelo de arroz (Oryza sativa) 10%, 

bagaço de cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum) 10% e gesso agrícola 2%. Após 

três meses de cultivo, os cogumelos 

produzidos foram colhidos, desidratados, 

macerados e encaminhados para análise 

bioquímica. 

 

Açúcares totais 

 Os açúcares foram extraídos e 

analisados segundo descrito por Ajlouni et al 

(1995). O pó triturado seco de G. lucidum (300 

mg) foi misturado a 50ml de etanol 80% e a 

suspensão foi agitada em shaker por 45 

minutos na temperatura ambiente e filtrada em 

papel filtro Whatman no 4. O resíduo foi 

lavado cinco vezes com 5ml etanol 80% e 

filtrado novamente, sendo colocado para secar 

e depois redissolvido em água deionizada para 

um volume final de 10ml. O extrato aquoso foi 

agitado e filtrado usando um filtro Acrodisc-

CR 0.45µm para ser utilizado em 

cromatografia HPLC (High performance 

liquid chromatography). 

 

Proteínas solúveis 

 A análise das proteínas foi feita 

utilizando o teste de Lowry (Lowry et al., 

1951). Inicialmente, 10g do pó triturado de G. 

lucidum foram misturados a 400ml de água 

aquecida a 100ºC por 10 minutos. A mistura 

foi filtrada e 1ml do sobrenadante foi 

misturado com 5ml do Reagente C. Este 

reagente é obtido misturando-se 0,5ml de 

solução B1 com 0,5ml de solução B2 e 49ml 

de solução A. A solução A é obtida diluindo-

se 20g de Na2CO3 em 1 L de NaOH 0,1 N. A 

solução B1 utiliza 10g CuSO4 . 5H2O diluídos 

em 1 L de água. Para a solução B2 são 

necessários 20g de tartarato de sódio (ou 

potássio) em 1 L de água. 

 A mistura de 1ml do sobrenadante 

com o Reagente C foi agitada e em seguida 

deixada em repouso por 10 minutos. 

Adicionou-se 0,5ml de Folin Ciocalteau 

(diluído 1:2 em água) e agitou-se novamente. 
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Após 30 minutos, a solução foi levada para 

espectrofotômetro para leitura em 500 nm. 

 

Fenol 

 O fenol foi medido pelo teste do Fenol 

(Swain & Hillis, 1959). Assim como na 

anaílse das proteínas, 10g do pó triturado de 

G. lucidum foram misturados a 400ml de água 

aquecida a 100ºC por 10 minutos. Em seguida, 

1ml do sobrenadante foi misturado em 0,5ml 

de Folin Ciocalteau (diluído 1:2 em água) e 

agitado. Após 30 minutos de repouso 

adicionou-se 1ml carbonato de sódio saturado, 

completando o volume de 10ml com água. A 

solução é deixada em descanso por uma hora e 

avaliada em espectrofotômetro a 500 nm. 

 

β-Glucanas 

 Para avaliar as β–glucanas foi adotado 

o método de Mizuno et al (1999), onde o pó 

do cogumelo seco foi aquecido em etanol 80% 

e o resíduo foi reextraído com água, tratado 

com oxalato de amônia e depois com 

hidróxido de sódio 5%. O sobrenadante final 

foi precipitado novamente com etanol, sendo 

submetido à análise cromatográfica à 500 nm 

de comprimento de onda. 

 

Análise estatística 

 O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Os 

dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo 

Tukey (α = 0,05) utilizando o programa 

Statistica versão 5.1. A referência para todas 

as análises será CC-22, por se tratar de uma 

linhagem comercial já conhecida e utilizada na 

China. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação aos açúcares totais, as 

linhagens chinesas mostraram maior 

concentração do que as brasileiras. A CC-22 

apresentou maior concentração de açúcares do 

que as demais (média de 583,6 mg/g). A 

linhagem CC-63 apresentou valor médio de 

421,74mg/g, enquanto CC-144 e CC-157 

revelaram teor médio de açúcares totais de 

290,16 mg/g e 304,62 mg/g, respectivamente 

(Figura 1). 
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Figura 1. Concentração total de açúcar entre as 

linhagens chinesas (CC-22 e CC-63) e brasileiras 

(CC-144 e CC-157) de Ganoderma lucidum. 

Foram observadas diferenças entre 

CC-22 e as linhagens brasileiras (CC-144 e 

CC-157). A linhagem CC-63 revelou um 

caráter intermediário, não apresentando 
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diferença significativa quando comparada às 

demais linhagens. 

 As quatro linhagens de G. lucidum 

apresentaram concentração de açúcares totais 

similar a de outros cogumelos comestíveis 

(Longvah & Deosthale, 1998; Diez & Alvarez, 

2001; Manzi et al., 2001; Manzi et al., 2004; 

Agahar-Murugkar & Subbulakshmi, 2005). 

Kim et al. (2009) tentam estabelecer uma 

relação entre o conteúdo total de carboidratos 

entre cogumelos comestíveis e cogumelos 

medicinais, comentando que cogumelos 

medicinais tendem a ter metade da 

concentração de carboidratos em comparação 

aos comestíveis, que não foi observado nas 

linhagens de G. lucidum analisadas neste 

trabalho. Deste total de carboidratos há uma 

pequena parte (10 – 15%) que compõe os 

açúcares solúveis e a outra está dividida em 

carboidratos estruturais (quitina, por exemplo), 

glicogênio e outros polissacarídeos, como as 

β–glucanas. 

 Em relação à concentração de β-

glucanas, a linhagem brasileira CC-144 se 

destacou das demais, apresentando 

concentração de 93,16mg/g. As linhagens 

chinesas CC-22 e CC-63, e a brasileira CC-

157 apresentaram, respectiva-mente, 48,12 

mg/g, 40,52mg/g e 56,54 mg/g, não havendo 

diferença estatística significativa (Figura 2). 
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Figura 2. Concentração de β-glucanas totais nas 

linhagens chinesas (CC-22, CC-63) e brasileiras (CC-

144, CC-157) de Ganoderma lucidum. 

 Em CC-22 é possível observar que, do 

total de carboidratos, 8,24% são compostos 

por β–glucanas. CC-63 possui 9,6% de β–

glucanas, enquanto CC-144 contém 32,1% e 

CC-157, 18,56% (Tabela 2). 

Tabela 2: Concentração de carboidratos totais e β–

glucanas (mg/g de cogumelo) nos isolados de G. 

lucidum 

Isolado Carboidratos β-Glucanas 

CC-22 583,6 48,12 

CC-63 421,74 40,52 

CC-144 290,16 93,16 

CC-157 304,62 56,54 

 

 A concentração de proteínas solúveis 

foi mais elevada em CC-144 (média 1,86 

mg/g), enquanto CC-63 apresentou o resultado 

mais baixo (1,28 mg/g). CC-22 e CC-157 

apresentaram, respecti-vamente, 1,64 mg/g e 

1,70 mg/g de proteínas. (Figura 3). 
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Figura 3. Concentração de proteínas totais nas 

linhagens chinesas (CC-22, CC-63) e brasileiras 

(CC-144, CC-157) de Ganoderma lucidum, obtidas 

pelo Teste de Lowry. 

 Geralmente cogumelos comestíveis 

possuem altos teores de proteínas, em torno de 

19 a 35% do peso seco, mas Ganoderma 

lucidum possui teores menores, entre 7 e 8% 

(Crisan & Sands, 1978). Cogumelos 

medicinais, contudo, geralmente possuem 

baixas concentrações protéicas, não sendo boa 

fonte protéica (Mau et al, 2001). Carboidratos, 

pelo contrário, estão presentes em níveis 

elevados nos cogumelos medicinais, bem 

como fibras e sais minerais (Kalac, 2009). 

 CC-157 foi a linhagem que apresentou 

maior concentração média de fenóis (0,513 

mg/g), sendo seguida de CC-22 (0,473 mg/g), 

CC-157 (0,457 mg/g) e CC-144 (0,451 mg/g). 

(Figura 4). 
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Figura 4. Concentração de Fenol nas linhagens 

chinesas (CC-22, CC-63) e brasileiras (CC-144, 

CC-157) de Ganoderma lucidum, obtidas pelo teste 

de Swain e Hillis (1959). 

 Tsai et al (2007) mencionam que a 

concentração total de fenóis encontradas em 

cogumelos comestíveis é em torno de 5 mg/g. 

Os resultados obtidos correspondem a uma 

quantidade cem vezes menor nas linhagens de 

G. lucidum desenvolvidas com a técnica Jun-

Cao. 

 Os resultados apontam a linhagem 

CC-144 como uma boa escolha para a 

fungicultura mesmo não sendo uma linhagem 

conhecida comercialmente. Além disso, estas 

análises contribuem de uma maneira geral para 

se ter uma idéia do perfil das linhagens 

brasileiras deste basidiomiceto, servindo de 

estímulo para estudos posteriores. 
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RESUMO 
 
Ganoderma lucidum é um cogumelo medicinal que tem sido utilizado no combate a 
diversas doenças humanas, como câncer e outras. Várias técnicas moleculares têm sido 
utilizadas para analisar a diversidade genética em Ganoderma, sendo o RAPD ainda uma 
das opções mais baratas e rápidas, especialmente em análises intraespecíficas. Com o 
objetivo de selecionar marcadores moleculares RAPD para Ganoderma lucidum, linhagens 
brasileiras e comerciais chinesas foram analisadas. Uma matriz de similaridade foi 
elaborada e os perfis RAPD das linhagens G. lucidum também foram comparados com 
outras duas espécies de Ganoderma: G. applanatum e G. lipsiense para estabelecer a 
similaridade genética entre as espécies. Com base nos primers utilizados foi possível 
determinar que as linhagens brasileiras CC-144 e CC-157 assemelham-se à chinesa CC-
22. O método e a seleção de primers mostraram-se pertinentes para a identificação 
genética entre linhagens de G. lucidum, podendo ser aperfeiçoada e utilizada em pesquisas 
e comércio. 
 
Palavras-chave:  Ganoderma lucidum, diversidade genética, RAPD 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 
(Ganodermataceae) é um basidiomiceto 
popular na medicina tradicional chinesa, 
também utilizado em outros países, como 
Japão e Estados Unidos, como suplemento 
alimentar. No Brasil, embora pouco 
explorado, este fungo é conhecido como 
Cogumelo Rei, sendo consumido como 
suplemento alimentar (Mau et al., 2001). 
Estudos feitos em G. lucidum revelaram 
diversas propriedades biológicas como 
atividade antitumoral, antiinflamatória, 
antiviral (anti-HIV) e antibacteriana. Seus 
efeitos farmacêuticos têm sido estudados 

no combate a diversos tipos de doenças 
humanas tais como hepatite, hipertensão, 
distúrbios cardíacos, artrite, bronquite, 
tumores, diabetes e insônia, dentre outras 
(Kim, 1987; Nogami, 1987; Kim et al., 1995; 
El-Mekkawy et al., 1998; Eo et al., 1999; 
Wasser e Weis, 1999; Hsieh et al., 2005; 
Lakshmi et al., 2006; Tang et al., 2006; Chu 
et al., 2007; Li et al., 2007; Zhu et al., 2007). 
 Tradicionalmente, a taxonomia do 
gênero Ganoderma é baseada em 
características morfológicas. Embora sejam 
úteis na diferenciação entre espécies, 
existem dificuldades para distinguir grupos 
muito próximos, tais como populações ou 
linhagens de uma espécie. Segundo Zheng 
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et al. (2007), fatores ambientais, 
variabilidade, inter-hibridização e 
propensões morfológicas individuais 
dificultam identificações precisas para 
espécies de Ganoderma. Contudo o 
surgimento de técnicas utilizando 
marcadores moleculares facilitou a 
identificação não apenas de espécies de 
Ganoderma como dos demais organismos, 
cuja taxonomia encontrava-se nas mesmas 
dificuldades. Atualmente, a utilização do 
DNA como uma ferramenta de identificação 
permitiu diferenciar subgrupos, tais como as 
diversas linhagens de G. lucidum, 
facilitando a distinção principalmente entre 
linhagens comerciais e de interesse 
industrial (Zheng et al., 2007). 
 Várias técnicas de estudos 
moleculares têm sido utilizadas para 
analisar a diversidade genética em 
basidiomicetos, como isoenzimas (Lan et 
al., 1998), AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorfism, Qi et al., 2003), RFLP 
(Restriction Fragment Length Polymorfism, 
Park et al., 1996), ITS (Internal Transcribed 
Spacers, Kindermann et al., 1998) e RAPD 
(Random Amplified Polymorphic DNA, 
Wang et al., 2003). Dentre essas técnicas, o 
RAPD é ainda uma das opções mais 
baratas e rápidas para acessar a 
variabilidade no nível do DNA, sendo 
especialmente útil em análises 
intraespecíficas. Estes marcadores têm a 
vantagem de amplificar tanto regiões do 
genoma que podem ser transcritas e/ou 
traduzidas, como regiões não codificantes. 
Isto é importante quando o objetivo é avaliar 
a variação ao longo da maior parte do 
genoma da espécie (Williams et al., 1990; 
Ferreira & Grattapaglia, 1996; Ro et al., 
2007). Por outro lado, o RAPD é criticado 
pela baixa repetibilidade experimental, 
embora esse problema possa ser 
contornado com a utilização de muitos 
primers e de critérios mais rígidos 
(repetições múltiplas em busca de um 
padrão, por exemplo) no momento da 
interpretação dos resultados (Carvalho e 
Vieira, 2001). 
 Este trabalho teve como objetivo 
selecionar marcadores moleculares do tipo 

RAPD para Ganoderma lucidum, avaliando 
o padrão de similaridade genética entre 
linhagens brasileiras e linhagens comerciais 
chinesas. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Linhagens de Ganoderma lucidum 
 Foram utilizadas quatro linhagens de 
G. lucidum: duas de origem brasileira 
(identificadas como CC-144 e CC-157) e 
duas chinesas (CC-22 e CC-63) (Tabela 1), 
que se encontram depositadas no Banco de 
Germoplasma de Cogumelos para Uso 
Humano, da Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia (Brasília – DF, Brasil, 
15º46'47"S 47º55'47"W). Além destas foram 
utilizadas amostras de duas outras espécies 
de Ganoderma: G. applanatum e G. 
lipsiense (procedentes da China) para se 
estabelecer comparações genéticas à nível 
de espécie. 
 
Tabela 1:  Procedência das linhagens de 
Ganoderma lucidum utilizadas 
Isolado  Local Data da 

coleta 
CC-22 China 19/02/2004 
CC-63 China 10/02/2006 

CC-144 Brasília, Brasil 10/02/2006 
CC-157 São Paulo, Brasil 25/01/2006 

 
Extração do DNA 

Os fungos foram retirados dos 
tubos-matriz e crescidos em placas de Petri 
contendo BDA (20% Batata, 2% Dextrose, 
1,5% Agar), por um período de sete dias, 
em plena escuridão, com temperatura 
média 28 ºC e UR 82%. Cada isolado foi 
transferido para meio liquido BD a 28 ºC por 
duas semanas. O micélio foi centrifugado a 
3.000 rpm por 10 minutos, lavado com água 
esterilizada e levemente pressionados em 
filtro de papel. As linhagens foram 
transferidas para tubos Eppendorf (1,5ml) 
onde foram maceradas em nitrogênio 
liquido e tratadas com 1ml de tampão de 
extração (1M Tris-HCl pH 8, 0,5M EDTA pH 
8, 10% SDS, 5M NaCl) (Raeder e Broda, 
1985) e incubadas por 1 hora a 65 ºC. Em 
seguida, foi adicionado um volume de 
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solução fenol, misturando suavemente as 
fases e centrifugando logo em seguida a 
10.000 rpm por 15 minutos. A fase aquosa 
foi recuperada e transferida para novos 
tubos, sendo adicionado um volume de 
solução clorofórmio e álcool isoamílico v/v 
24:1. Em seguida houve nova mistura de 
fases e nova centrifugação a 10.000 rpm 
por 15 minutos, no qual o sobrenadante foi 
recuperado e transferido para novos tubos, 
nos quais foram adicionados um volume de 
NaCl 1M e dois volumes de etanol resfriado 
a -20 ºC. Após nova centrifugação a 14.000 
rpm por 15 minutos, o sobrenadante foi 
descartado e o precipitado foi lavado com 
etanol 70%. Os microtubos foram secos e o 
material foi ressuspendido em 20 µl de 
tampão TE (1M Tris-HCl pH 8, 0,5M EDTA 
pH 8). As amostras tiveram a concentração 
de DNA avaliada em gel de agarose 1,5% e 
estocadas a -80 ºC. 
 
Análise RAPD 
 O DNA das linhagens foi amplificado 
por RAPD conforme Williams et al. (1990), 
utilizando 48 primers de seqüência arbitrária 
da Operon Technologies Inc. (Alameda, CA, 
EUA), com tamanho médio de 10 bases: 
OPAB-02, OPAB-14, OPAB-18, OPAB-19, 
OPA-02, OPA-05, OPA-07, OPA-11, OPA-
12, OPA-17, OPA-18, OPB-02, OPB-05, 
OPB-06, OPB-09, OPB-10, OPB-11, OPC-
02, OPC-18, OPC-19, OPD-02, OPD-04, 
OPD-07, OPD-20, OPE-04, OPE-06, OPE-
08, OPF-01, OPF-02, OPF-06, OPF-08, 
OPF-12, OPG-04, OPG-15, OPH-12, OPO-
15, OPO-19, OPR-02, OPR-08, OPR-09, 
OPR-10, OPR-12, OPR-19, OPR-20, OPU-
01, OPV-08, OPW-18 e OPX-20. As 
reações foram conduzidas em termociclador 
PTC-100 (MJ Research Thermal cycler) 
utilizando-se um programa com os 
seguintes passos: (1º) desnaturação do 
DNA a 96ºC por 3 minutos e (2º) a 92ºC por 
1 minuto; (3º) anelamento do primer a 35ºC 
por 1 minuto; (4º) extensão da molécula 
pela enzima Taq polimerase (Amersham 
Pharmacia Biotech) a 72ºC por 2 minutos; 
(5º) 40 ciclos seguindo do 2º ao 4º passos; 
(6º) passo final de extensão de 5 minutos a 
72ºC para finalizar os produtos 

amplificados. Para a amplificação das 
amostras foram utilizados os seguintes 
componentes, em um volume final de 13 µl: 
3,0 µl de DNA genômico a 3,00 ng/µl; 4,92 
µl de água milli-Q autoclavada; 1,30 µl 
Tampão 10X para Taq DNA Polimerase; 
1,04 µl de dNTP 2,5 mM; 1,04 µl de BSA 
2,5 mM; 1,5 µl de primer 10ng/µl e 0,2 µl de 
enzima Taq DNA Polimerase. As amostras 
de DNA amplificado foram separadas em 
gel agarose 1,5% (120 volts por 4 horas), 
em tampão TAE 1x, utilizando-se o 
marcador de peso molecular o 1 kb DNA 
ladder (Life Technologies, Cergy-Pontoise, 
France) como referência. O gel foi corado 
com brometo de etídio, observado em 
transluminador sob luz UV e fotografado em 
foto-documentador modelo Eagle Eye II 
(Stratagene). Foram feitas três repetições 
da RAPD, sendo uma apenas com as 
linhagens de G. lucidum, outra idêntica à 
primeira com a adição da espécie G. 
applanatum, e ainda uma terceira, onde se 
usou G. lipsienses. 
 
Análise pós-RAPD 

Os primers selecionados que 
apresentaram um melhor padrão de bandas 
foram utilizados para a construção de uma 
matriz de similaridade entre os pares de 
isolados, com base no cálculo do 
coeficiente de similaridade de Jaccard (Si,j) 
(Dias, 1998), codificando a presença da 
banda no gel como 1 e a sua ausência 
como 0. O coeficiente de Jaccard (Sij) entre 
pares de linhagens é dado por Sij = a / (a 
+b + c), onde “a” é o número de marcas 
positivas concordantes entre isolados i e j, 
enquanto que “b” e “c” são os números de 
loci presentes apenas em cada um dos 
isolados. Valores de Sij próximos a 1,0 
indicam elevada semelhança genética entre 
as linhagens. A fim de representar 
graficamente o padrão de divergência 
genética, a matriz de similaridade foi 
submetida a uma análise de agrupamento 
do tipo UPGMA (Unweighted Pair-Group 
Method Using Arithmetic Average), 
utilizando o programa NTSYS (Numerical 
Taxonomy and Multivariate Analysis 
System) versão 2.1. Neste método, o 
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critério utilizado para a formação dos 
grupos é a média das distâncias entre todos 
os pares de itens que formam cada grupo 
primer. A distância intergrupo é a média das 
distâncias pareadas dos membros dos dois 
grupos (Dias, 1998). 

Os dados binários gerados a partir 
da observação em gel foram utilizados em 
procedimento computacional de 
reamostragem sobre os loci (bootstrap). Tal 
procedimento consiste em reamostrar os 
loci da matriz de dados, com reposição, 
recalculando as estatísticas desejadas 
diversas vezes, testando, desta forma, a 
estabilidade das distâncias genéticas 
obtidas por RAPD. Para isso, foram 
realizadas 4.000 replicações a partir do 
método de permutação Monte Carlo. As 
permutações pelo método Monte Carlo 
produzem valores de dissimilaridade 
simulados, obtidos a partir de matrizes de 
dados geradas por meio da relocação dos 
valores originais das amostras (Manly 
1997). Apenas quando o índice de 
similaridade dos dados originais (i.e., sem 

simulação) é significativamente mais alto do 
que o índice obtido depois das 
permutações, a similaridade genética é 
considerada significativa (nível de 
significância adotado, α = 0,05). As 
permutações foram realizadas com o uso 
do software RandMat versão 1.0 para 
Windows. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Todas as linhagens mostraram 
resultado positivo na formação de bandas 
em gel de agarose, segundo a técnica 
utilizada para a análise RAPD. Dos 48 
primers testados, 20 não amplificaram ou 
não mostraram um bom padrão de 
amplificação. Os 28 primers restantes 
mostraram um bom padrão de amplificação 
e apresentaram um total de 512 loci, sendo 
323 polimórficos. O número médio de loci 
encontrado foi de 18,28, sendo o mínimo de 
11 e o máximo de 26 loci por analisado 
(Tabela 2). 

 
Tabela 2.  Relação do número de loci e do número de loci polimórficos por primer eficiente na análise RAPD 
das linhagens de Ganoderma lucidum 

Primers Seqüência 5’ – 3’ No de loci No de loci polimórficos 
OPAB-14 AAGTGCGACC 17 14 
OPA-05 AGGGGTCTTG 17 11 
OPA-07 GAAACGGGTG 24 20 
OPA-11 CAATCGCCGT 18 10 
OPA-12 TCGGCGATAG 24 14 
OPB-05 TGCGCCCTTC 26 24 
OPB-06 TGCTCTGCCC 16 12 
OPC-18 TGAGTGGGTG 21 16 
OPC-19 GTTGCCAGCC 16 13 
OPD-04 TCTGGTGAGG 11 06 
OPD-20 ACCCGGTCAC 19 17 
OPE-06 AAGACCCCTC 19 10 
OPE-08 TCACCACGGT 16 10 
OPF-01 ACGGATCCTG 17 04 
OPF-02 GAGGATCCCT 12 05 
OPF-08 GGGATATCGG 17 09 
OPF-12 ACGGTACCAG 20 09 
OPG-15 ACTGGGACTC 22 10 
OPH-12 ACGCGCATGT 17 10 
OPO-15 TGGCGTCCTT 18 04 
OPO-19 GGTGCACGTT 17 10 
OPR-08 CCCGTTGCCT 15 08 
OPR-09 TGAGCACGAG 19 10 
OPR-12 ACAGGTGCGT 16 04 
OPR-19 CCTCCTCATC 14 13 
OPR-20 ACGGCAAGGA 17 12 
OPV-08 GGACGGCGTT 24 17 
OPW-18 TTCAGGGCAC 23 21 
TOTAL  512 323 
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 A presença e ausência de bandas foi 
registrada em planilha e utilizadas para a 
montagem de uma matriz de similaridade. 
Ocorreram eventuais bandas cuja nitidez foi 
menor que as demais, porém não 
comprometendo a estrutura do 
dendrograma gerado, pois apenas as 
bandas que permaneceram após repetição 
foram consideradas para o estudo. 
 As primeiras comparações feitas 
com base nos 28 primers indicaram que as 
linhagens brasileiras CC-144 e CC-157 são 
as mais próximas entre si, com valor de 
similaridade de Jaccard de 0,798. Em 
comparação com as linhagens chinesas, o 
grupo formado pelas brasileiras se 
aproximou mais da linhagem CC-22 (SiJ = 
0,721), mantendo uma semelhança 
genética menor em relação à CC-63 (SiJ = 
0,52). 

A análise bootstrap, que tem sido 
utilizada em genética de populações para 
avaliar a estabilidade dos agrupamentos 
obtidos a partir de distâncias genéticas e 
para estabelecer intervalos de confiança em 
modelos de desdobramento de variância e 
estrutura populacional (Weir, 1990; Meyer, 
1995; Hillis et al., 1996; Manly, 1997), 
revelou que CC-63 é a única linhagem cuja 
RAPD mostrou-se imprecisa para a 
determinação da similaridade genética entre 
as linhagens estudadas. Pelo dendrograma 
é possível verificar que a divergência 
genética de CC-63 com as demais está 
dentro da área de imprecisão gerada pela 
análise de reamostragens simuladas 
(Jaccard 0,43 a 0,6). Tal resultado implica 
dizer que o ponto de divergência genética 
de CC-63 com as demais linhagens pode 
oscilar dentro da área informada. Nas 
outras linhagens a similaridade genética e 
os pontos de divergência foram 
estatisticamente significativos, 
demonstrando um resultado estável entre 
CC-22, CC-144 e CC-157. 

Esses resultados mostram que as 
linhagens CC-22, CC-144 e CC-157 de G. 
lucidum podem ser diferenciadas por RAPD 
com os primers listados na Tabela 2. Hseu 
et al. (1996) reforçam a eficácia do 
processo, submetendo também linhagens 

de G. lucidum a RAPD e observando a 
solidez de seus marcadores. Segundo o 
autor, a técnica pode ser aplicada na 
diferenciação de linhagens e populações de 
uma mesma espécie, mas sendo de pouca 
precisão quando se trabalha com grandes 
grupos taxonômicos. 

RAPD pode não ser de muita 
utilidade quando aplicada com objetivo de 
tentar definir filogenias muito elaboradas, 
envolvendo grandes grupos taxonômicos, 
mas seus resultados são reconhecidos 
quando grupos específicos são estudados 
(Welsh et al., 1992; Duncan et al., 1993; 
Hamelin et al., 1993; Kazan et al., 1993; 
Van der Vlugt-Bergmans et al., 1993; Liew 
et al., 1994; Manulis et al., 1994; Laroche et 
al., 1995). 

Ro et al. (2007) também 
encontraram bons resultados quando 
recorreram a RAPD para diferenciar 
linhagens de Pleurotus eryngii. A técnica já 
foi utilizada para estudos com Verticillium 
fungicola, com excelentes resultados (Del 
Carmen et al., 2002; Largeteau et al., 2006) 
e por outros pesquisadores para trabalhos 
com diversos outros organismos, sempre 
diferenciando grupos taxonômicos muito 
próximos (Muok et al., 2007; Tang et al., 
2007; Rajwana et al., 2008; Shah et al., 
2008; Solouki et al., 2008; Venkatachalam 
et al., 2008). Os primers usados neste 
estudo, entretanto, não foram suficientes 
para dar precisão na distância genética da 
CC-63 (linhagem chinesa) e neste caso se 
sugere outro conjunto de primers para 
analisar ou completar a diferenciação. 

Os perfis RAPD das linhagens G. 
lucidum também foram comparados com G. 
applanatum e G. lipsiense. A análise, com 
os 28 primers utilizados, resultou em 590 
loci para G. applanatum, dos quais 440 
foram polimórficos em relação às linhagens 
de G. lucidum, enquanto que G. lipsienses 
revelou 597 loci, onde 446 foram 
polimórficos quando comparados com os 
loci das linhagens de Ganoderma lucidum 
utilizadas. Esses resultados foram 
confrontados para se estabelecer uma 
similaridade genética à nível de gênero 
entre os isolados estudados (Figura 1). 



 93 

 
 

 

Figura 1  – Dendrograma mostrando a similaridade genética entre linhagens chinesas (CC-22 e 
CC-63), brasileiras (CC-144 e CC-157) de G. lucidum, G. applanatum (G.a.) e G. lipsienses (G.l.) 
após análise RAPD. A área compreendida entre as colunas A e B determina um espaço de 
imprecisão na análise genética, informando que a distância genética entre CC-63 e as demais 
linhagens pode oscilar dentro dos limites observados. 
 

 Estes resultados mostram que tanto 
G. applanatum quanto G. lipsiense 
mostraram-se mais distantes geneticamente 
em relação às linhagens de G. lucidum 
(Jaccard 0,371), como esperado, por se 
tratarem de espécies diferentes. As demais 
linhagens de G. lucidum mantiveram-se 
estáveis, e CC-63 continuou dentro da área 
de imprecisão. Desta forma é possível 
observar que as análises RAPD utilizadas 
mantêm evidente divergência de espécies e 
pode ser aplicada na diferenciação de 
linhagens dentro de uma mesma espécie. 

Estudos como este, que buscam 
desenvolver padrões a partir de perfis 
genéticos obtidos por meio de técnicas 
RAPD são elaborados com pouca 
freqüência quando se trata de G. lucidum 
(Hseu et al., 1996; Hseu et al., 1996b; Tang 
et al., 2005; Singh et al., 2005; Ro et al., 
2007). 
 A maior dificuldade na aplicação da 
técnica em estudos com sistemática está na 
extrema sensibilidade e na mecânica da 
RAPD. Perfis genéticos podem sofrer 
variações dependendo do modo como a 
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análise é realizada, mas apesar disso é 
possível obter resultados reprodutíveis por 
meio de repetições, uma vez que padrões 
começam a ser desenhados por meio desse 
processo. Diversos trabalhos estudam as 
oscilações em RAPD, mas são unânimes 
no fato de que ela pode ser utilizada desde 
que o pesquisador encontre um padrão por 
meio de repetições (Ellsworth et al., 1993; 
Muralidharan & Wakeland, 1993; Leal et al., 
1994; Tommerup et al., 1995; Hseu et al., 
1996; Moore et al., 2001; Utomo et al., 
2005; Ercisli et al., 2007; Jones et al., 2008; 
Kim et al., 2008). No caso deste estudo, a 
análise foi repetida três vezes de modo a 
obter um padrão no comportamento das 
bandas. 
 As observações sobre similaridade 
genética entre linhagens brasileiras e 
chinesas, realizadas neste estudo, 
contribuem para o quadro molecular do 
gênero Ganoderma, sugerindo relações 
genéticas entre espécies e linhagens, 
independentemente da distância geográfica 
e permitindo que a utilização da RAPD por 
parte de pesquisadores e indústria possa 
estimar comparações com custos 
reduzidos. 
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ABSTRACT 
 
Ganoderma lucidum is a medicinal 
mushroom that has been used against 
various types of human diseases such as 
cancer. Several molecular techniques have 
been used to analyze genetic diversity in 
Ganoderma, however, RAPD is still one of 
the cheapest and quickest options and is 
particularly useful in intraspecific analyses. 
To select RAPD markers for G. lucidum, 
native Brazilian and commercial Chinese 
strains were analyzed. A similarity matrix 

was elaborated and the RAPD profiles of G. 
lucidum strains were also compared with 
two other species of Ganoderma: G. 
applanatum and G. lipsiense, to evaluate 
genetic similarity among species. Based on 
the primers used in these studies, was 
determined that Brazilian CC-144 and CC-
157 strains are similar to the Chinese CC-22 
strains. The method and selection of 
primers have proved relevant to the genetic 
identification between strains of G. lucidum 
and can be refined and used in research 
and market. 
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CONCLUSÕES 

 
1. Jun-Cao é uma eficiente técnica para ser utilizada para estudos e produção de cogumelos 

Ganoderma lucidum, por ser flexível e permitir a utilização de diferentes formulações de 

substratos; 

2. A técnica Jun-Cao reduziu substancialmente o tempo de desenvolvimento dos basidiomas 

de G. lucidum; 

3. A linhagem brasileira CC-144 de G. lucidum é a mais promissora para desenvolver 

estudos relativos à fungicultura no Brasil; 

4. A combinação de capim-elefante (Pennisetum purpureum) e serragem promove excelente 

balanço nutricional para o desenvolvimento de G. lucidum; 

5. Variações leves de pH (de 4 a 8) não afetam o crescimento de linhagens chinesas e 

brasileiras de G. lucidum, tolerantes a acidificação e alcalinização que ocorrem 

naturalmente em substratos durante o crescimento micelial; 

6. As linhagens brasileiras aparentam maior tolerância a variações de temperatura ambiental 

do que as chinesas; 

7. Os primers utilizados na análise RAPD permitem determinar distância genética segura 

entre as diferentes linhagens de G. lucidum. 
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ANEXO 1: A Técnica Jun-Cao 
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Preparo das linhagens 

 O inóculo de cada linhagem foi obtido de colônias desenvolvidas em placas de Petri 

contendo meio de cultivo batata-dextrose-agar (BDA), após 4 a 5 dias de incubação a 28ºC. 

Com o auxílio de um furador de rolhas retirou-se discos de micélio com 5 mm de diâmetro, 

que foram transferidos para os centros das placas de Petri (9 cm de diâmetro), contendo o 

meio de cultivo (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo da matriz ou “semente” 

 Foram utilizados grãos de sorgo como substrato. O sorgo foi escolhido, porque é o 

grão mais adequado para o crescimento vegetativo das espécies de cogumelos pesquisados 

pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia desde 1996. Os grãos foram lavados em 

água corrente e deixados imersos dentro de um recipiente contendo água durante 12 horas (A 

imersão é importante para hidratar os grãos, quebrando a resistência da casca, de modo a 

favorecer a colonização do fungo a ser testado). Em seguida escorreu-se o excesso de água e 

os grãos umedecidos foram transferidos para um saco de polipropileno de alta densidade (15 

x 35 x 0,010 cm). O material foi esterilizado a 121 ºC durante 30 minutos em autoclave. 

 Cada saco contendo 300 gramas de grãos de sorgo recebeu discos de inóculo 

colonizados pelo micélio do fungo. Os sacos foram fechados com espuma esterilizada e 

arame encapado. Em seguida, os sacos foram incubados sob ausência de luz, a temperatura 

de 25 ºC durante 10 dias (Figs. 2 e 3). 

Figura 1 – Placa contendo disco miceliado ao centro do meio de cultura no primeiro dia 
(A) e com três dias de cultivo (B). 

B 
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Figura 2 – Preparo da matriz ou “semente” de G. lucidum em laboratório. Transferência de 

linhagens das placas para sacos contendo sementes de sorgo. 
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Figura 3 – “Sementes” que serão utilizadas como inóculo para cultivo de G. lucidum. 

 

 Finda esta etapa, as sementes estavam prontas para serem transferidas para substratos 

contendo diferentes formulações. Foram seis tipos de formulações testados, a saber: 

Formulação 1: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 70%, farelo de trigo 17%, farelo de arroz 10%, 

gesso agrícola 2% e açúcar mascavo 1%. 

Formulação 2: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 25%, bagaço de cana-de-açúcar 53%, farelo de 

trigo 20%, gesso agrícola 2%. 

Formulação 3: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 73%, farelo de trigo 15%, farelo de arroz 10%, 

gesso agrícola 1% e açúcar mascavo 1%. 

Formulação 4: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 77,6%, farelo de trigo 20%, gesso agrícola 2%, 

superfosfato de cálcio 0,1%, açúcar mascavo 0,2% e uréia 0,1%. 

Formulação 5: 

Capim-elefante (Pennisetum purpureum) 39%, Serragem 39%, farelo de arroz 10%, bagaço 

de cana-de-açúcar 10% e gesso agrícola 2%. 

Formulação 6: 

Serragem 78%, farelo de trigo 20% e gesso agrícola 2%. 
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 As gramíneas e/ou resíduos orgânicos vegetais foram triturados com o auxílio de um 

triturador de gramíneas. Em seguida adicionou-se ao triturado de cada formulação os 

respectivos insumos. O substrato então foi umedecido e colocado em sacos de polipropileno, 

resistentes a altas temperaturas. Cada saco recebeu 700 gramas de substrato. 

 Os substratos ensacados foram autoclavados a 121 ºC por 90 min e depois de 

voltarem a atingir temperatura ambiente, foram inoculados com os grãos de sorgo 

miceliados. 

 A inoculação se deu da seguinte maneira: 

 Em uma câmara de fluxo laminar, cada saco de substrato recebeu furos laterais, 

realizados com auxílio de um furador de rolhas, por onde foram introduzidas as “sementes”. 

Os furos foram então, fechados com fita adesiva para impedir o contato com o ambiente 

externo. A extremidade do saco foi aberta para receber “sementes” na sua parte superior. 

Finalmente, o saco foi fechado com arame encapado, mantendo-se uma espuma esterilizada 

na extremidade deste, com o objetivo de promover aeração no substrato de cultivo (ver 

seqüência nas Figs. 4 e 5). 
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Figura 4 – Etapas do processo de inoculação de “sementes” de Ganoderma lucidum em substratos 

de cultivo sob condições assépticas (A – F). 
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Figura 5 – Inoculação de “sementes” de Ganoderma lucidum a partir de extremidade do saco de 

polipropileno (A – D). 

 

B A 
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 Posteriormente, os sacos contendo os substratos inoculados foram transferidos para 

uma sala escura, com temperatura ambiente em torno de 25 – 28 ºC e 70 – 80% UR. Nestas 

condições iniciou-se o processo de desenvolvimento vegetativo do fungo (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Substratos sendo mantidos em sala escura para o desenvolvimento vegetativo das 

linhagens de Ganoderma lucidum. 

 

 Após, o completo desenvolvimento dos micélios nos substratos, os sacos foram 

levados à casa de vegetação, para a formação da fase reprodutiva. A umidade do local é 

mantida por meio de irrigação periódica e o ar é renovado por exaustores. Uma vez que o 

contato direto com a água de irrigação inibe a formação do cogumelo, em Ganoderma 

lucidum, estes são enterrados em calhas. Este método os mantém abrigados da luz e do 

excesso de umidade que possa ocorrer em alguns horários do dia. 

 O processo de enterrar o substrato colonizado é uma variação da técnica Jun-Cao que 

pode ser utilizada tanto no G. lucidum, quanto em outros cogumelos de uso humano, como, 

por exemplo, Pleurotus spp., Lentinula edodes, Grifola frondosa, dentre outros. A água, 

nesse caso, é espalhada na terra de cobertura, umedecendo-a. Esta umidade é suficiente para 

garantir o desenvolvimento das frutificações. 

 Para cada linhagem foi separada uma calha, sendo que as calhas foram divididas em 

compartimentos, os quais foram preenchidos cada um com uma formulação (Fig. 7). 
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Figura 7 – Processo de cobertura dos substratos miceliados com terra em calhas. As calhas vazias (A) recebem 

uma camada de terra (B) e, em seguida, o substrato é deitado paralelamente (C, D, E e F) para ser enterrado (G, H 

e I ). 

 A temperatura da casa de vegetação ficou em torno de 25 ºC, com umidade média de 

80%. A terra de cobertura foi umedecida sempre que se mostrou ressecada. 

 A Figura 8 ilustra o crescimento das linhagens de G. lucidum ao longo do período de 

desenvolvimento do corpo de frutificação. Após a frutificação, sucederam-se as análises que 

culminaram nos artigos presentes neste trabalho. 
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Figura 11 – Diferentes fases de desenvolvimento do cogumelo: A) Local de cultivo; B e C) 

Surgimento dos primórdios de frutificação; D) Desenvolvimento dicotômico do 

basidiocarpo; E) Píleo em forma semicircular, ou forma de rins com dobras anelares e faixa 

branca ao redor das bordas do chapéu. G) Fase adulta do cogumelo: píleo e haste com 

coloração marrom-avermelhada. 
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ANEXO 2: Géis obtidos na análise genética das linhagens 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

A análise de variabilidade genética entre as linhagens G. lucidum chinesas (CC-22 e 

CC-63) e as brasileiras (CC-144 e CC-157) foi realizada por meio de utilização de 

marcadores moleculares RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). A linha 5 de cada 

gel possui uma linhagem (CC-229) que foi testada inicialmente, mas descartada ao longo do 

tempo devido à contaminação. Os fragmentos de DNA amplificados foram visualizados por 

meio de eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de etídio (Figs. 1 a 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Análise genética das linhagens CC-22 (Linha 1), CC-63 (Linha 2), CC-144 (Linha 3), CC-157 

(Linha 4) e CC-229 (Linha 5) de G. lucidum por meio de marcadores moleculares RAPD. Foram utilizados o 

peso molecular 1kb DNA Ladder (Linha 0 = modelo padrão) e os primers E 4, E 6, E 8, F 1 e F 2. 
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0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Primer E 8 

1 2 3 4 5 

Primer F 2 Primer F 1 

5 
12.216____ 

1.018____ 

506,517____ 

2.036_____ 
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Figura 2 – Análise genética das linhagens CC-22 (Linha 1), CC-63 (Linha 2), CC-144 (Linha 3), CC-157 

(Linha 4) e CC-229 (Linha 5) de G. lucidum por meio de marcadores moleculares RAPD. Foram utilizados o 

peso molecular 1kb DNA Ladder (Linha 0 = modelo padrão) e os primers F 6, F 8, F 12, G 4 e G 5. 
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Figura 3 – Análise genética das linhagens CC-22 (Linha 1), CC-63 (Linha 2), CC-144 (Linha 3), CC-157 

(Linha 4) e CC-229 (Linha 5) de G. lucidum por meio de marcadores moleculares RAPD. Foram utilizados o 

peso molecular 1kb DNA Ladder (Linha 0 = modelo padrão) e os primers G 5, G 15, H 12, O 19, R 12 e R 19. 
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Figura 4 – Análise genética das linhagens CC-22 (Linha 1), CC-63 (Linha 2), CC-144 (Linha 3), CC-157 

(Linha 4) e CC-229 (Linha 5) de G. lucidum por meio de marcadores moleculares RAPD. Foram utilizados 

o peso molecular 1kb DNA Ladder (Linha 0 = modelo padrão) e os primers R 19, R 10, X 20, O 15 e W 18. 

 

 Além dos primers já citados, foram utilizados também AB 1, AB 2, AB 10, AB 13, 

AB 14, AB 18, AB 19, A 2, A 5, A 6, A 7, A 11, A 12, A 17, A 18, B 1, B 2, B 5, B 6, B 9, B 

10, B 11, B 13, B 16, B 18, C 1, C 2, C 3, C 5, C 7, C 8, C 10, C 18, C 19, D 2, D 4, D 6, D 

7, D 10, D 18, D 20, J 5, J 7, J 8, J 13, K 12, P 2, R 2, R 8, R 9, R 20, S 5, S 16, U 1, U 20, V 

8, W 6, W 13, W 17, X 4, Y 1, Y 17 e Y 20. Todo o material foi fornecido pelo Laboratório 

de Genética Vegetal do Prédio de Coleta e Caracterização, da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia. 
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Os primers efetivos para distinguir as linhagens de Ganoderma lucidum, bem como 

suas respectivas seqüências, estão listados na tabela a seguir (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Relação do número de loci e do número de loci polimórficos por primer eficiente na análise RAPD 
das linhagens de Ganoderma lucidum 

Primers Seqüência 5’ – 3’ No de loci No de loci polimórficos 
OPAB-14 AAGTGCGACC 17 14 
OPA-05 AGGGGTCTTG 17 11 
OPA-07 GAAACGGGTG 24 20 
OPA-11 CAATCGCCGT 18 10 
OPA-12 TCGGCGATAG 24 14 
OPB-05 TGCGCCCTTC 26 24 
OPB-06 TGCTCTGCCC 16 12 
OPC-18 TGAGTGGGTG 21 16 
OPC-19 GTTGCCAGCC 16 13 
OPD-04 TCTGGTGAGG 11 06 
OPD-20 ACCCGGTCAC 19 17 
OPE-06 AAGACCCCTC 19 10 
OPE-08 TCACCACGGT 16 10 
OPF-01 ACGGATCCTG 17 04 
OPF-02 GAGGATCCCT 12 05 
OPF-08 GGGATATCGG 17 09 
OPF-12 ACGGTACCAG 20 09 
OPG-15 ACTGGGACTC 22 10 
OPH-12 ACGCGCATGT 17 10 
OPO-15 TGGCGTCCTT 18 04 
OPO-19 GGTGCACGTT 17 10 
OPR-08 CCCGTTGCCT 15 08 
OPR-09 TGAGCACGAG 19 10 
OPR-12 ACAGGTGCGT 16 04 
OPR-19 CCTCCTCATC 14 13 
OPR-20 ACGGCAAGGA 17 12 
OPV-08 GGACGGCGTT 24 17 
OPW-18 TTCAGGGCAC 23 21 
TOTAL  512 323 

 

 

 


