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1. RESUMO 

A produção e o uso de enzimas, para os mais variados fins, são considerados na 

atualidade, um dos maiores setores da indústria biotecnológica. A expressiva 

participação de fungos do gênero Pleurotus nestes setores se dá devido a 

capacidade destes fungos em produzir enzimas como lignina peroxidases, 

manganês peroxidases e lacases, dentre outras. Durante o cultivo de cogumelos 

grande quantidade de efluente é gerada, o qual pode ser utilizado na produção de 

enzimas por fungos como uma alternativa ao seu descarte. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi estudar a produção de lacase por Pleurotus sajor-caju utilizando 

como base para a composição de um dos meios de cultivo o efluente gerado na 

primeira etapa da produção de cogumelos Pleurotus. Esta etapa compreende a 

umidificação do substrato palha de bananeira, resíduo abundante na região nordeste 

de Santa Catarina, por imersão em água e posterior drenagem da água excedente, 

denominada neste trabalho água de imersão. Foram avaliados dois meios de 

cultivos (a) solução Manachini suplementada com glicose 20 g/L e CuSO4 150 µM; 

(b) água de imersão suplementada com pó de cascas de banana 60 g/L, tartarato de 

amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 µM. Os experimentos foram realizados 

em frascos Erlenmeyer de 500 mL contendo 100 mL de meio de cultivo cada, 

inoculados com 2 discos de ágar de 12 mm de diâmetro contendo micélio fúngico e 

incubados a 30oC com agitação recíproca de 110 min-1 por 15 dias. Após este 

período foi medida a atividade de lacase. Os experimentos foram realizados em 

triplicata. O meio de cultivo (b) apresentou atividade de lacase muito superior a 

obtida utilizando-se o meio de cultivo (a) (2.792 e 14,8 U/L, respectivamente, após 9 

dias de cultivo). O consumo de glicose também foi favorecido quando utilizou-se o 

meio de cultivo (b). A utilização conjunta dos resíduos agroindustriais água de 

imersão e cascas de banana propiciaram maior atividade de lacase por Pleurotus 

sajor-caju, sugerindo a possibilidade de agregação de valor a estes resíduos por 

meio da bioconversão, assim como o uso racional da água para a composição dos 

meios de cultivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, fungos do gênero Pleurotus tem despertado grande 

interesse da comunidade científica devido às suas propriedades medicinais, como 

capacidade de modular o sistema imunológico (REFAIE et al., 2009), de diminuir a 



pressão arterial (TAM et al., 1986) e o colesterol sanguíneo, possuindo também 

ação antitumoral (WOLFF et al., 2008; DALONSO et al., 2010; DE BARBA et al., 

2011) e antimicrobiana (WISBECK et al., 2005; WOLFF et al., 2008).  

No entanto, muitas são as possibilidades de aplicação destes fungos. 

FURLAN et al. (2008) estudaram as possibilidades de aplicação de fungos do 

gênero Pleurotus nas áreas de alimentos, saúde e meio ambiente. Estes estudos 

revelaram que este gênero apresenta algumas possibilidades de aplicações, tais 

como a produção de corpo de frutificação com alto teor de proteínas; a produção de 

polissacarídeos extracelulares de potencial antitumoral em cultivo submerso e 

utilização da biomassa micelial como inóculo para cultivo sólido; a degradação de 

poluentes como o 2,4-diclorofenol em cultivo submerso. 

Na área ambiental, a utilização de fungos do gênero Pleurotus vêm sendo 

investigada  na biorremediação de solos contaminados (PURNOMO et al., 2010), na 

biodegradação de compostos poluentes (KAMIDA & DURRANT, 2005; FURLAN et 

al., 2008; SILVA et al., 2009; LIBARDI JÚNIOR et al., 2012), na biodescoloração de 

efluentes (MUNARI et al., 2008; SARNTHINA & KHAMMUANG, 2008), na 

bioconversão de resíduos agroindustriais (SHASHIREKHA et al., 2002), entre outros.  

Pleurotus é um fungo saprófita, ou seja, decompositor primário de diversos 

materiais lignocelulósicos, encontrado naturalmente em florestas temperadas, 

tropicais e subtropicais. Pode ser facilmente cultivado em diversos tipos de 

substratos sólidos como madeira, serragem, palha de cereais, bagaço de cana-de-

açúcar, resíduos de café (borra, casca, talos e folhas), folhagens de banana, caroço 

de algodão e polpa de soja, agregando valor a estes resíduos (BONATTI et al., 

2004; ARORA et al., 2011), os quais geralmente são produzidos em grande 

quantidade, têm pouco valor comercial e, portanto, são eliminados através de 

processos não tão indicados como: queima e/ou incorporação ao solo. A escolha do 

tipo de resíduo se dá pela disponibilidade do resíduo na região (CHANG & MILES, 

1993).  

A capacidade de se desenvolver em diversos tipos de resíduos 

agroindustriais, está relacionada à sua habilidade em produzir e excretar uma 

grande variedade de enzimas (hidrolíticas e oxidativas), bem como a sua forma de 

crescimento filamentoso, com células alargadas, de crescimento apical capazes de 

penetrar no substrato proporcionando sua degradação (ESPOSITO & AZEVEDO, 

2004).  



Fungos do gênero Pleurotus demonstram ser bons produtores de xilanase, 

carboximetil celulase, lacase, lignina peroxidase, manganês peroxidase, aril álcool 

oxidase, dentre outras (MOREIRA NETO, 2006). 

Vários estudos vêm sendo realizados para a otimização do processo 

produtivo destas enzimas utilizando diferentes resíduos a fim de diminuir, 

principalmente, custos de processo (ALEXANDRINO et al., 2007; ELISASHVILI et 

al., 2008; LIBARDI-JÚNIOR et al., 2011). Elisashvili et al. (2008) realizaram o cultivo  

de  Pleurotus dryinus IBB 903 em meio de cultivo liquido e sólido, utilizando folhas 

de árvore como substrato. Estes autores obtiveram maior produtividade em 

carboximetilcelulase e xilanase em meio de cultivo liquido (152 e 168 U/g.dia, 

respectivamente) que em meio de cultivo sólido (28 e 54 U/g.dia, respectivamente). 

Libardi Junior et al. (2011) estudaram a produção de enzimas por Pleurotus sajor-

caju e Pleurotus ostreatus, em meio de cultivo sólido e líquido, respectivamente, 

compostos majoritariamente por palha de bananeira. Estes autores obtiveram 

atividade das enzimas lacase, manganês peroxidase e xilanase, produzidas por 

Pleurotus sajor-caju em meio sólido, iguais a 456,8, 154,1 e 298,6 U/L, 

respectivamente. Em meio de cultivo líquido, obteve-se atividade de lacase igual a 

3.658,2 U/L, utilizando-se a espécie Pleurotus ostreatus. 

Correa et al. (2011) estudaram a utilização de resíduos da bananicultura, 

palha de folhas de bananeira e cascas de banana, para a produção de lacase, 

celulase, carboximetilcelulase e xilanase por Pleurotus ostreatus e Pleurotus sajor-

caju em meio líquido. Três formulações foram avaliadas: (a) água de imersão de 

palha de bananeira+cascas de banana (2:1) suplementada com 40 g/L de palha de 

bananeira triturada e 150 µM de CuSO4; (b) formulação (a) suplementada com 10 

g/L de glicose e (c) meio de cultivo Kirk suplementado com 40 g/L de palha de 

bananeira triturada e 150 µM CuSO4. Observou-se atividade de lacase em todos os 

meios avaliados para ambas as espécies, sendo a maior concentração (4.210,76 ± 

306 U/L) obtida com o meio (b) e a espécie Pleurotus sajor-caju. As demais enzimas 

não apresentaram atividade enzimática.  

A produção de enzimas celulolíticas (carboximetilcelulase e avicelase), 

hemicelulíticas (xilanase) e ligninolíticas (lacase e manganês peroxidase) por fungos 

do gênero Pleurotus (P. sp BCCB068, P. Tailândia e P. sajor-caju) em meio de 

cultivo líquido, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono, foi 

estudada por Menezes et al. (2009). Os autores observaram que todos os fungos 



estudados produziram as enzimas lignocelulolíticas lacase e manganês peroxidase. 

A linhagem Pleurotus sp BCCB068 apresentou as maiores atividades máximas de 

lacase e manganês peroxidase, iguais a 6,23 U/L (15° dia de cultivo) e 31,56 U/L (5º 

dia de cultivo), respectivamente. Pleurotus sajor-caju apresentou atividades 

máximas de lacase e manganês peroxidase iguais a 3,52 U/L (10° dia de cultivo) e 

22,86 U/L (10° dia), respectivamente. Pleurotus tailandia apresentou atividades 

máximas de lacase e manganês peroxidase iguais a 1,63 U/mL (10° dia de cultivo) e 

23,58 U/mL (15° dia de cultivo).  

Considerando a importância do complexo enzimático lignocelulolítico destes 

fungos, bem como as possibilidades de agregar valor ao resíduo cascas de banana, 

gerado em grande quantidade na região nordeste de Santa Catarina, e substituir o 

uso de água pura na composição dos meios de cultivo por água de imersão (elfuente 

oriundo da produção de cogumelos Pleurotus), usando, desta forma, a água de 

forma racional, este projeto teve como objetivo estudar a produção de lacase por 

Pleurotus sajor-caju utilizando como base para a composição de um dos meios de 

cultivo resíduos da produção de cogumelos e banana, cultura representativa da 

região de Joinville, Santa Catarina. 

 

3. OBJETIVOS 

Estudar, por meio de experimentos em frascos agitados, a influência do meio de 

cultivo formulado com solução Manachini suplementada com glicose 20 g/L e CuSO4 

150 µM sobre a produção de lacase por Pleurotus sajor-caju. 

Estudar, por meio de experimentos em frascos agitados, a influência do meio de 

cultivo formulado com água de imersão suplementada com pó de cascas de banana 

60 g/L, tartarato de amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 µM sobre a 

produção de lacase por Pleurotus sajor-caju. 

 

4. METODOLOGIA 

Microrganismo e manutenção: Utilizou-se a espécie Pleurotus sajor-caju, obtida da 

Coleção de Culturas de Basidiomicetos da Universidade de São Paulo, sob o código 

CCB 019. A cepa foi mantida em placas de Petri contendo meio trigo-dextrose-ágar 

(TDA) (FURLAN et al., 1997) e mantida sob refrigeração com repiques feitos a cada 

três meses. 

 



Estudo do meio de cultivo para a produção de lacase: Foram avaliados dois meios 

de cultivo (a) solução Manachini suplementada com glicose 20 g/L e CuSO4 150 µM; 

(b) água de imersão suplementada com pó de cascas de banana 60 g/L, tartarato de 

amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 µM. Frascos Erlenmeyer de 500 mL 

contendo 100 mL de meio de cultivo, esterilizados a 121ºC por 15 minutos, 

inoculados com dois discos de ágar de 12 mm de diâmetro contendo micélio fúngico 

foram incubados com agitação recíproca 110 min-¹, temperatura 30ºC, por 15 dias. 

Em seguida, a atividade de lacase foi quantificada. 

 

Determinação da atividade de lacase: Lacase foi avaliada por meio da variação da 

absorbância em 420 nm, produzida pela oxidação do composto ABTS (2,2-azino-bis-

[3-ethyltiazoline-6-sulfonate]), em solução tampão acetato de sódio 50 mM e pH 4,8. 

Os testes foram feitos com 100 µL do extrato enzimático. Uma unidade de atividade 

enzimática é definida como a quantidade de enzima necessária para a oxidação de 

1µmol do substrato ABTS por minuto.  

 

Determinação da concentração de glicose: A concentração de glicose foi medida 

pelo método Glicose-E (ANALISA, Gold Analisa Diagnóstica Ltda.). Neste método, a 

glicose é oxidada pela enzima glicose-oxidase (GOD) a ácido glucônico e peróxido 

de hidrogênio. Em presença de peroxidase (POD), o peróxido de hidrogênio produz 

a copulação oxidativa do fenol com a 4-aminofenazona (4-AF), dando lugar à 

formação de um cromógeno vermelho cereja, cuja intensidade da cor é proporcional 

à concentração de glicose presente na solução em análise. As leituras de 

absorbância foram feitas em espectrofotômetro (modelo SP 2000UV, BEL 

PHOTONICS) a 505 nm. Com base nas leituras obtidas com os padrões 

(concentração de 0,1 a 1,0 g/L), foi definida uma equação, por regressão linear, 

através da qual foram calculadas as concentrações de glicose nas amostras. 

 

Análises estatísticas: As replicatas foram avaliadas através do teste estatístico para 

rejeição de valores desviantes denominado Teste Q de Dixon, com nível de 

confiança de 95% (r10), de acordo com Rorabacher (1991). A existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos resultados obtidos nos 



experimentos foi determinada através do teste de Análise de Variância (ANOVA), 

realizado no programa Microsoft EXCEL, com nível de significância de 0,5 %. 

 

5. RESULTADOS  

 

A Figura 1 mostra as variações das concentrações de glicose em função do 

tempo, durante o cultivo de Pleurotus sajor-caju em meio de cultivo composto por 

solução Manachini, tendo seus sais dissolvidos em água de imersão, suplementada 

com glicose 20 g/L e CuSO4 150 µM e água de imersão suplementada com pó de 

cascas de banana 60 g/L, tartarato de amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 

µM. 

 

 

Figura 1 - Variações das concentrações de glicose em função do tempo, 

durante o cultivo de Pleurotus sajor-caju em meio de cultivo composto por solução 

Manachini, tendo seus sais dissolvidos em água de imersão, suplementada com 

glicose 20 g/L e CuSO4 150 µM (linha tracejada) e água de imersão suplementada 

com pó de cascas de banana 60 g/L, tartarato de amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e 

CuSO4 150 µM (linha contínua). Os símbolos aberto e fechado representam as 

replicatas do experimento. 

 

Observa-se consumo de glicose mais acelerado no meio (b) composto por 

água de imersão suplementada com pó de cascas de banana 60 g/L, tartarato de 

amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 µM que no meio (a) solução Manachini 
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suplementada com glicose 20 g/L e CuSO4 150 µM. Visualmente também observou-

se maior crescimento fúngico no meio de cultivo (b) que no meio de cultivo (a). A 

produção de lacase também foi maior no meio de cultivo (b) (2.792 U/L, após 9 dias 

de cultivo). O meio de cultivo (a) apesar de conter os nutrientes adequados para o 

crescimento fúngico e propiciar a produção de enzimas, quando comparado ao meio 

de cultivo alternativo, formulado com efluente proveniente do cultivo sólido de 

cogumelos do gênero Pleurotus e pó de cascas de banana, apresentou atividade de 

lacase bastante baixa (14,8 U/L, após 9 dias de cultivo). 

Os valores de atividade de lacase obtidos neste trabalho, utilizando água de 

imersão juntamente com pó de cascas de banana na composição do meio de cultivo, 

foram similares aos obtidos por Libardi-Júnior et al. (2011), utilizando a espécie  

Pleurotus ostreatus, que avaliaram três diferentes composições de meio de cultivo: (a) 

água destilada suplementada com 150 µM de CuSO4 e 40 g/L de pó de cascas de 

banana, (b) meio de cultivo Kirk suplementado com 150 µM de CuSO4 e 40 g/L de pó de 

cascas de banana e (c) água de imersão de palha de folhas de bananeira suplementada 

com 150 µM de CuSO4 e 40 g/L de pó de cascas de banana. O meio de cultivo contendo 

água de imersão de palha de folhas de bananeira em sua composição, ou seja, o meio 

de cultivo (c), foi o que propiciou a maior atividade de lacase, igual a 3.658,2 U/L, 

seguido dos meios de cultivo (b) e (a), com atividades de lacase iguais a 1.575,0 e 372,5 

U/L, respectivamente. Estes autores observaram influência positiva do resíduo água de 

imersão de palha de folhas de bananeira sobre a produção de enzimas por Pleurotus. 

Os mesmos autores obtiveram atividade de lacase por Pleurotus ostreatus 

variando de 3,5 a 9,5 U/L quando utilizaram meio de cultivo Kirk e diferentes 

composições como adição de pedaços de madeira e/ou pedaços de filtro de papel 

Whatmann n. 1, etc. Estes valores ficaram muito abaixo dos obtidos nestes trabalho. 

Assim como os valores de atividade de lacase obtidos por Menezes et al. (2009), que  

avaliaram a produção de enzimas celulolíticas (carboximetilcelulase e avicelase), 

hemicelulíticas (xilanase) e ligninolíticas (lacase e manganês peroxidase) por fungos do 

gênero Pleurotus (P. sp BCCB068, P. Tailândia e P. sajor-caju) em meio líquido, 

utilizando bagaço de cana como fonte de carbono e observaram que todos os fungos 

estudados produziram lacase. Os maiores produtores de lacase foram as linhagem 

Pleurotus sp BCCB068, com 6,23 U/L no 15º dia e a linhagem Pleurotus sajor-caju, com 

3,52 U/L no 10º dia de incubação.  



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio de cultivo composto por água de imersão suplementada com pó de 

cascas de banana 60 g/L, tartarato de amônio 5,4 mM, glicose 10 g/L e CuSO4 150 

µM apresentou atividade de lacase aproximadamente 190 vezes maior que aquela 

observada no meio formulado com solução Manachini suplementada com glicose 20 

g/L e CuSO4 150 µM. 

A utilização conjunta dos resíduos agroindustriais água de imersão de palha 

de folhas de bananeira e cascas de banana propiciaram maior atividade de lacase 

por Pleurotus sajor-caju, sugerindo a possibilidade de agregação de valor a estes 

resíduos por meio da bioconversão fúngica, assim como o uso racional da água para 

a composição dos meios de cultivo. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

ALEXANDRINO AM, FARIA HG, SOUZA CGM, PERALTA RM. Aproveitamento do 

resíduo de laranja para a produção de enzimas lignocelulolíticas por Pleurotus 

ostreatus (Jack:Fr). Ciênc. Tecnol. Aliment., v 27, n 2, p.364-368, 2007.  

ARORA, D. S.; SHARMA, R. K.; CHANDRA, P. Biodelignification of wheat straw and 

its effect on in vitro digestibility and antioxidant properties. International 

Biodeterioration & Biodegradation, v. 65, p. 352 – 358, 2011.  

BONATTI M, KARNOPP P, SOARES HM, FURLAN SA. Evaluation of Pleurotus 

ostreatus and Pleurotus sajor-caju nutritional characteristics when cultivated in 

different lignocellulosic wastes. Food Chemistry, v. 88, n. 3, p. 425-428, 2004.  

CHANG, S. T. & MILES, P. G. Mushrooms: Trends in production and technological 

development. Genetic Engeniring and Biotechnology, v. 41-42, p. 73-81, 1993. 

CORREA, M. Capacidade de descoloração de corantes têxteis por Pleurotus 

ostreatus. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Química), 

Universidade da Região de Joinville, Joinville, 2011.  

DALONSO N; SOUZA R; SILVEIRA MLL; RUZZA AA; WAGNER TM; WISBECK E; 

FURLAN SA. Characterization and antineoplasic effect of extracts obtained from 

Pleurotus sajor-caju fruiting bodies. Appl. Biochem. Biotechnol., v 160, n 8, p 2265-

2274, 2010.  

DE BARBA, FABIANA F.M.; SILVEIRA, MARCIA L.L.; PILONI, BARBARA U.; 

FURLAN, SANDRA A.; PINHO, MAURO S.L. Influence of Pleurotus djamor bioactive 



substances on the survival time of mice inoculated with sarcoma 180. International 

Journal of Pharmacology, v. 7, p. 478-484, 2011. 

ESPOSITO E; AZEVEDO J.L. Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e 

biotecnologia. Caxias do Sul: Educa, 2004.  

FURLAN S.A., VIRMOND L.J., MIERS D., BONATTI M., GERN R.M.M., JONAS R. 

Mushroom strains able to grow at high temperatures and low pH values. World 

Journal of Microbiology and Biotechnology, v 13, p 689-692, 1997. 

FURLAN SA; GERN RMM; WISBECK E; BONATTI M; SILVEIRA MLL; SILVA HH. 

Possibilities of Pleurotus applications in food, health and environmental technologies. 

In: KOUTINAS A; PANDEY A; LARROCHE C. Current topics on Bioprocesses in 

Food Industry. Nova Delhi: Asiatech, 2008. p. 482-495.  

KAMIDA HM; DURRANT LR; MONTEIRO RTR; ARMAS ED. Biodegradação de 

efluente têxtil por Pleurotus sajor-caju. Química Nova, v 28, n 4, p 629-632, 2005.  

LIBARDI JUNIOR, L.; CORREA, M.; BONATTI-CHAVES, M.; GERN, R. M. M.; 

WISBECK, E.; SCHLOSSER, D.; FURLAN, S. A. Production and Applications of 

Pleurotus laccase. In: Advances in Bioprocess in Food Industry. Vol. IV. Nova Delhi: 

Asiatech, p. 36-61, 2011.  

LIBARDI JUNIOR, N; GERN, R.M.M.; FURLAN, S.A.; SCHLOSSER, D. Laccase 

production by the aquatic ascomycete Phoma sp. UHH 5-1-03 and the white rot 

basidiomycete Pleurotus ostreatus DSM 1833 during submerged cultivation on 

banana peels and enzyme applicability for the removal of endocrine-disrupting 

chemicals. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2012.  

MENEZES, C. R. DE; SILVA, I. S. E DURRANT, L. R. Bagaço de cana: fonte para 

produção de enzimas ligninocelulolíticas. Estudos Tecnológicos, v. 5, n. 1, p. 68-78, 

2009.  

MOREIRA NETO SL. Enzimas ligninolíticas produzidas por Psilocybe castanella 

CCB444 em solo contaminado com hexaclorobenzeno Dissertação (Mestrado) 

Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, 2006. 

MUNARI FM; GAIO TA; CALLONI R; DILLON AJP. Decolorization of textile dyes by 

enzymatic extract and submerged cultures of Pleurotus sajor-caju. World J. Microbiol. 

Biotechnol., v 24, p 1383-1392, 2008.  

PURNOMO AS; MORI T; KAMEI I; NISHII T; KONDO R. Application of mushroom 

waste medium from Pleurotus ostreatus for bioremediation of DDT-contaminated soil. 

International Biodeterioration & Biodegradation, v 64, n 5, p 397-402, 2010.  



REFAIE FM; ESMAT AY; DABA AS; TAHA SM. Characterization of 

polysaccharopeptides from Pleurotus ostreatus mycelium: assessment of toxicity and 

immunomodulation in vivo. Micologia Aplicada International, v 21, n 2, p 67-75, 2009.  

REYES LF. Estudo da degradação de polietileno tereftalato (PET) por fungos 

basidiomicetos ligninoliticos. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Engenharia de 

Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.  

RORABACHER DB. Statistical treatment for rejection of deviant values: critical 

values of Dixon’s “Q” parameter and related subrange ratios at the 95% confidence 

level. Anal. Chem., v 63, p 139-146, 1991. 

SARNTHINA R; KHAMMUANG S. Evaluation of dyes decolourisation by the crude 

enzyme from Pleurotus sajor-caju grown on sorghum seed media. Pakistan Journal 

of Biological Sciences, v 11, n 1, p 62-67, 2008.  

SHASHIREKHA MN; RAJARATHNAM S; BANO Z. Enhancement of bioconversion 

efficiency and chemistry of the mushroom, Pleurotus sajor-caju (Berk and Br.) 

Saccroduced on spent rice straw substrate, supplemented with oil seed cakes. Food 

Chemistry, v 76, n 1, p 27-31, 2002.  

SILVA, H. H. B.; SCHNEIDER, A. L. S.; WISBECK, E.; FURLAN, S. A. 

Biodegradation of 2,4 dichlorophenol bt Pleurotus ostreatus DSM 1833. Brazilian 

Archives of Biology and Technology, v. 52, p. 1563-1570, 2009. 

TAM SC; YIP KP; CHANG F; CHANG ST. Hypotensive and renal rffects of na extract 

of the edible mushroom Pleurotus sajor-caju. Life Sciences, v 38, p 1155-1161, 1986.  

WISBECK E; FURLAN S.A; NINOW J.L. Efeito da concentração inicial de glicose e 

do pH na produção de exopolissacarídeos de potencial antitumoral por Pleurotus 

ostreatus DSM 1833. Revista Saúde e Ambiente (UNIVILLE), v 6, p 19-22, 2005.  

WOLFF ERS; WISBECK E; SILVEIRA MLL; GERN RMM; PINHO MSL; FURLAN 

SA. Antimicrobial and antineoplasic activity of Pleurotus ostreatus. Appl. Biochem. 

Biotechnol., n 151, p 402-412, 2008.  


