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Os resíduos de cascas de frutas 
provenientes da agroindústria causam 
impacto ambiental devido ao acúmulo. 
Como alternativa, podem ser empregados 
no cultivo de fungos comestíveis e 
medicinais. A transformação biológica 
realizada pelos fungos possibilita o 
enriquecimento do material com proteínas, 
vitaminas e moduladores biológicos, ou 
ainda pode resultar na prospecção de 
novas substâncias aplicadas à indústria 
farmacêutica e cosmética. O uso de 
extratos de cogumelos pode ser uma 
alternativa promissora no tratamento de 
patologias dermatológicas, tais como a 
psoríase. Neste sentido, a proposta deste 
trabalho foi avaliar a produção de 
cogumelos comestíveis e medicinais com 
capacidade antioxidante, utilizando cascas 
de bananas como substrato para 
crescimento do micélio. 
 
 
 
Como etapas iniciais, foram avaliadas 12 
espécies de basidiomicetos crescidos em 
casca de banana através da técnica de 
cultivo sólido e esterilizados em meio 
axênico. Destes, apenas 2 obtiveram um 
crescimento satisfatório, seguindo para os 
testes de determinação de fenólicos totais 
e flavonoides totais através de técnicas 
espectrofotométricas (Folin; Ciocalteau, 
1927; J. Biol. Chem e Mabry et al, 1970; 
Systematic identification of flavonoids, 
com algumas modificações).  
 
 
 
 

O cultivo de cogumelos em casca de 
banana quando comparado com a casca 
in natura resultou no aumento dos teores 
de fenólicos com os fungos BAVRP09 e 
BAVRP10, em 67 e 51% respectivamente, 
e flavonoides totais, em aproximadamente 
38 e 27% respectivamente.  
 
 
 
Estes resultados demonstram que o 
arsenal enzimático presente nos 
basidiomicetos está degradando as 
substâncias presentes na casca de 
banana convertendo-os para metabólitos 
de interesse no micélio, que está 
integrado ao material de cultivo. Etapas 
posteriores serão realizadas para 
determinar o potencial antioxidante e 
cicatrizante de formulações contendo o 
extrato. 
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