
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS 
 

 

 

 

APARECIDO ALMEIDA CONCEIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIODEGRADAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

TÓXICAS/ANTINUTRICIONAIS PRESENTES EM TORTAS DE 

SEMENTES OLEAGINOSAS E PRODUÇÃO DE LOVASTINA 

POR COCULTIVO DE MACROFUNGOS E Aspergillus terreus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista, BA 

2018 



 
 

APARECIDO ALMEIDA CONCEIÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODEGRADAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

TÓXICAS/ANTINUTRICIONAIS PRESENTES EM TORTAS DE 

SEMENTES OLEAGINOSAS E PRODUÇÃO DE LOVASTINA 

POR COCULTIVO DE MACROFUNGOS E Aspergillus terreus 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Biociências, Universidade Federal da Bahia, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em 

Biociências. 

 

Orientador: Prof. Dr. Félix Gonçalves de Siqueira 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

Co-orientadora:  Drª. Simone Mendonça  

Embrapa Agroenergia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista, BA 

2018 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Palavras não são suficiente para demostrar a minha gratidão a Deus. Posso apenas dedicar todo 

este trabalho a Ele; e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 

À minha família por estar sempre presente e disponível mesmo nos momentos em que estou 

distante. 

Ao meu orientador, Félix Siqueira, por acreditar na minha capacidade; por ser um orientador pra 

vida além dos assuntos acadêmicos. 

À minha co-orientadora, Simone Mendonça, também por acreditar na minha capacidade e 

permitir que eu enxergue muito mais longe. 

Ao José Antônio pelos ensinamentos, treinamentos e transferência de conhecimento.  

À Nadia Parachin e Kelly, por acreditar no projeto e pela disponibilidade de nos ajudar no 

desenvolvimento do mesmo. 

Aos colegas de mestrado da UFBA, por tornar os momentos mais difíceis suportáveis. 

Aos colegas da Embrapa, em especial a Paula Carmona, Elias e Clemente por cederem seus 

preciosos tempos a ajudar no desenvolvimento deste trabalho. 

À UFBA e a coordenação do Programa de Pós-graduação em Biociências pela possibilidade de 

realização deste mestrado. 

À Embrapa Agroenergia e FAPESB (suporte financeiro) por acreditar e apoiar a ciência 

brasileira; dando suporte para a formação de grandes mentes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom 

procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. ” 

Bíblia, Tiago 3:13 



 
 

RESUMO 

O desenvolvimento de processos capazes destoxificar substâncias tóxicas ou 

antinutricionais de tortas/farelos extraídos de sementes oleaginosas como algodão e pinhão-

manso tem sido almejado pela indústria de nutrição animal, em função da possibilidade da 

diversificação ou regionalização das matérias-primas.  As tortas de sementes de  algodão (TCA) 

ou pinhão-manso (TSPM) tem aplicações restringidas a  nutrição animal (monogástricos ou 

poligástricos) pela presença dos fatores tóxicos como gossipol e ésteres de forbol, 

respectivamente. O uso de microrganismos, tais como fungos filamentosos, está entre as 

alternativas no processo de destoxificação e melhoria da qualidade nutricional de tais biomassas 

vegetais.  O cultivo de fungos filamentosos, ascomicetos e basidiomicetos, por exemplo,  pode 

ser utilizado como estratégia de destoxificação, e concomitantemente produzir metabólitos 

secundários de interesse comercial, como a lovastatina.  A lovastatina é uma substância 

produzida por algumas espécies de fungos possuindo ação inibitória da via da síntese do 

colesterol endógeno. Essa substância é utilizada  no tratamento de dislipidemias. Deste modo, 

este estudo teve como  objetivo avaliar a biodegradação de fatores tóxicos/antinutricionais de 

tortas de sementes oleaginosas, e determinar a produção de lovastatina durante cocultivo entre 

macrofungos e Aspergillus terreus. Para análise da degradação de gossipol, foi validada 

metodologia mais apropriada para extração e detecção desta molécula em cultivos fúngicos em 

TCA por técnica de Cromatografia Líquida de Ultra Performance (UHPLC). A produção de 

lovastatina pelos fungos filamentosos foi avaliada por cultivo em meios sintéticos e meios 

enriquecidos com TCA, TSPM ou grãos de trigo triturados. Também foram avaliados a 

correlação entre a produção de lovastatina e enzimas lignocelulolíticas (xilanase, endoglicanse, β-

glicosidase, lacase e peroxidase) durante os cocultivos. Os resultados do método otimizado e 

validado para determinação de gossipol livre mostrou ser eficiente para análises de traços da 

molécula em pós-cultura de TCA usando macrofungos com limite de detecção e quantificação de 

0,2 e 0,5 µg.mL-1, com significativa precisão e reprodutibilidade (RSD)<10% e recuperação 

acima de 94%. A produção de lovastatina não foi observada nas culturas dos macrofungos 

selecionados em monocultivo. No entanto, quando o sistema de produção fora feito por  cocultivo 

entre os fungos  observou-se incremento significativo da molécula. No cultivo submerso, a 

produção de lovastatina mostrou-se ser influenciada pelas espécies fúngicas utilizadas no 

cocultivo bem como o tempo de inoculação das duas espécies no meio. As atividades enzimáticas 

para lacase e peroxidase  apresentaram melhores resultados quando realizado o cocultivo dos 

fungos fazendo uso da torta de algodão como substrato. A  correlação entre a produção de 

enzimas lignocelulósicas e lovastatina não foram observadas nos diferentes tipos de cultivos 

fúngicos. Em suma, a técnica de cocultivo mostrou potencial para ações quanto a otimização da 

produção de enzimas e metabólitos secundários, alinhando-se com as discussões contemporâneas 

da literatura científica quanto a plataforma de biorrefinaria de biomassas por intermédio de 

processos microbianos. 

Palavra chaves: Gossipol. Pinhão-manso. Metabólitos secundários. Biodetoxificação. 

Macrofungos. Resíduos lignocelulósicos. Lovastatina. 



 
 

ABSTRACT 

The development of processes capable to detoxify toxic or antinutritional compounds 

present in cakes/meal from oilseeds extraction, such as cotton and jatropha, has been investigated 

by the animal nutrition industry due to the possibility of diversification or regionalization of 

different raw materials. The cottonseed (TCA) or jatropha (TSPM) cakes are restricted to animal 

feed applications (monogastric and polygrastric) due to the presence of the toxic factors gossypol 

and phorbol esters, respectively. The use of microorganisms, such as filamentous fungi, are 

among the alternatives of detoxification process and improvement of the nutritional quality of 

such biomasses. Culture of filamentous fungi, ascomycetes and basidiomycetes, for example, can 

be used as a detoxification strategy, and concomitantly produce commercial interest secondary 

metabolites, such as lovastatin. Lovastatin is a substance produced by some fungal species, this 

molecule has inhibitory action on endogenous cholesterol synthesis pathway been used in the 

treatment of dyslipidemias. Thus, this study aimed to evaluate the biodegradation of 

toxic/antinutritional factors of oilseed cake, and to determine the production of lovastatin during 

cocultivation between macrofungi and Aspergillus terreus. To analyze the degradation of 

gossypol, a more appropriate methodology for the extraction and detection of this molecule in 

fungal cultures in TCA by Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) was optimized 

and validated. The production of lovastatin by filamentous fungi was evaluated by culturing in 

synthetic media and media enriched with TCA, TSPM or grinded wheat grains. Correlation 

between the production of lovastatin and lignocellulolytic enzymes (xylanase, endoglycanase, β-

glycosidase, laccase and peroxidase) was also evaluated during cocultures. The results of the 

optimized and validated method for determination of free gossypol showed to be efficient for 

analysis of traces of the molecule in TCA after macrofungi cultivation with limit of detection and 

quantification of 0.2 and 0.5 μg.mL -1, with significant precision and reproducibility (RSD) 

<10% and recovery above 94%. Lovastatin production was not observed in the cultures of the 

selected macrofungi in monoculture. However, when the production system was made by 

cocultivation between the fungi, a significant increase of the molecule was obtained. In 

submerged culture, lovastatin production was shown to be influenced by the fungal species used 

in the coculture as well as the inoculation time of the two species in the medium. The enzymatic 

activities for laccase and peroxidase presented better results when cocultivation was applied, 

using cottonseed cake as substrate. The correlation between the production of lignocellulosic 

enzymes and the secondary metabolite lovastatin were not observed in the different types of fungi 

cultures. In sum, the coculture technique showed potential to optimize the production of enzymes 

and secondary metabolites, in line with the contemporary discussions of the scientific literature 

regarding to the concept of biorefinery platform of biomasses through microbial processes. 

 

Keywords: Gossypol. Jatropha. Secondary metabolites. Biodetoxification. Macrofungi. 

Lignocellulosic wastes. Lovastatin. 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - Cotonicultura como modelos de biorrefinaria lignocelulósica. .............................. 22 

TABELA 2 - Destoxificação do gossipol por fermentação/cultivo microbiano (fungos) ............ 27 

TABELA 3 - Métodos para análise de gossipol ........................................................................... 28 

TABELA 4 - Bioprodutos a partir de bioprocessos de derivados do pinhão-manso como matéria-

prima, com potencial aplicação em modelo de uma biorrefinaria de Jatropha curcas ................. 32 

TABELA 5 - Metabólitos secundários de macrofungos-basidiomicetos utilizados no setor 

fármaco-medicinal. ........................................................................................................................ 38 

TABELA 6 - Metabólitos primários e segundários produzidos por Aspergillus terreus ............. 43 

TABELA 7 - Substratos de origem agroindustrial como fonte nutritiva para os fungos 

filamentosos produtores de lovastatina. ........................................................................................ 46 

TABELA 8 - Composição meio líquido para produção de lovastatina ........................................ 56 

TABELA 9 - Teste de recuperação para lovastatina nas formas ácida e lactona em meio líquido e 

sólido. ............................................................................................................................................ 65 

TABELA 10 - Produção de lovastatina por Aspergillus terreus ATCC 20542 ............................ 67 

TABELA 11 - Triagem da produção de lovastatina por Aspergillus terreus ATCC 20542 em grão 

de trigo, TCA e TSPM em FES ..................................................................................................... 69 

TABELA 12 - Comparação do rendimento da produção de lovastatina por  Aspergillus terreus 

nos sistemas de cultivo FES e FS (mono ou cocultivo). ............................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - Gossipol ligado e livre. ............................................................................................ 23 

FIGURA 2 - Potencial dos macrofungos  na geração de bioprodutos para diversos setores 

industriais no modelo de  biorrefinaria. ......................................................................................... 34 

FIGURA 3 - Tipos de interação entre fungos em cocultivo – modelo cultivo em placa de Petri. 37 

FIGURA 4 - Mecanismo de ação da lovastatina na redução de colesterol total .......................... 39 

FIGURA 5 - Estrutura das estatinas.. ........................................................................................... 41 

FIGURA 6 - Forma ativa e pró-droga da lovastatina. .................................................................. 42 

FIGURA 7 - Rota biosintética da lovastatina em A. terreus. ....................................................... 45 

FIGURA 8 - Atividades realizadas para análise da produção de lovastatina em biomassa 

lignocelulósica provindas da agroindústria do biodiesel. .............................................................. 49 

FIGURA 9 - Desenho experimental de cocultivo em diferentes dias de fermentação entre 

macrofungos (CC102 e CC40) e A. terreus. .................................................................................. 60 

FIGURA 10 - Cocultivo entre fungos CC389, EF88, CC102, CC40 e NCC94 com A.terreus 

FES-BDA por 15 e 30 dias. ........................................................................................................... 70 

FIGURA 11 - Cocultivo entre macrofungos, Fistulina hepatica CC102 e Panus lecomtei CC40 e 

A. terreus nas biomassas de trigo, algodão (TCA) e pinhão manso (TSPM) após 15 dias de 

crescimento por meio de fermentação estado solido (frascos de vidro). ....................................... 72 

FIGURA 12 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em trigo. ...................................... 73 

FIGURA 13 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em TCA. ...................................... 76 

FIGURA 14 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em TSPM. ................................... 77 

FIGURA 15 - Degradação de gossipol por mono ou cocultivos de fungos (basidiomicetos) 

quando cultivados por FES em TCA. ............................................................................................ 79 

FIGURA 16 - Degradação de éster de forbol por mono ou cocultivos de fungos (basidiomicetos) 

quando cultivados por FES em TSPM. ......................................................................................... 81 

FIGURA 17 - Atividade da enzima hidrolítica xilanase em cocultivo submerso entre F. hepatica 

CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva. ........................................................................... 83 

FIGURA 18 - Atividade da enzima hidrolítica endoglucanse em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva. ............................................................ 84 



 
 

FIGURA 19 - Atividade da enzima hidrolítica beta-glucosidase em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva. ............................................................ 85 

FIGURA 20 - Atividade da enzimas oxidativa lacase em cocultivo submerso entre F. hepatica 

CC102 e A. terreus tendo TCA como nutritiva. ............................................................................ 86 

FIGURA 21 - Atividade da enzimas oxidativa peroxidase em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus tendo TCA como nutritiva.. ............................................................ 87 

FIGURA 22 - Produção de lovastatina em cocultivo submerso entre F. hepatica CC102 e A. 

terreus tendo TCA como nutritiva. ............................................................................................... 88 

FIGURA 23 - Atividade da enzima hidrolítica xilanase em cocultivo submerso entre P. lecomtei 

CC40 e A.terreus tendo TCA como nutritiva. ............................................................................... 91 

FIGURA 24 - Atividade da enzima hidrolítica endoglucanase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A. terreus tendo TCA como nutritiva. ............................................................... 92 

FIGURA 25 - Atividade da enzima hidrolítica β- glicosidase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A.terreus tendo TCA como nutritiva. ................................................................ 93 

FIGURA 26 - Atividade da enzima oxidativa lacase em cocultivo submerso entre P. lecomtei 

CC40 e A. terreus. ......................................................................................................................... 94 

FIGURA 27 - Atividade da enzima oxidativa peroxidase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A. terreus. ........................................................................................................... 95 

FIGURA 28 - Produção de lovastatina em cocultivo submerso entre P. lecomtei CC40 e A. 

terreus tendo TCA como nutritiva. ............................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................12 

2. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................................14 

2.1. Parede celular vegetal .....................................................................................................................14 

2.1.1. Celulose ......................................................................................................................................16 

2.1.2. Hemicelulose ..............................................................................................................................16 

2.1.3. Pectina ........................................................................................................................................17 

2.1.4. Lignina .......................................................................................................................................17 

2.2. Recalcitrância da biomassa vegetal ...............................................................................................18 

2.3. Desconstrução da parede celular: quebrando a recalcitrância ...................................................18 

2.4. Torta de caroço de algodão ............................................................................................................21 

2.7.1. Gossipol ..........................................................................................................................................22 

2.7.2. Formas de destoxificação do gossipol ...........................................................................................24 

2.7.2.1. Biodestoxificação do gossipol por fungos ...............................................................................25 

2.7.2.2. Métodos de quantificação e detecção de gossipol ..................................................................27 

2.8. Pinhão-manso ..................................................................................................................................30 

2.8.1. Biodetoxificação do éster de forbol .............................................................................................31 

2.9. Participação dos fungos nos bioprocessos em modelo de biorrefinaria .....................................32 

2.9.1. Macrofungos .................................................................................................................................34 

2.9.1.1 Cocultivo ..................................................................................................................................36 

2.9.2. Metabólitos Secundários produzidos por macrofungos-basidiomicetos .................................37 

2.10 Lovastatina ......................................................................................................................................39 

2.10.2. Resíduos agroindustriais como fonte nutritiva para fungos produtores de lovastatina ......45 

3. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................................................46 

4. OBJETIVOS ...........................................................................................................................................48 

4.1. Objetivo Geral .................................................................................................................................48 

4.2. Objetivos Específicos.......................................................................................................................48 

4. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................................49 

5. CAPÍTULO 1 ..........................................................................................................................................50 

RESUMO ....................................................................................................................................................50 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................51 



 
 

MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................................................54 

Microrganismos e Biomassas vegetais ..................................................................................................54 

Triagem da produção de lovastatina por fungos filamentosos ...........................................................55 

Análise da degradação de gossipol ........................................................................................................57 

Análise da degradação de ester de forbol .............................................................................................58 

Cocultivo por Fermentação Submersa contendo TCA e TSPM como fonte de carbono .................59 

Análise enzimática ..................................................................................................................................61 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ...............................................................................................................65 

Validação do método de extração e quantificação de lovastatina ......................................................65 

Triagem da produção de lovastatina em FS ou FES ...........................................................................65 

Produção de lovastatina em cocultivo entre A. terreus e macrofungos .............................................69 

FES: cocultivo de fungos em biomassas lignocelulósicas como fonte nutritiva ................................71 

Degradação de gossipol e ésteres de forbol ..........................................................................................79 

Cocultivo em fermentação submersa contendo TCA como fonte de carbono ..................................82 

CONCLUSÃO ..........................................................................................................................................101 

6. CONCLUSÃO GERAL .......................................................................................................................102 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................105 

ANEXO I 

 Artigo científico publicado na PlosOne "Development of an RP-UHPLC-PDA method for 

quantification of free gossypol in cottonseed cake and fungal-treated cottonseed cake" ...................... 124 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

1. INTRODUÇÃO 

As fontes de carbono renováveis utilizadas em biorrefinarias podem ser obtidas de 

diferentes setores: agricultura (resíduos vegetais, ex: arroz, trigo, milho, cana de açúcar, 

algodão), florestas (plantações de rotação curta; ex: eucalipto, e  resíduos do beneficiamento da 

madeireira), indústrias/domicílios (resíduos e biomassas do processamento industrial/resíduos 

sólidos municipais e águas residuais), aquacultura (algas) e outros (resíduos de parques e jardins; 

ex: gramas e resíduos de podas) (CHERUBINI, 2010; CAI et al., 2017). As biomassas podem ser 

convertidas em biocombustíveis, como o bioetanol (IOELOVICH, 2015), em enzimas com 

aplicações industriais (SIQUEIRA; FILHO, 2010), e em químicos de interesse industrial e 

medicinal (JONG et al., 2011).  

Na produção de biodiesel são utilizados óleos extraídos de plantas oleaginosas, como 

sementes de soja (Glycine max), pinhão-manso (Jatropha curcas L.) e algodão (Gossipium sp.), 

produzindo também resíduos ou subprodutos como as tortas ou farelos, ricos em material 

proteico e lignocelulósico (GADELHA et al., 2014; HALLARE; RUIZ; CARIÑO, 2014). 

Normalmente, os farelos/tortas de oleaginosas são fontes adequadas para utilização em processos 

de biorrefinaria e/ou outros setores como a pecuária, pois são encontradas em grande quantidade 

e, geralmente, não são utilizados na alimentação humana. Esses farelos/tortas são de baixo custo 

e possuem características nutricionais elevadas (proteínas, fibras e lipídeos) (PLÁCIDO; 

CAPAREDA, 2016). No entanto, a presença de fatores tóxicos e antinutricionais, como o 

gossipol e ésteres de forbol nos derivados do algodão e do pinhão-manso, respectivamente, 

limitam o uso dessas biomassas para outros setores como o de nutrição animal (DEVAPPA et al., 

2012; MORGAN, 1989). Diversas abordagens têm sido aplicadas para a eliminação dessas 

substâncias tóxicas no intuito de possibilitar o uso seguro destas biomassas, sendo os processos 
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biológicos mais bem sucedidas, como a biodestoxificação por fungos filamentosos ( DANKE; 

TILLMAN, 1965; ZHANG et al., 2007; BARROS et al., 2011; SHARATH; MOHANKUMAR; 

SOMASHEKAR, 2014; ; GOMES et al., 2018). 

Os fungos filamentosos, naturalmente, são decompositores de matéria orgânica para 

obtenção de energia e próprio crescimento. Eles são providos de um arsenal metabólico capaz de 

degradar os polímeros da parede celular vegetal e liberar os monossacarídeos (BRINK; VRIES, 

2011). Os fungos também são capazes de degradar de forma eficiente  fatores tóxicos a nutrição 

animal presentes nas biomassas lignocelulósicas. Esse tipo de tratamento biológico têm sido um 

dos mais interessantes para a degradação de gossipol e ésteres de forbol. Estudos têm 

demonstrado que as biomassas de algodão e de pinhão-manso fermentadas por fungos 

filamentosos, apresentam vantagens além da destoxificação a melhoria nas características 

nutricionais para alimentação animal (BOSE; KEHARIA, 2014; ZHANG et al., 2006a). 

Além disso, o tratamento destas biomassas lignocelulósicas com microrganismos tem 

sido explorado pela possibilidade de obtenção de outros produtos, possibilitando o 

desenvolvimento de diversos setores industriais. Por exemplo, as enzimas lignocelulósicas 

atuantes na degradação da biomassa, são aplicadas nas indústrias de celulose e papel, têxtil, 

alimentícia, farmacêutica e química (KANTHARAJ et al., 2017). Um dos setores mais 

promissores para a utilização dos fermentados fúngicos é a da produção de fármacos, uma vez 

que os fungos possuem um enorme potencial para geração de moléculas bioativas. 

(VANDERMOLEN et al., 2013).  

A lovastatina é indicada no tratamento de hipercolesterolemia ao reduzir a síntese 

endógena do colesterol pela inibição da enzima 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A (HMG-

CoA) levando a inibição de toda a rota biossintética do colesterol endógeno. A lovastatina, e as 
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demais estatinas, são fármacos para tratamento de dislipidemias e prevenção da aterosclerose. 

Adicionalmente, outros estudos já demonstraram o potencial dessas substâncias em tratar vários 

outros distúrbios devido a seus efeitos pleiotrópicos, mas ainda pouco conhecidos (ZHOU; 

LIAO, 2009). 

Diversas abordagens tecnológicas têm sido aplicadas para a otimização da produção de 

lovastatina por fungos filamentosos, incluindo a utilização de biomassas lignocelulósicas como 

substrato. Várias biomassas têm sido estudadas como alternativa para produção e otimização do 

processo incluindo farinha de arroz (DEWI et al., 2011), farelo de trigo (KAMATH; 

DWARAKNATH; JANAKIRAMAN, 2016; KUMAR et al., 2014) palha de trigo, farinha de 

milho, caule de bananeira (JAVED et al., 2017), grão de bico, cevada (VALERA et al., 2005), 

palha de arroz, folha de dendê (JAHROMI et al., 2012) e semente de romã (NAIK, 2012). 

Assim, a utilização de biomassas residuais provindas de oleaginosas adequadas para a produção 

de biodiesel no Brasil, como a torta da semente de algodão e pinhão-manso, representam fontes 

promissoras na produção de metabólitos primários e secundários em cultivo de fungos 

filamentosos (ANDRÉ CREMONEZ et al., 2015). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Parede celular vegetal 

 A parede celular vegetal (PCV) posiciona-se em volta da célula conferindo-a forma, 

estabilidade, proteção e rigidez. A PCV possui estrutura complexa, altamente cristalina, formada 

por microfibrilas de celulose incorporada em uma matriz de polímeros de hemicelulose, lignina e 

pectina (TURUMTAY, 2015). A rigidez desta estrutura permite funções vitais à manutenção da 

célula vegetal como resistência às trações e proteção contra estresse mecânico e osmótico. Os 

componentes da PCV são organizados em três camadas distintas: lamela média, parede celular 
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primária e parede celular secundária, esta última apenas em células especializadas (KEEGSTRA, 

2010; LI; CHAPPLE, 2010). 

A lamela média é a camada externa à parede celular primária. Com composição 

abundante  em pectina; a lamela media é responsável pela manutenção da adesão e separação 

célula-célula no tecido vegetal (DAHER; BRAYBROOK, 2015). Esta camada externa é 

produzida durante o desenvolvimento da célula, no qual desempenha sua função interagindo com 

polissacarídeo da célula adjacente. Esta interação entre as lamelas médias de duas ou mais 

células é dependente de Ca+ na qual mantém estruturas de homogalacturonana distintas unidas, 

assim mantendo toda estrutura celular fixa (ZAMIL; GEITMANN, 2017). 

A parede celular primária vegetal tem sua formação durante o crescimento da célula 

vegetal e portanto, trata-se de uma camada menos rígida, comparada à parede secundária, já que 

é ajustável o desenvolvimento celular (SMITH, 2001). Os três polissacarídeos que compõem a 

célula vegetal primária são a celulose, hemicelulose e pectina,  nas proporções de 15-40%, 30-

50% e 20-30%, respectivamente (COSGROVE; JARVIS, 2012). Os polímeros lineares de 

celulose se associam em feixes chamados microfibrilas que são depositadas sobre a membrana 

plasmática sendo, então, mantidas unidas por componentes de hemicelulose e pectina 

(COSGROVE, 2005). Esta matriz complexa de polissacarídeos confere resistência ao tecido 

vegetal, mas ao mesmo tempo, é um complexo flexível conferido propriedade de elasticidade à 

estrutura celular (HÖFTE; VOXEUR, 2017). 

A parede celular secundária difere da primária quanto à formação, composição e função 

(COSGROVE; JARVIS, 2012). A parede celular vegetal secundária, formada após o 

desenvolvimento da célula vegetal, é composta principalmente por celulose (40–80%), 

hemicelulose (10–40%) e lignina (5–25%). Esta estrutura está presente em células especializadas 
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que sofrem grandes tensões ou responsáveis pelo transporte de água, como as que compõem o 

xilema, e em plantas superiores (KUMAR; CAMPBELL; TURNER, 2016; LI; FERNIE; 

PERSSON, 2016). 

2.1.1. Celulose 

A celulose é o principal polímero das plantas, e mais abundante polímero orgânico da 

terra. A estrutura da celulose é formada por cadeias longas lineares pela ligação de monômeros 

de glicose, β-(1→4)- D-glicose. Nesse polímero duas moléculas de glicose se unem formando 

um dissacarídeo, a celobiose; por conseguinte várias moléculas de celobiose são dispostas 

paralelamente para formar as microfibrilas, que agrupadas formam as macrofibrilas e, por fim, se 

arranjam em fibras de celulose (CHO et al., 2017; ZHAO et al., 2007). Esse polímero linear é o 

principal componente que confere rigidez e estabilidade à estrutura celular. (COSGROVE, 

2016). 

A celulose possui uma estrutura longa e regular mantida pelas inúmeras pontes de 

hidrogênio intra e inter-microfibilas, o que permite a formação de estruturas cristalinas 

ordenadas (BORJESSON; WESTMAN, 2016). A estrutura cristalina confere ainda mais 

resistência ao polímero, entre outras características como hidrofobicidade, e insolubilidade à 

muitos solventes orgânicos (VISAKH; THOMAS, 2010). Por outro lado, ao longo da estrutura 

cristalina, são formadas regiões menos ordenadas chamadas de amorfas ou não-cristalinas, cuja 

estrutura não tem linearidade e organização e, consequentemente, possuem maior acesso a 

solventes e enzimas hidrolíticas (SONG et al., 2014). 

2.1.2. Hemicelulose 

 Hemiceluloses são grupos heterogêneos de polissacarídeos capazes de formar ligações 

cruzadas com as microfibrilas de celulose, permitindo formar uma malha complexa entre os dois 



 

17 
 

polissacarídeos; a interação entre hemiceluloses e celulose auxilia na montagem, complexidade e 

estabilidade da PCV (BARTHELAT; YIN; BUEHLER, 2016; COSGROVE, 2005). 

 Diferentes tipos de hemicelulose podem ser encontrados na parede celular a depender do 

tipo de açúcar presente e distribuição na estrutura do polímero: xiloglucanas, xilanas, mananas, 

glucomananas, e β-(1→3,1→4)-glucanas. A composição destes diferentes tipos de hemicelulose 

na PCV variam entre diferentes tipos de células e entre diferentes espécies vegetais 

(SCHELLER; ULVSKOV, 2010). 

2.1.3. Pectina 

 Pectina é o mais complexo dos polissacarídeos encontrados na parede celular, onde os 

ácidos galacturônicos são unidos por ligações glicosídicas e representam 70% da estrutura da 

pectina (MOHNEN, 2008). Vários polissacarídeos de pectina são encontrados na parede celular 

vegetal tais como homogalacturonana, xilogalacturonana, apiogalacturonana, 

ramnogalacturonana I, e ramnogalacturonana II; esses polissacarídeos também variam em 

composição de acordo com a espécie vegetal contribuindo para a adesão entre as células e 

resistência mecânica do tecido vegetal (HARHOLT; SUTTANGKAKUL; SCHELLER, 2010). 

2.1.4. Lignina 

Lignina é um complexo heterogêneo formado pela polimerização de três álcoois: álcool 

cumarilíco, coniferílicoe sinapílico (CESARINO et al., 2012). Eles são convertidos para p-

hidroxifenil, guaicil e siringil, respectivamente. Estas subunidades ligadas formam o 

heteropolímero de lignina (GRABBER et al., 1997; LI; PU; RAGAUSKAS, 2016). A proporção 

de cada álcool determina os diferentes tipos de lignina que são encontradas nas plantas 

vascularizadas, gimnospermas e angiospermas (POPPER, 2008). A lignina se complexa com a 

celulose proporcionando suporte mecânico, ao passo que nas células formadoras do xilema 
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conferem hidrofobicidade, de modo que a presença dessa macromolécula é um dos grandes 

fatores evolucionários para a manutenção das plantas terrestres (BOERJAN; RALPH; 

BAUCHER, 2003; NEUTELINGS, 2011). 

2.2. Recalcitrância da biomassa vegetal 

O termo recalcitrância diz respeito à resistência observada na desconstrução e acesso dos 

componentes da PCV (TAVARES; BUCKERIDGE, 2015). A recalcitrância geral das biomassas 

vegetais é derivada de vários mecanismos estruturais e químicos os quais conferem resistência à 

invasão e à destruição por microrganismos e animais ao tecido vegetal. Dentre os fatores que 

auxiliam na rigidez desses tecidos estão: o tecido epidérmico do corpo da planta (cutícula e 

ceras), densidade e organização dos feixes vasculares, tecido de sustentação (esclerênquima), 

presença de lignina, heterogeneidade e complexidade dos constituintes da PCV, característica 

insolúvel de componentes da PCV e inibidores naturais de fermentação presente na parede 

celular (HIMMEL et al., 2007).  

A nível de parede celular, a presença de lignina associada com celulose e hemicelulose, 

montando um complexo macromolecular, é o fator que mais contribui pela recalcitrância da 

PCV, dando à estrutura rigidez e resistência à trações (CESARINO et al., 2012). Apesar desta 

vital função, a recalcitrância dos tecidos vegetais é também um fator limitante para a utilização 

das biomassas lignocelulósicas nos processos de biorrefinaria (LI; PU; RAGAUSKAS, 2016). 

Para acessar a abundante fonte de carbono da PCV, diferentes métodos de pré-tratamento são 

requisitados (MARTINI et al., 2013). 

2.3. Desconstrução da parede celular: quebrando a recalcitrância 

Os três mais abundantes polissacarídeos naturais do mundo: celulose, hemicelulose e 

pectina formam a chamada holocelulose, que juntamente com a lignina, estão complexados na 
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matriz da PCV. A holocelulose e lignina são importantes fontes de carbono e substâncias 

aromáticas para a obtenção de (bio)produtos de valor comercial agregado. No entanto para se ter 

acesso aos açúcares complexados na celulose e hemicelulose, por exemplo, a PCV deve ser 

desconstruída por processo chamado de pré-tratamento (LIU et al., 2012; WYMAN et al., 2005). 

O pré-tratamento é considerado o processo mais caro para constituição de uma planta de 

bioprocessos vegetal no modelo de biorrefinaria para obtenção de etanol de segunda geração 

(celulósico), por exemplo. Esse processo é necessário para romper os componentes compactados 

da PCV e otimizar o processo de hidrólise da celulose (SAMUEL et al., 2013; SINDHU; 

BINOD; PANDEY, 2016).  

As abordagens de pré-tratamento das biomassas lignocelulósicas utilizam-se de diferentes 

métodos químicos, físicos e biológicos, e a combinação dos mesmos (AGBOR et al., 2011; HU 

et al., 2018). Os pré-tratamentos que requerem métodos físicos (ação mecânica, irradiação e 

ultrassom), químicos (substâncias ácidas e/ou básicas) ou a combinação dos dois (físico-

químicos – explosão de vapor, micro-ondas) são os mais tradicionais. No entanto, esses métodos 

podem ser caros, ao requererem grande quantidade de energia e/ou a utilização de químicos 

adicionais, ou tratamento de efluentes (AMIN et al., 2017). Assim, os métodos biológicos com 

base em microrganismos e enzimas têm sido vigorosamente estudados para otimização e redução 

dos custos da hidrólise dos componentes da PCV (SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016; 

THYGESEN et al., 2014).  

Fungos filamentosos são produtores de enzimas capazes de biodegradar os componentes 

da matriz da PCV. Durante o crescimento em biomassas lignocelulósicas, os fungos são capazes 

de produzirem enzimas extracelulares desconstrutoras dos componentes da parede celular para a 

obtenção de monômeros de açúcar (MARTINS et al., 2014). Esses microrganismos produzem 
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um arsenal de enzimas oxidativas capazes de degradar a lignina bem como enzimas hidrolíticas 

capazes de desconstruir a celulose e hemicelulose (LEVY, 1966). 

 Os fungos filamentosos produzem dois grupos de enzimas quanto à forma de ação, 

enzimas hidrolíticas e lignolíticas (oxidativas). As oxidativas compreendem as peroxidases (ex., 

lignina e manganês peroxidase) e lacasses. Essas enzimas são capazes de oxidar moléculas 

menores (ex., ácidos orgânicos), que em contato com os componentes fenólicos e amino 

aromáticos da lignina formam intermediários instáveis decompondo a matriz de lignina (TIAN; 

FANG; GUO, 2012). A desconstrução da lignina é um dos processos cruciais para quebra da 

recalcitrância da PCV. Assim vários estudos têm buscado a otimização do processo biológico 

para esse fim (DASHTBAN et al., 2010; KNEŽEVIĆ et al., 2013; MADADI; ABBAS, 2017).  

Para hidrólise da celulose, são requeridas três classes de enzimas: β-1,4-endoglicanases, 

exoglicanases e β-glicosidase. As endoglicanases quebram a celulose na porção interna, 

principalmente nas regiões amorfas, liberando unidades que são posteriormente degradadas pelas 

outras duas classes de enzimas. Exoglicanases agem na extremidade da celulose clivando-a em 

celobiose; a celobiose por fim é clivada em monômeros de glicose por ação da β-glicosidase 

(KANTHARAJ et al., 2017). 

 A degradação da hemicelulose é um processo muito mais complexo comparado ao da 

celulose devido à sua maior complexidade estrutural. Assim diferentes classes enzimáticas são 

requeridas para a degradação dos diferentes tipos de hemiceluloses: xilanases (ß-1,4-

endoxilanase, β-1,4-xilosidase) para a degradação da xilana sendo a ß-1,4-endoxilanase 

hidrolisam as ligações do tipo β-1,4 da cadeia da xilana produzindo oligossacarídeos, os quais 

são convertidos em xilose pela β-1,4-xilosidase. Xiloglucanase e β-glucosidases para 

decomposição das xiloglucanas (SOUZA, 2013).  
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2.4. Torta de caroço de algodão 

A cultura do algodão, planta oleaginosa, está entre as maiores e mais importantes no 

mundo; Índia, China e Estados Unidos são os maiores produtores (OECD-FAO, 2016). O Brasil 

está entre os 5 maiores produtores do mundo, responsável por, aproximadamente, 6% da 

produção global em 2016/2017, com destaque na produção para os estados do Mato Grosso e 

Bahia (CONAB, 2017). A cultura do algodão tem a produção de fibra como produto principal 

direcionado principalmente para indústria têxtil; após a remoção da fibra, o caroço de algodão 

ainda pode ser utilizado para a produção de óleo, coproduto utilizado principalmente para a 

produção de biodiesel (NABI; RAHMAN; AKHTER, 2009). A cotonicultura e as biomassas 

vegetais residuais do processamento pelos diversos passos da cadeia é outro exemplo de cultura 

agrícola que podem ser inseridas no conceito de biorrerinaria, de modo a possibilitar a busca ou 

consolidação de (bio)produtos de valor agregado em modelo de biorrefinaria de matéria-prima 

lignocelulósica (JONG; JUNGMEIER, 2015). 

Diversas biomassas são geradas após a extração de óleo das sementes do algodão: casca, 

farelo e torta do caroço de algodão. A casca é obtida após abertura da semente para liberação do 

grão, o farelo de caroço de algodão é obtido quando empregada a extração de óleo por solvente, 

enquanto a torta de caroço de algodão (TCA) é obtida quando empregada a extração mecânica. 

Todas essas biomassas residuais são fontes de proteínas, fibras e minerais que poderiam ser 

utilizados diretamente no setor pecuário (CARDOSO, 1998). No entanto, o uso das biomassas 

residuais do algodão como insumos para nutrição  animal é restrito, principalmente 

monogástricos, devido à presença de gossipol (MORGAN, 1989).  

Diferentes tratamentos das biomassas de algodão têm sido utilizados para a remoção do 

fator tóxico (gossipol), possibilitando a utilização dessa fonte de nutriente (ver Seção 2.7.2.). 
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Vários trabalhos têm abordado outras alternativas para o uso das biomassas da cotonicultura. 

Assim, a utilização dessas biomassas como matéria-prima no modelo de biorrefinaria 

(cotononicultura) para a obtenção de (bio)produtos são reportados na literatura sobre o tema 

(Tabela 1). 

TABELA 1 - Cotonicultura como modelos de biorrefinaria lignocelulósica. 

Matéria-prima Produtos Referências 

Resíduos da indústria têxtil Enzimas (celulases) (HU et al., 2018) 

Galhos do algodoeiro Etanol (CHRISTOPHER et al., 2017) 

Galhos do algodoeiro Ácido succínico (LI et al., 2013) 

Torta de caroço de algodão Bio-hidrogênio 
(PANAGIOTOPOULOS et al., 

2013) 

Exocarpo do algodão e substrato de 

cogumelos (SMS, spent mushrom 

substrate) 

- Bio-óleo (Ácido acético, 

substâncias fenólicas) 

- Carvão vegetal 

(VISSER et al., 2011) 

 

2.7.1. Gossipol 

Gossipol é um pigmento de coloração amarelada encontrado em glândulas de plantas do 

gênero Gossypium. Gossipol é um metabólito secundário que confere proteção à planta, sendo 

encontrado em praticamente todos os tecidos, incluindo sementes, caules, folhas, raízes e frutos, 

e juntamente com outros aldeído-terpenos (hemigossipol, -metoxihemigossipol e helicóides) 

protegem a planta contra ataques de predadores e patógenos (ADAMS; GEISSMAN; 

EDWARDS, 1960; MAHONEY; CHAN, 1985; SCHEFFLER; ROMANO; BLANCO, 2012; 

STIPANOVIC et al., 1988) 
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O gossipol (C30H30O8), 2,2’-bis(8-formil-1,6,7-trihidroxi-5-isopropil-3-metilnaftaleno) 

trata-se de uma substância  polifenólica que pode ser encontrado em duas formas: gossipol livre 

e gossipol ligado (GADELHA et al., 2014). Gossipol livre é encontrado na planta antes do 

processamento do caroço, tido como fisiologicamente ativo e completamente solúvel em acetona 

aquosa (AOCS, 2009). O gossipol ligado é formado a partir da reação com grupo amino livres de 

proteínas e peptídeos (HRON; KUK; ABRAHAM, 1990) (Figura 1). 

 

FIGURA 1 - Gossipol ligado e livre. Fonte: (PELITIRE; DOWD; CHENG, 2014) com 

modificações 

 

O gossipol produzido pela planta é formado pela junção de duas moléculas de 

hemigossipol o que possibilita a formação de dois enantiômeros: (+)- e (-)-gossipol. A proporção 

destas duas moléculas em sementes de algodão variam de acordo com a espécie, por exemplo, 

para Gossypium hirsutum é de 3:2 ((+)-gossipol:(-)-gossypol) e para Gossypium barbadense é de 

2:3 (STIPANOVIC et al., 2005; STIPANOVIC; PUCKHABER; BELL, 2006). O estereoisômero 

(-)-gossipol é a forma ativa da molécula sendo responsável pela ação anticoncepcional masculina 

e pela toxicidade em animais não-ruminantes (PUCKHABER et al., 2002; WANG et al., 1987). 
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Por conseguir inibir a espermatogênese e, consequentemente, a produção de 

espermatozoides viáveis, o gossipol possui ação contraceptiva para homens (COUTINHO et al., 

2000). Além desta ação, também é estudado outras possíveis atividades do pigmento como 

quimioterápico (WANG et al., 2013; YUAN et al., 2013) e antiviral (POLSKY et al., 1989; 

RADLOFF et al., 1986). No entanto, o gossipol presente nas biomassas do algodão, 

principalmente na TCA, é o fator limitante para o uso como ração animal por apresentar efeitos 

tóxicos diversos (GADELHA et al., 2014; RANDEL; CHASE; WYSE, 1992). Os principais 

efeitos tóxicos do gossipol incluem: interferência no sistema respiratório e circulatório por 

impedir a liberação de oxigênio pela oxi-hemoglobina (ANEJA et al., 2004), o que leva à 

diversos sintomas clínicos como perda de peso, redução do crescimento, fraqueza e anorexia, 

além de causar infertilidade em animais machos (CHASE et al., 1992; WALLER et al., 1981). 

A quantidade de gossipol presente na ração animal derivado de biomassas de algodão é 

regulada por agências internacionais. A concentração de gossipol permitida varia de acordo com 

as espécies e idade dos animais. Por exemplo, o máximo permitido pela agência da União 

Europeia  para aves é de apenas 0,1 µg.mg-1, suínos 0,06 µg.mg-1, caprinos 0,3 µg.mg-1 (cordeiro 

– 0,06 µg.mg-1), bovino 0,5 µg.mg-1 (KNUTSEN et al., 2017).  Assim, para que possa ser 

utilizado como insumo em formulação de rações, principalmente para não-ruminantes, os 

derivados do algodão devem passar por um pré-tratamento, para destoxificação do material 

(GADELHA et al., 2014). 

2.7.2. Formas de destoxificação do gossipol 

Os resíduos do algodão são importantes fontes de nutrientes para uso na pecuária, porém 

a  concentração de gossipol deve ser segura nas formulações nutricionais para a maioria dos 

animais não-ruminantes.Recomenda-se que os materiais provindos da cultura do algodão passem 
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por métodos de redução do gossipol livre. Para isso, são abordados diferentes procedimentos 

para a destoxificação do gossipol; os tratamentos podem ser classificados como físicos, 

químicos, biológicos ou pela combinação dos mesmos a fim de prevenir a toxicidade 

(GADELHA et al., 2014).  

O tratamento químico pode ser obtido pela extração de gossipol utilizando solventes 

orgânicos acidificados como solução hidroalcoólica ou acetona aquosa sob agitação (PELITIRE; 

DOWD; CHENG, 2014). Para os métodos físicos, são descritos procedimentos utilizando 

tratamento com temperatura (GALLUP, 1927) e irradiação (gama, feixe de elétrons) (NAYEFI et 

al., 2014). A abordagem biológica para redução de gossipol, geralmente, ocorre por processo 

microbiano-fermentativo utilizando fungos (KHALAF; MELEIGY, 2008a; ZHANG et al., 2007) 

e bactérias (ZHANG et al., 2017). Outros tratamentos também têm sido eficientes para a 

eliminação de gossipol como a suplementação nutricional com sulfato de ferro e vitamina E; esse 

processo tem demonstrado bons resultados para formulação de ração no setor de aquacultura 

(GABER; ELHALFAWY; RAMADAN, 2012). 

Visto que todas as abordagens de destoxificação do gossipol são eficientes quanto à 

eliminação dessa molécula; no entanto, o processo de biodestoxificação utilizando fungos tem a 

vantagem de melhorar algumas características nutricionais do substrato. Dentre estas, pode-se 

citar o aumento do conteúdo de proteína bruta, aminoácidos essenciais e totais, aumento da 

digestibilidade. Além disso, trata-se de um método sustentável que não agride o meio ambiente, 

não gerando efluentes químicos ou necessidade de lavagem (uso de água em grade volumes) 

(KHALAF; MELEIGY, 2008b; ZHANG et al., 2006a). 

2.7.2.1. Biodestoxificação do gossipol por fungos 
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Processo fermentativo ou cultivo com microrganismos, principalmente fungos 

filamentosos, tem sido usado como forma de tratamento biológico na destoxificação do gossipol 

nos subprodutos ou resíduos da cotonicultura. A ação fúngica sobre a degradação do gossipol 

não é totalmente elucidada, mas a ação enzimática é apontada como a mais provável, 

principalmente pelas enzimas oxidativas, para a degradação dessa substância (ZHANG et al., 

2006a). 

A depender da espécie fúngica, do tempo de fermentação/cultivo e a composição do 

substrato a eliminação de gossipol podem variar de apenas 50% do gossipol livre ou até a total 

eliminação da substância indesejável para geração de insumos para nutrição animal (Tabela 2). 

Outros diversos fatores na fermentação podem influenciar significativamente na 

otimização da degradação de gossipol, por exemplo, a adição de sais e minerais (suplementação), 

umidade, pH e volume de inóculo  (KHALAF; MELEIGY, 2008b; ZHANG et al., 2006b, 2007). 

Os processos de biodestoxificação são capazes de eliminar completamente o gossipol ou 

deixá-lo a níveis abaixo dos níveis máximos recomendados pelas agências reguladoras 

internacionais. No entanto, é necessário o monitoramento dessa molécula nos produtos gerados 

mesmo após o tratamento, a fim conferir a segurança do material destinado à alimentação 

animal. Para isso, são necessários métodos analíticos com alta especificidade capazes de detectar 

os traços remanescentes do gossipol nessas biomassas  (HRON SR et al., 1999; LEE; 

DABROWSKI, 2002). 
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TABELA 2 - Destoxificação do gossipol por fermentação/cultivo microbiano (fungos) 

Referência 
Tempo da 

fermentação 
Fungos 

Eficiência da 

destoxificação 

(ZHANG et al., 2006a) 
48 horas 

(FES) 

Candida capsuligena 73,50% 

Candida tropicalis 94,57% 

Saccharomyces 

cerevisae 
88,51% 

Aspergillus terricola 82,91% 

Aspergillusoryzae 67,51% 

Aspergillus niger 85,16% 

(ZHANG et al., 2006b) 
48 horas 

(FES) 
C. tropicalis x A. niger 91,72% 

(KHALAF; MELEIGY, 2008b) 
72 horas 

(FES) 

C. tropicalis 86,18 % 

S. cerevisae 81,04% 

A. oryzae 64,16% 

A. terreus 50,83% 

A. niger 73,95% 

(SUN; LIU; DU, 2008) 
48 horas 

(FES) 
Geotrichum candidum 78,9% 

(RAJARATHNAM; SHASHIREKHA; 

BANO, 2001) 
10 dias (FS) Pleurotus florida 100% 

  

2.7.2.2. Métodos de quantificação e detecção de gossipol 

Tão importante quanto os tratamentos para a destoxificação da torta de algodão, são os 

métodos de análise de gossipol, principalmente em amostras direcionadas à alimentação animal. 

Recentemente, o órgão europeu que fornece informações científicas sobre contaminantes na 

cadeia alimentar e substâncias indesejáveis, CONTAM (Panel on Contaminants in the Food 
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Chain), apontou a necessidade de obtenção de mais dados sobre a presença de gossipol em ração 

animal a partir de métodos analíticos validados (KNUTSEN et al., 2017).  

Na Tabela 3 são mostradas publicações dos últimos 10 anos com métodos desenvolvidos 

para diferentes amostras contendo gossipol. No entanto, ainda faltam métodos específicos para 

muitos tipos de materiais, por exemplo TCA e fermentados fúngicos da semente de algodão. 

TABELA 3 - Métodos para análise de gossipol 

Amostras Extração Método de detecção Referência 

Ração animal 

complementar 

comercial 

Acetonitrila sob agitação 

por 60 minutos 
LC-MS/MS 

(RICCI et al., 

2015)* 

Sementes de algodão 

Acetona sob 

ultrasonificação por 45 

minutos 

Espectro NIR e 

HPLC-UV 
(LI et al., 2017) 

Sementes de algodão 
Acetona sob extração com 

Soxhlet por 12 horas 
HPLC (WU et al., 2016) 

Pétalas de flores e 

sementes do algodão 

Derivatização com 88% de 

acetonitrila, 10% de ácido 

acético glacial e 2% de d-

alaninol (v/v) por 30 

minutos em banho-maria 

70°C. 

Eletroforese capilar 

(HPCE) 

(VSHIVKOV et 

al., 2012) 
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Glândulas, óleo de 

semente de algodão 

cru e refinado, e ração 

de semente de 

algodão 

Acetonitrila acidificada com 

0,2% de ácido fórmico em 

20 minutos de sonificação 

HPLC-MS/MS 

(FUSARI; 

ROVELLINI, 

2012) 

Ovos de galinha e 

ração animal 

Acetonitrila aquosa 90% 

acidificada com 3% ácido 

ascórbico e 30 minutos em 

agitação 

HPLC-UV (SHI et al., 2013) 

Semente de algodão, 

óleo da semente de 

algodão, fármacos e 

fluidos biológicos 

Metanol em agitação por 10 

horas para amostras 

vegetais e acetonitrila  

Oxidação com N-

bromossuccinimida/ 

Quimioluminescencia 

(CL) em IFFM-D flow 

injection CL  

(HAN; HAO; 

WEI, 2013) 

Sementes de algodão 

e fármacos 
70% acetona aquosa 

Reação com luminol / 

Quimioluminescencia 

(CL) em IFFM-D flow 

injection CL 

(BINGCHUN; 

TAO; ERBAO, 

2008) 

Folhas e flores de 

Thespesia danis 

70% de acetona aquosa por 

24 horas 

HPLC-PDA-MS-SPE-

NMR 

(SPROGØE et al., 

2008) 

*Autores não trazem informação sobre validação do método 

 

Os métodos para determinação de gossipol, principalmente em amostras com traços da 

molécula, devem levar em conta a instabilidade da molécula em diversas condições como 

temperatura de armazenamento e solvente de extração. Tem sido descrito a instabilidade do 

gossipol em diferentes álcoois e em temperatura de armazenamento igual e acima da ambiente 

(25°C) (BENSON et al., 2001; NOMEIR; ABOU-DONIA, 1982).  
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2.8. Pinhão-manso  

Jatropha curcas L., oleaginosa popularmente conhecida como pinhão-manso, é uma 

planta adaptada ao clima tropical de regiões áridas e semiáridas (MONTES; MELCHINGER, 

2016). A mesma é nativa do México e regiões da América Central. No Brasil, é uma planta 

adaptada ao clima do nordeste, mas também é produzida em regiões do Centro-Oeste e Sudeste 

(YAMADA; SENTELHAS, 2014). Trata-se de uma oleaginosa inapropriada para a nutrição 

humana e animal devido à presença de ésteres de forbol como fatore tóxico (DEVAPPA et al., 

2012) e fitato (SAEED et al., 2017), mas devido à sua grande capacidade de produção de óleo, 

tem sido foco de estudos para a produção de biodiesel (KUMAR TIWARI; KUMAR; 

RAHEMAN, 2007). 

O processo de extração do óleo da semente de pinhão-manso também gera grande 

quantidade de torta de semente de pinhão-manso (TSPM), que é um resíduo lignocelulósico 

considerado altamente tóxico. A toxicidade do material deve-se a produção de um conjunto de 

substâncias conhecidas como ésteres de forbol (Ver Seção 2.8.1), o que impossibilita a sua 

utilização na ração animal (HALLARE; RUIZ; CARIÑO, 2014).  

A TSPM possui um enorme valor nutricional, com concentrações de proteínas bruta, 

cinzas e lipídeos próximas ao encontrado no farelo de soja  (SAEED et al., 2017). Várias 

abordagens têm sido sugeridas para melhor aproveitamento desse resíduo na área energética, 

como a produção de etanol celulósico (VISSER et al., 2011), biogás (STAUBMANN et al., 

1997) e biocombustível sólido (KAVALEK et al., 2013). No entanto, outras abordagens, como o 

tratamento biológico, têm possibilitado a utilização de TSPM como insumo para nutrição animal 

devido à capacidade dos microrganismos degradarem o éster de forbol (GOMES, 2015; 

KASUYA et al., 2013; SAEED et al., 2017).  
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2.8.1. Biodetoxificação do éster de forbol 

 

Os ésteres de forbol são um grupo de substâncias tóxicas encontradas nas sementes do 

pinhão-manso que agem como co-carcinogênicos, causando efeitos celulares e bioquímicos 

adversos aos animais. Segundo Goel e colaboradores (2007), os ésteres de forbol imitam a ação 

do diacilglicerol (DAG), ativador da proteína quinase C, a qual regula diferentes sinais de vias de 

tradução e outras atividades metabólicas, ocorrendo naturalmente em muitas plantas da família 

Euforbiaceae e Timelaeaceae (GANDHI; CHERIAN; MULKY, 1995). A atividade biológica 

dos ésteres de forbol é altamente específico-estrutural. Estes ésteres são encontrados em 

baixíssimas concentrações, porém, animais que receberam essas substâncias na dieta, 

manifestaram sinais de intoxicação (GOEL et al., 2007). 

Na semente de pinhão-manso podem ser encontradas 6 substâncias consideradas ésteres 

de forbol (Fatores C1 ao C6); todas as moléculas são diésteres intramoleculares do mesmo 

diterpeno, o 12-desoxi-16-hidroxiforbol. Estas moléculas são as responsáveis pela alta toxicidade 

dos derivados de pinhão-manso (HAAS; STERK; MITTELBACH, 2002; ROACH et al., 2012). 

O tratamento da TSPM utilizando fungos tem demonstrado ser eficiente na redução das 

moléculas de éster de forbol. Algumas espécies fúngicas são capazes de crescer e degradar acima 

de 99% do total de éster de forbol presente nas sementes de pinhão-manso (NAJJAR et al., 2014) 

(GOMES, 2015). Da mesma forma, o tratamento biológico também consegue reduzir o fitato 

presente nessa biomassa, possibilitando o uso da mesma como fonte nutritiva para formulados na 

agroindústria pecuária (CATARINA et al., 2015; SHARATH; MOHANKUMAR; 

SOMASHEKAR, 2014). 
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Poucos trabalhos são encontrados descrevendo a produção de metabólitos secundários 

e/ou enzimas a partir da TSPM em bioprocessos; mesmo esta biomassa sendo uma ótima fonte 

de nutrientes para a fermentação de fungos e não sendo competitiva com a alimentação humana. 

A tabela 5 reúne publicações que utilizaram a TSPM como fonte para obtenção de bioprodutos, 

que poderiam compor um modelo de biorrefinaria de material lignocelulósico. 

TABELA 4 - Bioprodutos a partir de bioprocessos de derivados do pinhão-manso como matéria-

prima, com potencial aplicação em modelo de uma biorrefinaria de Jatropha curcas 

Matéria-prima Fungo Produto Referência 

TSPM A. niger e A. terreus Ácido Gibernélico 
(OMOJASOLA; BENU, 

2016) 

TSPM 
Aspergillus  

versicolor 
Lipase e protease 

(VEERABHADRAPPA; 

SHIVAKUMAR; DEVAPPA, 

2014) 

TSPM A. niger Xilanase; celulase (NCUBE et al., 2012) 

TSPM A. terreus Ácido itacônico (RAO et al., 2007) 

TSPM A. oryzae Protease 
(THANAPIMMETHA et al., 

2012) 

TSPM A. terreus Ácido itacônico (EL-IMAM et al., 2013) 

TSPM 
Pleurotus 

pulmonarius 

Hemicelulases; 

celulases 
(GOMES, 2015) 

 

2.9. Participação dos fungos nos bioprocessos em modelo de biorrefinaria 

Os fungos, juntamente com outros microrganismos, possuem papel vital para a 

manutenção da vida no planeta, principalmente, ao desempenhar função de decompositor da 
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matéria orgânica, permitindo a reciclagem dos elementos essenciais à vida: Hidrogênio, 

Oxigênio, Carbono, Nitrogênio, Enxofre e Fósforo (GOUGOULIAS; CLARK; SHAW, 2014). O 

arsenal enzimático produzido pelos fungos os permitem transformar e degradar as mais diversas 

matérias orgânicas complexas em simples monômeros. Essa característica possibilita a utilização 

destes microrganismos em processo de biorremediação (RHODES, 2014), biotransformação 

(LEE et al., 2015) e biodetoxificação (CHATURVEDI et al., 2013). 

O potencial de algumas espécies fúngicas em utilizar matéria vegetal como fonte nutritiva 

para o seu desenvolvimento os torna importantes ferramentas para diversos bioprocessos no 

modelo de biorrefinarias, gerando possibilidades de obtenção de diversos bioprodutos de valor 

agregado. Os macrofungos têm sido utilizados com especial atenção devido à diversidade de 

produtos obtidos a partir de processos fermentativos, que os têm como agente biológico, 

podendo ser explorados para a produção de metabólitos (etanol, ácidos orgânicos, pigmentos, 

micoesterois, terpenoides – bioativos), enzimas (xilanase, celulase), polissacarídeos (beta-

glucanas), com potencial uso na nutrição animal e humana (FERREIRA et al., 2013, 2016).  

A fermentação de biomassas lignocelulósicas com macrofungos permite o suprimento de 

diferentes setores com produtos naturais. O substrato contendo as biomassas lignocelulósicas 

pode ser utilizado para o cultivo de cogumelos comestíveis suprindo a indústria alimentícia 

(PHILIPPOUSSIS, 2009). Esses fungos também são produtores de diversas enzimas que podem 

ser direcionadas a outros setores como alimentício, têxtil e energético (pré-tratamento de 

biomassas com enzimas lignoceluloliticas) (MARTINS et al., 2011). Além disso, os fungos são 

produtores de variados metabólitos secundários. Os pigmentos direcionados para setores 

alimentícios, cosmético e têxtil (LOPES et al., 2013), e bioativos que suprem principalmente o 

setor farmacêutico (LARIOS-CRUZ et al., 2018). Os nutracêuticos ainda podem ser direcionados 
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para a alimentação humana ou de pets (animais de estimação) (VARZAKAS; ZAKYNTHINOS; 

VERPOORT, 2016). O SMS (Spent mushroom substrate), resíduo da produção de cogumelos, 

ainda pode ser utilizado para a obtenção de fertilizantes naturais (OWAID; ABED; AL-SAEEDI, 

2017), ou até mesmo como insumo para ração animal (KIM et al., 2012). A Figura 2 resume a 

importância de macrofungos no suprimento de produtos de valor agregado em diversos setores 

industriais. 

 

FIGURA 2 - Potencial dos macrofungos  na geração de bioprodutos para diversos setores 

industriais no modelo de  biorrefinaria. Legenda: SMS (Spent Mushrom Substrate, inglês – 

tradução livre – biomassa residual pos-colheita dos cogumelos na fungicultura) 

 

2.9.1. Macrofungos 

Os macrofungos abrangem as espécies de fungos filamentosos (fungos multicelulares 

constituídos de hifas) e que apresentam estrutura reprodutiva visível, comumente chamados de 

cogumelos. Os macrofungos compreendem espécies dos filos basidiomiceto, ascomicetos e 
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deuteromicetos (fungos imperfeitos) (QIN et al., 2015). Os macrofungos do filo basidiomiceto e 

alguns ascomicetos (Morchela spp) são conhecidos principalmente pelas peculiaridades na 

culinária mundial, com propriedades nutricionais e organolépticas únicas; sendo também 

considerados alimentos funcionais e fonte de nutracêuticos (FEENEY; MILLER; ROUPAS, 

2014). 

Os macrofungos (basidiomicetos), geralmente, possuem hábitos saprófitos, nutrem-se de 

matéria orgânica morta. As espécies que se desenvolvem em material vegetal em decomposição 

possuem o arsenal enzimático necessário para desconstruir a parede celular (BUSWELL et al., 

1996). Pela capacidade de degradar todos os componentes da parede celular, produzem diversos 

metabólitos secundários, bem como produzir enzimas oxidativas capazes de biotransformar 

diversas substâncias orgânicas tóxicas. Os macrofungos-basidiomicetos são organismos 

utilizados em estudos para os mais diversos fins (ELLOUZE; SAYADI, 2016; SCHIMPF; 

SCHULZ, 2016). Os macrofungos-basidiomicetos são capazes de se adaptarem nas mais 

diversas condições; para isso esses microrganismos produzem enzimas e/ou metabólitos 

secundários que os auxiliam na obtenção de nutrientes e a sobreviver em ambientes de estresse. 

Como exemplos disto, os macrofungos são capazes de produzirem complexos enzimáticos 

glutationa transferase que auxiliam na biodegradação de componentes antimicrobianos 

naturalmente presentes na madeira (DEROY et al., 2015) ou modificações morfológicas quando 

exposto sob estresse de temperatura (ORDAZ et al., 2012).  

A capacidade dos fungos basidiomicetos e ascomicetos de se adaptarem aos mais 

diversos meios e condições gerando e/ou aumentando a produção de substâncias de interesse 

comercial, como enzimas e metabólitos bioativos, sugere a necessidade de estudos para a 

otimização para máxima obtenção desses componentes. Assim, estudos têm focado na análise do 



 

36 
 

comportamento fúngico quanto à formação de produtos ao variar diferentes fatores no processo 

fermentativo, como por exemplo, pH, temperatura, fonte de carbono e nitrogênio, aeração, 

fermentação em estado sólido ou líquido, adição de sais ao meio de cultivo, tempo de 

fermentação, entre outros (EL-HADI et al., 2014; MADLA; KITTAKOOP; WONGSA, 2006; 

SHARMA et al., 2017).  

2.9.1.1 Cocultivo 

Cocultivo é uma abordagem utilizada com o propósito de desafiar os microrganismos em 

um meio competitivo e/ou de complementação de vias metabólicas nos casos de sinergismo entre 

os microrganismos. Essa técnica é capaz de induzir a ativação de clusters gênicos antes 

silenciados, em condições laboratoriais (NETZKER et al., 2015). A abordagem em cocultivo 

pode ser realizada entre diferentes organismos: organismos de diferentes reinos, por exemplo 

entre fungos e bactérias (Aspergillus fumigatus e Streptomyces leeuwenhoekii) (WAKEFIELD et 

al., 2017); diferentes gêneros (Trichophyton rubrum e Bionectria ochroleuca) (BERTRAND et 

al., 2013a), ou em diferentes espécies (Aspergillus niger e Aspergillus oryzae) (HU et al., 2011). 

A obtenção de novos metabólitos secundários com atividade biológica é um dos principais 

objetivos desta técnica  (BERTRAND et al., 2014). Também, a abordagem buscando o aumento 

da produção de substâncias de interesse industrial como enzimas  e fármacos  tem sido proposta 

(CUPUL et al., 2014; NONAKA et al., 2011). 

O estresse competitivo induzido pela proximidade de um outro microrganismo no meio 

de cultivo, pode levar a ativação de genes antes inativos conduzindo a produção de novos 

metabólitos e também alterações morfológicas visíveis no meio de cultura. Bertrand. et al (2013) 

descrevem 4 tipos de padrões morfológicos apresentados no cocultivo: inibição a distância, zona 

de confronto, inibição por contato e sobreposição (Figura 3).  
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Inibição a distância Zona de confronto Inibição por contato Sobreposição 

FIGURA 3 - Tipos de interação entre fungos em cocultivo – modelo cultivo em placa de Petri. 

Legenda: (A: fungo tipo A; B: fungo tipo B). Fonte: (BERTRAND., et al  2014) com 

modificações. 

 

O padrão observado na inibição a distância é a interrupção do crescimento pelos dois 

fungos concorrentes, onde é formado uma faixa livre de micélio entre os dois fungos; este tipo de 

interação tem uma forte tendência para a produção de metabólitos com efeitos antimicrobianos. 

O padrão da zona de confronto é o contato entre os dois fungos e a formação de uma linha escura 

que os separam; a formação da faixa escura é o indicativo de intensa atividade metabólica com 

produção de novas substâncias. Na inibição por contato, as duas espécies se mantém próximas, 

mas não há indicação de produção de novos metabólitos. E por fim a sobreposição, uma das 

espécies consegue crescer sobre a outra demonstrando maior adaptação nas condições do 

cocultivo (BERTRAND et al., 2013b). 

2.9.2. Metabólitos Secundários produzidos por macrofungos-basidiomicetos 

Além das enzimas, os macrofungos do filo basidiomicetos também são vastamente 

estudados em buscas de metabólitos de interesse industrial, principalmente farmacêutico. São 

inúmeros os metabólitos isolados desses tipos de macrofungos, com as mais diferentes atividades 

bioativas (SÁNCHEZ, 2017). Na Tabela 5 são mostrados alguns exemplos de compostos 

isolados de macrofungos-basidiomicetos e suas atividades. 
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TABELA 5 - Metabólitos secundários de macrofungos-basidiomicetos utilizados no setor 

fármaco-medicinal. 

Fungo Metabólito Estrutura Atividade biológica Referência 

Agaricus blazei Blazeispirol A 

 

Antihepatoma 

(STADLER; 

HOFFMEISTER, 

2015) 

Pleurotus 

mutilus 
Pleuromotulina 

 

Antibacteriano (SUN et al., 2017) 

Cortinarius spp. Emodin 
 

Antibacteriano 
(BEATTIE et al., 

2010) 

Pisolithus 

tinctorius 
Lanostane 

 

Anti-inflamatório 
(ZAMUNER et al., 

2005) 

Lentinus edodes Eritadenina 

 

 

hipocolesterolêmico 

(ENMAN; ROVA; 

BERGLUND, 2007) 

Ganoderma 

lucidum 
Ganoderiol F 

 

Antiviral 
(LEVITA; CHAO; 

MUTAKIN, 2014) 

Radulomyces 

confluens 
Radulona A 

 

Citotóxico e 

antimicrobiano  

(FABIAN et al., 

1998) 
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Coprinus sp. Coprinol 

 

Antibiótico 
(JOHANSSON et al., 

2001) 

Grifola frondosa 

Ergostra-

4,6,8(14),22-

tetraen-3-one 
 

Anti-inflamatório e 

antioxidante 

(ZHANG; MILLS; 

NAIR, 2002) 

 

2.10 Lovastatina 

Os fármacos da classe das estatinas estão entre os  medicamentos usados na primeira 

linha do tratamento de dislipidemias incluindo hipercolesterolemia e desordens cardiovasculares 

(GRUNDY, 2016; MILLER; MARTIN, 2016). A ação farmacológica das estatinas está 

relacionada com a inibição da formação do intermediário mevalonato, a partir do HMG-CoA na 

rota de síntese de colesterol endógeno em células animais (ALBERTS, 1990) (Figura 4).  

 

FIGURA 4 - Mecanismo de ação da lovastatina na redução de colesterol total 
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 Em 1972, Akira-Endo e colaboradores descobriram um potente redutor de colesterol, a 

partir de culturas de Penicillium citrinum, chamado de compactina (ML236B) (Figura 5, item 1). 

Estudos in vivo com ratos demonstraram que a compactina possuía efeitos cumulativos no fígado 

desses animais e mais tarde experimentos com doses elevadas da droga (100 ou 200 mg/kg/dia) 

induziram surgimento de linfoma em modelos caninos, o que levou a descontinuação dos testes 

clínicos desse fármaco e, consequentemente, o fim de sua comercialização (SYED et al., 2013; 

TOBERT, 2003). Segundo relato de Akira-Endo, a busca por um redutor de colesterol mais 

eficiente teve continuidade com a companhia farmacêutica Merk, que veio a descobrir a 

mevinolina a partir de cepas de Aspergillus terreus em 1979. No mesmo ano, o próprio Akira-

Endo, dando continuidade a busca de redutores de colesterol veio a isolar a molécula monacolin 

K a partir de Monascus ruber. Mevinolina e monacolina K, mesmo produzidos por fungos 

diferentes possuem a mesma estrutura, assim ambas passaram a ser chamadas de lovastatina 

(Mevacor®) (Figura 5, item 2) (ENDO, 2010).  

Atualmente, diversos fármacos comerciais fazem parte da classe das estatinas, conforme 

ilustra a Figura 5: sinvastatina (3), pravastatina (4), fluvastatina (5), cerivastatina (6), 

atorvastatina (7), rosuvastatina (8), pitavastatina (9). Todas atuam inibindo a enzima HMG-CoA 

redutase. Estes fármacos podem ser divididos em 3 diferentes classes a depender da forma de 

obtenção dos mesmos: natural (1, 2), semi-sintético (3) e sintético (4, 5, 6, 7, 8, 9) (SUBHAN; 

FARYAL; MACREADIE, 2016).  

A lovastatina é requerida para terapias de baixa e média intensidade para pacientes com 

hipercolesterolemia (MILLER; MARTIN, 2016). Mesmo que a principal aplicação das estatinas 

está no tratamento de desordem hipercolesterolêmica, esses fármacos têm demonstrado vários 

efeitos pleiotrópicos, incluindo  anti-inflamatórios, imunomoduladores, antitrombóticos e 
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regulação endotelial; por mecanismos provavelmente associados a inibição da síntese dos 

derivados isoprenóides na rota sintética do colesterol (OESTERLE; LAUFS; LIAO, 2017). 

 

FIGURA 5 - Estrutura das estatinas. Legenda: compactina (1), lovastatina (2), sinvastatina (3), 

pravastatina (4), fluvastatina (5), cerivastatina (6), atorvastatina (7), rosuvastatina (8), 

pitavastatina (9). 

Em extratos de fermentados de Aspergillus terreus, podem ser encontrados a forma ativa 

(hidroxi-ácida) e pró-droga (lactona) da lovastatina (JAHROMI et al., 2012; SAMIEE et al., 

2003), que são interconversíveis (Figura 6). A lovastatina geralmente é ingerida na forma de pró-

droga, que sofre ação de enzimas hepáticas convertendo-a à forma ativa (ALBERTS, 1990). A 

estrutura aberta da lovastatina ácida é homóloga ao sítio de ligação da HMG-CoA, assim por 
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competição a mesma é capaz de se ligar ao sítio ativo da HMG-CoA redutase inibindo a síntese 

dos intermediários do colesterol (ISTVAN; DEISENHOFER, 2001).  

 

FIGURA 6 - Forma ativa e pró-droga da lovastatina. Fonte: (MARIN, 2015) com modificações 

 

2.10.1. Aspergillus terreus  

Aspergillus terreus é um fungo saprófita, encontrado em materiais em decomposição e 

solos, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Essa espécie fúngica é utilizada em 

processos industriais para obtenção de ácidos orgânicos e metabólitos bioativos (GUO; WANG, 

2014; WANG et al., 2018), Diferentes cepas de A. terreus têm sido utilizadas para obtenção de 

bioprodutos para as mais diversas aplicações industriais (Tabela 7), assim como enzimas 

xilanases (MOREIRA et al., 2013, 2015).  

 

 

 

 

Hidroxi-ácida (ativa) Lactona (pró-droga) 
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TABELA 6 - Metabólitos primários e segundários produzidos por Aspergillus terreus 

Cepa Metabólitos/Enzima Aplicações Referência 

DSM 23081 Ácido itaconico 

Molécula requisitada como bio-building 

block para produção de várias outras 

moléculas de interesse industrial. 

(KRULL et al., 2017) 

IBT 28226 (+)-Geodin 
Antimicrobiano, antiviral, estímulo da 

atividade fibrinolítica 

(RØNNEST et al., 

2011) 

CECT 2808 Feruloil esterase 
Utilizados nas industriais alimentícias, 

farmacêutica e cosmética 

(PÉREZ-RODRÍGUEZ 

et al., 2016) 

W6 
Polissacarídeo 

extracelular AP2A 
Antitumor (LI et al., 2016) 

Selvagem Sulochrin Antidiabético  (DEWI et al., 2011) 

IFO 8835 Asterriquinona Anticâncer 
(ARAI; YAMAMOTO, 

1990) 

JAS-2 Terrein Antimicrobiano e antitumor (GOUTAM et al., 2017) 

20542 Lovastatina Hipocolesterolêmica 
(BIZUKOJC et al., 

2012) 

 

Aspergillus terreus é fungo filamentoso mais utilizado para produção de lovastatina em 

escala industrial. São descritas várias metodologias para produção de lovastatina utilizando FES 

ou FS. A produção deste fármaco é sensível à variação nas condições da cultivo, podendo o 

bioprocesso ser otimizado com ajuste de vários parâmetros (MULDER et al., 2015). 

Industrialmente,  a produção gira em torno de  7-8 g.L-1 (Grupo Metkinen Oy) 

(http://www.bionity.com/en/companies/14343/metkinen-oy.html) obtidos por A. terreus usando 

procedimentos mutagênicos randômicos (SEENIVASAN et al., 2008). 

http://www.bionity.com/en/companies/14343/metkinen-oy.html
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A rota metabólica da lovastatina em A. terreus é bem descrita e considerada incomum 

devido à ação de duas cadeias distintas de policetídeos para formação da molécula. O cluster 

gênico da lovastatina possui 18 genes envolvidos na biossíntese da molécula, na qual 5 destes 

estão envolvidos diretamente no processo: lovA, lovB, lovC, lovD e lovF. Onde lovB e lovF 

compõem as duas cadeias de policetídeos formadoras da lovastatina, que codificam a lovastatina 

nonacetídeo sintase (LNKS) e lovastatina dicetídeo sintase (LDKS), respectivamente, A lovA 

codifica uma citocromo P450 oxigenase (CYP P450); lovC uma enoil-redutase (ER); lovD 

codifica uma esterase. A primeira cadeia é direcionada pela LNKS; na qual, LNKS em interação 

com enoil-redutase catalisam trinta e cinco reações para formação do nonacetídeo 

dihidromonacolina L, utilizando acetil-CoA e malonial-CoA na montagem da cadeia carbônica. 

Por fim, a citocromo P450 oxigenase oxida dihidromonacolina L em monacolina J. A LDKS é 

responsável pela segunda cadeia de policetídeo da lovastatina, na qual resulta na formação do 2-

metilbutirilo também a partir de moléculas de acetil-CoA e malonil-CoA; onde, o 2-metilbutirilo 

se liga na posição C-8 da monacolina J por auxílio da transesterase formando assim a molécula 

de lovastatina, também chamada de monacolina K (Figura 7). (HUTCHINSON et al., 2000; MA 

et al., 2009; CAMPBELL; VEDERAS, 2010 AMES et al., 2012;). 
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FIGURA 7 - Rota biosintética da lovastatina em A. terreus. 

  

2.10.2. Resíduos agroindustriais como fonte nutritiva para fungos produtores de 

lovastatina 

A otimização do processo de produção de lovastatina tem sido explorada em diversas 

abordagens como, modelagens experimentais, indução de mutação de cepas de A. terreus, 

aditivos no meio de cultura, diferentes fontes de carbono e nitrogênio FES ou FS (SUBHAN; 

FARYAL; MACREADIE, 2016). Os resíduos agroindústrias também são fontes importantes no 

processo de síntese, principalmente por aumentar a sustentabilidade do processo e por utilizar 

matéria-prima de baixo custo (JAVED et al., 2017). Diversos autores já empregaram diferentes  

fontes de carbono de origem agroindustrial têm sido analisadas para a otimização da produção na 

lovastatina (Tabela 7). 
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TABELA 7 - Substratos de origem agroindustrial como fonte nutritiva para os fungos 

filamentosos produtores de lovastatina. 

Substratos Fungos Otmização da produção Referências 

Farelo de trigo; 

bagaço; grama; 

cevada; farelo de 

soja; casca de 

laranja; casca de 

abacaxi 

Aspergillus flavipes 

BICC 5174 (mutante) 

16,65 µg/mg-1 

(aeração difusiva) em 

farelo de trigo. 

(VALERA et al., 2005) 

Torta de azeitona 

(Olive cake); vagem 

de ervilhas; casca de 

batata; bagaço de 

cana; farelo de trigo; 

cascas de arroz; 

casca de beterraba; 

casca de amendoim 

A. fumigatus 

A. niger NRRL595 

Rhizopus oligosporus 

NRRL2710 

Penicillium citrinum 

2,84 µg/mg-1 usando 

Aspergillus fumigatus em 

Farelo de trigo 

 

(MOUAFI; IBRAHIM; 

ELSOUD, 2016) 

Farelo de trigo 

A. niger GCBL-45 

A. flavipes GCBL- 72  

A. flavus GCBL-60 

0,2836 µg/mg-1* por 

Aspergillus flavus 

GCBL-60  

(JAVED et al., 2017) 

Palha de drroz; 

folha de dendê 

A. terreus ATCC 

74135  

A. terreus  ATCC 

20542 

0,26085 µg/mg-1* por 

Aspergillus terreusATCC 

74135 em palha de arroz  

(JAHROMI et al., 2012) 

Farelo de trigo 

(29 Outros 

substratos**) 

A. terreus KM017963 

5 a 6,5 µg/mg-1 quando 

aplicado suplementação 

com inos metálicos, 70% 

umidade, pH 7, 107/8 

esporos em 2g de trigo 

com particulas de 0,5 cm. 

(KAMATH; 

DWARAKNATH; 

JANAKIRAMAN, 2016) 

Polpa de sorgo doce; 

palha:farelo de trigo 

(9:1) 

A. terreus F514 
1540 µg.g-1 (1,54 µg.g-1) 

em polpa de sorgo doce 

(SZAKÁCS; 

MOROVJÁN; 

TENGERDY, 1998) 

* Valores foram convertidos do original para µg.mL-1 ou µg/mg-1. 

**Kamath et al. (2016) realizou fermentação em estado sólido com 30 diferentes biomassas, o 

farelo de trigo apresentou maior produção de lovastatina. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Algumas sementes de plantas oleaginosas utilizadas para a produção de biodiesel são 

portadoras de substâncias tóxicas e antinutricionais. Assim, as tortas provenientes do 
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processamento dessas sementes são restritas para uso na alimentação (ROMEO, 2013). A busca 

por métodos de destoxificação e valorização das tortas oleaginosas provenientes de sementes 

como pinhão-manso e algodão, bem como outras biomassas residuais lignocelulósicas, têm sido 

exploradas constantemente por pesquisas científicas, a fim de obter substâncias com atividades 

farmacológicas, resultando em maior valor agregado ao produto e diminuindo o custo para 

realização do processo, seja ele biológico, físico, químico ou combinado (LULU et al., 2015; 

MORANA et al., 2017). 

A Embrapa Agroenergia em conjunto com estudantes da pós-graduação da Universidade 

Federal da Bahia e outras instituições têm voltado esforços para viabilizar o uso de tortas 

oleaginosas com substâncias antinutricionais e tóxicas por intermédio do uso de macrofungos-

basidiomicetos. Durante estes estudos, verificou-se que quando maiores quantidades de substrato 

pós-colheita de Pleorotus pulmonarius EF88 eram adicionadas à ração de ratos, menores eram os 

teores de colesterol séricos nos animais (dados ainda não publicados). Seria de grande interesse 

industrial a produção de uma substância de valor comercial durante o processo de 

biodestoxificação utilizando macrofungos, na qual levaria a agregação de valor à biomassa após 

o processo de destoxificação e eficiência na produção do metabólito com interesse comercial.  

Juntamente com a biodestoxificação das moléculas tóxicas e produção de metabólitos de 

interesse é necessário a utilização de métodos analíticos mais específicos e sensíveis de 

determinação destas substâncias, a fim de garantir a segurança na utilização destas biomassas 

fermentadas na alimentação animal (KNUTSEN et al., 2017)  

A equipe de pesquisa já identificou macrofungos capazes de destoxificar totalmente as 

tortas de algodão e pinhão-manso (GOMES, 2015; ARAÚJO, 2018). No entanto, busca-se outras 

moléculas de interesse industrial, farmacêutico ou alimentício dentro do mesmo processo de 
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fermentação em estado sólido. Deste modo, identificação de fungos produtores de moléculas da 

classe das estatinas dentre aqueles que apresentaram também a capacidade de destoxificação das 

tortas, permitirá agregar valor ao processo de destoxificação das respectivas biomassas. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Analisar a biodegradação de fatores tóxicos/antinutricionais de biomassas de oleaginosas 

por método validado e avaliar a produção de lovastatina durante o cocultivo entre Aspergillus 

terreus e macrofungos-basidiomicetos. 

4.2. Objetivos Específicos  

1. Prospectar macrofungos-basidiomicetos capazes de realizar a biodestoxificação das tortas de 

algodão e pinhão-manso por meio de fermentação estado sólido (FES) com potencial para 

produção de lovastatina; 

2. Otimizar e validar método para extração e quantificação de gossipol livre presente nas 

amostras de torta de algodão tratada com macrofungos. 

3. Realizar triagem da produção de lovastatina por marofungos-basidiomicetos, ascomicetos e 

Aspergillus terreus ATCC20542 em fermetação submersa (FS) e estado sólido (FES) nas 

biomassas de torta de algodão, pinhão-manso e farelo de trigo. 

4. Otimizar a produção de lovastatina através do cocultivo entre Aspergillus terreus e 

macrofungos em fermentação estado sólido. 

5. Analisar a biodegradação de gossipol e éster de forbol nas biomassas de algodão e pinhão-

manso, respectivamente, durante mono e cocultivo entre A. terreus e macrofungos. 
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6. Identificar melhor tempo de inoculação de A. terreus para cocultivo com macrofungos (F. 

hepatica CC102 e P. lecontei CC40) para produção de lovastatina em fermentação submersa 

usando biomassa de algodão como fonte de carbono. 

7. Avaliar a produção de enzimas lignocelulósica durante o cocultivo fermentação submersa e a 

correlação das mesmas com a produção de lovastatina. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

As etapas experimentais para o desenvolvimento deste trabalho foram conduzidas de 

acordo ao fluxograma abaixo (Figura 8) e estão descritas no capítulo 1 e anexo I desta 

dissertação. Anexo I é referente ao artigo intitulado “Development of an RP-UHPLC-PDA 

method for quantification of free gossypol in cottonseed cake and fungal-treated cottonseed 

cake”. 

 

FIGURA 8 - Atividades realizadas para análise da produção de lovastatina em biomassa 

lignocelulósica provindas da agroindústria do biodiesel. Legenda: FES: Fermentação em estado 

sólido, FS:Fermentação Submersa, TCA: Torta de caroço de algodão, TSPM: Torta de semente 

de pinhão-manso, Co-FES: cocultivo em FES, Co-FS: cocultivo em FS. 
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 5. CAPÍTULO 1 

 

PRODUÇÃO DE LOVASTATINA E DESTOXIFICAÇÃO DE GOSSIPOL E ÉSTER DE 

FORBOL POR Aspergillus terreus EM COCULTIVO COM MACROFUNGOS USANDO 

BIOMASSAS DE Gossypium ssp e Jatropha curcas COMO SUBSTRATO 

 

 RESUMO 

Lovastatina é um metabólito secundário fúngico com atividade hipocolesterolêmica. 

Diferentes abordagens vêm sendo estudadas para otimização da produção desse fármaco, sendo 

que a utilização de biomassas residuais caracteriza uma forma de obtenção da lovastatina de 

forma mais econômica e sustentável. O objetivo do presente trabalho foi analisar a produção de 

lovastatina por espécies de macrofungos e Aspergillus terreus ATCC 20542 e a simultânea 

biodestoxificação das biomassas de torta de sementes de algodão e pinhão-manso. Para isso, foi 

realizado monocultivo e cocultivo entre os macrofungos-basidiomicetos Pleurotus ostreatus 

CC389, Fistulina hepatica CC102, Panus lecontei CC40, Pleurotus pulmonarius EF88 e o 

Fusarium solani NCC94 com A. terreus ATCC 20542 utilizando as biomassas de torta de caroço 

de algodão (TCA), torta de semente de pinhão-manso (TSPM) e grão de trigo triturado 

suplementados com sais e minerais em fermentação de estado sólido (FES) e submerso (FS) por 

15 e 30 dias. Também foi analisada a correlação da produção de enzimas lignocelulolíticas e 

lovastatina em FS. A máxima produção de lovastatina durante FES foi observada para o 

cocultivo entre F. hepatica CC102 e A. terreus ATCC 20542 utilizando grãos de trigo triturado 

como substrato (40,8±1.5 µg.mL-1). O susbstrato de TCA e TSPM não induziram 

significativamente a produção de lovastatina por A. terreus ATCC 20542. Também foi 
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observado em FES que o processo de autoclavagem e suplementação do meio com sais tiveram 

influência significativa para a redução do teor de gossipol livre na TCA. Os fungos CC102, 

CC40 isoladamente e os mesmos em cocultivo com A. terreus foram capazes de degradar 100% 

do éster de forbol na TSPM. A maior produção de lovastatina, utilizando TCA como substrato 

em FS, foi de 55,44±3.36 mg.mL-1, em 7 dias de cocultivo com F. hepatica CC102 pré-

inoculado e 3 dias antes do A. terreus. Análises de correlação de Pearson não mostraram relação 

entre a produção de lovastatina e as enzimas lignocelulolíticas produzidas, mesmo havendo 

produção expressivas para lacase (943,69 ± 55,04 UI.mL-1), durante cocultivo com F. hepatica 

CC102 e 1085,82 ± 54,75 UI.mL-1 em cocultivo com P. lecomtei CC40; e, peroxidase com 

652,52 ± 87 UI.mL-1, em cocultivo com CC40. Assim, foi possível concluir que a técnica de 

cocultivo é viável para otimização da produção de lovastatina e enzimas lignolíticas; 

apresentando assim uma ferramenta potencial para agregar valor às biomasas vegetais residuais. 

Palavra chaves: Biorrefinaria. Basidiomicetos. Resíduos lignocelulósicos. Cocultivo. 

Metabólitos bioativos. Estatinas. Enzimas lignocelulolíticas. 

 

INTRODUÇÃO 

As estatinas compreendem um grupo de fármacos utilizados no tratamento de 

hipercolesterolemia e diversas outras desordens associadas à taxas elevadas de colesterol no 

organismo. A capacidade das estatinas em inibir, competitivamente, a ação da HMG-CoA 

redutase e reduzir, eficientemente, a síntese endógena de colesterol total em organismo animal 

fizeram das estatinas um dos fármacos que mais crescem em consumo no mundo  (MINARD et 

al., 2016).  



 

52 
 

A primeira estatina liberada para uso em humanos, lovastatina, é um metabólito 

secundário produzido naturalmente por diferentes espécies de fungos filamentosos (MANZONI; 

ROLLINI, 2002; SAMIEE et al., 2003). A lovastatina foi, primeiramente, isolada a partir das 

espécies Monascus rubber e Aspergillus terreus (ENDO, 2010). No entanto, a produção desse 

fármaco por outras espécies fúngicas também tem sido descrita em macrofungos-basidiomicetos, 

como Pleurotus ostreatus  (ALARCÓN; ÁGUILA, 2006) e Omphalotus olearius (ATLI et al., 

2016), e ascomicetos: A. parasiticus, A. fischeri, A. flavus, A. umbrosus, Penicillium 

funiculosum, Trichoderma viride, T. longibrachiatum, Acremonium chrysogenum, A. fumigatus 

(MOUAFI; IBRAHIM; ELSOUD, 2016), entre outros (NIGAM, 2015). 

Além da aplicação em terapias de baixa e moderada intensidade (MILLER; MARTIN, 

2016), a lovastatina ainda possui diferentes efeitos pleiotrópicos, sendo discutido a viabilidade 

desse metabólito em outros tratamentos: doença coronárias, síndrome de Alzheimer, distúrbios 

renais, ação anti-inflamatória, ação anticâncer e tratamento de esclerose múltipla, por exemplo 

(RADHA; LAKSHMANAN, 2013; SEENIVASAN et al., 2008). 

 Em consequência das diversas possibilidades de aplicações da lovastatina, vários estudos 

buscam a otimização do processo de produção da mesma através de diferentes abordagens; por 

exemplo, modificações nas condições de fermentação (SZAKÁCS; MOROVJÁN; TENGERDY, 

1998), busca por novas espécies fúngicas (NIGAM, 2015) ou modificações genômicas 

(HARDIANTO et al., 2012). Diversas revisões na literatura têm demonstrado o quanto 

exaustivamente a produção de lovastatina por fungos tem sido explorada com os mais diferentes 

métodos e condições de fermentação (GOSWAMI et al., 2012; LENNERNAS; FAGER, 1997; 

MANZONI; ROLLINI, 2002; MULDER et al., 2015; RADHA; LAKSHMANAN, 2013).  
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Dentre as condições otimizadas no processo de fermentação estão a variação das 

condições de temperatura, pH, fonte de carbono; abordagem utilizando fermentação em estado 

sólido e submerso também tem sido analisada (ATLI; YAMAC; YILDIZ, 2013; NAIK, 2012). A 

utilização de resíduos agroindústrias para a produção de metabólitos bioativos, conceito inserido 

no modelo de biorrefinaria, também tem sito utilizado para a obtenção de lovastatina de forma 

mais barata e sustentável; alterações nas condições de cultivo podem levar ao aumento 

significativo deste metabólito  (KAMATH; DWARAKNATH; JANAKIRAMAN, 2016).  

O cocultivo é uma outra abordagem metodológica utilizada para a obtenção de novos 

metabólitos produzidos por microrganismos ou potencialização de substâncias já conhecidas de 

importâncias comercial e terapêutica (NETZKER et al., 2015). Esta técnica também vem sendo 

explorada para produção de lovastatina, conforme reportada por Panda et al. (2010) que 

obtiveram produção de 2.80 mg.g-1 do fármaco a partir do cocultivo de M. purpureus e M. ruber; 

outros trabalhos têm mostrado a eficiência do cocultivo entre diferentes gêneros de fungos 

também para a produção de lovastatina (BEAN; KURNIAWATI; ZUBAIDAH, 2014). 

As tortas de caroço de algodão (TCA) e de semente de pinhão-manso (TSPM) geradas 

pelo beneficiamento de óleos utilizados na produção de biodiesel, são duas fontes ricas em 

nutrientes e minerais; ambas possuem fatores tóxicos antinutricionais que restringem a utilização 

das mesmas para alimentação humana ou animal (pecuária). As tortas de algodão e de pinhão-

manso podem ser direcionadas para a alimentação animal, contanto que passem por pré-

tratamento para a eliminação das substâncias tóxicas gossipol e ésteres de forbol, 

respectivamente. O tratamento biológico utilizando macrofungos tem demonstrado alta eficiência 

na destoxificação destas tortas (BARROS et al., 2011; NIE et al., 2015) e a utilização delas em 

bioprocessos industriais para obtenção de bioprodutos de valor agregado tem sido investigada, 
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seguindo o modelo de biorrefinaria (PANAGIOTOPOULOS et al., 2013; PLÁCIDO; 

CAPAREDA, 2016).  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar a produção de lovastatina por 

Aspergillus terrreus em cocultivo com basidiomicetos e a degradação de gossipol e éster de 

forbol em TCA, TSPM nas biomassas de torta de caroço de algodão e pinhão-manso, 

respectivamente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Microrganismos e Biomassas vegetais 

Os fungos Pleurotus ostreatus CC3389, Fistulina hepatica CC102, Panus lecomtei 

CC40, Pleurotus pulmonarius EF88, Fusarium solani NCC94 foram obtidos na Coleção de 

Microrganismos e Microalgas Aplicados a Biorrefinaria da Embrapa Agroenergia. As cepas de 

A. terreus ATCC 20542 (American Type Culture Collection) e A. terreus URM 5061 -

Universidade Federal de Pernambuco-Recife, PE foram gentilmente cedidos pela colaboradora 

deste trabalho Profa. Dra. Nadia Parachin (UnB) (MULINARI, 2016). Todas as espécies 

fúngicas foram crescidas e repicadas em BDA a 28°C e armazenadas a 4°C para posterior 

utilização. 

Os basidiomiceteos, P. pulmonarius EF88 e F. hepatica CC102 foram selecionados neste 

experimento para triagem de lovastatina com base em resultados prévios do grupo de pesquisa 

(Projeto FUNGIDETOX-CNPQ), nos quais foram observadas a diminuição do colesterol total 

sérico em ratos alimentados com ração contendo biomassa pós-colheita dos cogumelos ou 

fermentados destas espécies quando cultivados em TSPM e TCA, respectivamente. O P. 
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ostreatus CC389 e F. solani  NCC94 foram escolhidos baseando-se em dados da literatura que 

demonstraram a produção de lovastatina por cepas da mesma especie ou gênero(P. ostreatus 

OBCC 1031) (ATLI; YAMAC, 2012) e F. pseudocircinatum IBRL B3-4 (RASHID; IBRAHIM; 

ARYANTHA, 2014). Já o Panus lecomtei CC40 foi selecionado por ser uma espécie tropical, 

amazônica, ainda pouco estudada, capaz de eficientemente crescer nas biomassas de TCA e 

TSPM (testado previamente pelo grupo de pesquisa), havendo a necessidade de caracterização 

dos metabólitos produzidos pelo mesmo. Enquanto que o ascomiceto A. terreus URM5061 foi 

utilizado como controle negativo para as fermentações, desde que análises prévias demonstraram 

que o mesmo não foi capaz de produzir lovastatina (MULINARI, 2016). Como controle positivo 

foi utilizada a cepa A. terreus ATCC 20542. 

A TCA foi gentilmente cedida pela empresa Farmotec (Buritis-MG). A TSPM foi obtida 

a partir das sementes oriundas do Banco Ativo de Germoplasma de Pinhão-manso da Embrapa 

Agroenergia (Planaltina-DF), que passaram por prensagem mecânica (Schottech, ERT-60II). Os 

grãos de trigo foram triturados em moinhos de bancada (IKA, A11 basic). 

Triagem da produção de lovastatina por fungos filamentosos 

Fermentação submersa (FS): Todas as cepas de macrofungos, F. solani  e a A. terreus foram 

cultivadas em 100 mL de meio líquido (Tabela 9) em Erlenmeyer de 250 mL. A fonte de carbono 

utilizada foi lactona e/ou glicose ou TCA e TSPM a depender do experimento. Para inoculação 

dos macrofungos foram utilizados 3 discos de 15 mm de micélio crescido em BDA; para A. 

terreus foram utilizados aproximadamente 107 esporos suspendidos em 0.1% de tween 20 

aquoso. Após inoculação, os Erlenmeyer foram mantidos sob agitação a 180 rpm, e 28ºC por 7 

dias. 
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 TABELA 8 - Composição meio líquido para produção de lovastatina 

Componente                   Concentração  

Extrato de levedura 4,0 g.L-1 

Dihidrofosfato de Potássio (KH2PO4) 1,5 g.L- 

Sulfato de Magnésio (MgSO4.7H2O) 0,5 g.L-1 

Sulfato de Zinco (ZnSO4.7H2O) 1,0 mg.L-1 

Nitrato Férrico (Fe(NO)3.9H2O) 2,0 mg.L-1 

Lactose ou glicose 20,0  g.L-1 

Cloreto de Manganês MnCl2 50,0 mg.L-1 

Molibidato de Sódio (Na2MoO4 •2H2O) 50,0 mg.L-1 

Sulfato de Cobre (CuSO4.5H2O) 250,0 mg.L-1 

*O pH foi ajustado para 6.5 

Fermentação em estado sólido: As biomassas, TCA e TSPM foram trituradas para 

homogeneização e a umidade foi ajustada para 65% com água tipo II. Transferiu-se 100 g de 

cada biomassa úmida para frascos de vidro com tampa rosca com filtro (0,2 µm) – respiração – e 

autoclavados por 1 hora a 121°C, 1 atm; 3 discos de 15 mm de cada macrofungos foram 

inoculados diretamente nas biomassas autoclavadas após resfriamento, em triplicatas. As 

fermentações decorreram por 7 dias, em estufa a 28°C. 

Cocultivo em BDA  (Batata Dextroxe Agar) – O cocultivo foi realizado entre pares dos fungos 

selecionados e dos mesmos fungos com A. terreus ATCC20542. Para isso, 1 disco de 15 mm de 

micélio dos fungos CC3389, CC102, NCC94, CC40 e EF88 e A. terreus URM 5061 foram 

inoculados próximo a borda da placa de Petri contendo BDA; na mesma placa, foi inoculado 1 

disco do mesmo tamanho contendo esporos de A. terreus ATCC20542 ou fungo de espécie 
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diferente na borda oposta do primeiro disco. A interação entre os pares fúngicos foi analisada 

durante 15 e 30 dias após a inoculação. 

Cocultivo nas biomassas oleaginosas e trigo: três biomassas foram utilizadas para análise da 

produção de lovastatina em cocultivo: as duas provindas de oleaginosas TCA e TSPM, e o grão 

de trigo triturado. Foram pesados 30 g de trigo e TCA e 50 g de TSPM em frascos de vidro 

vedados com tampa de metal e suplementados com meio líquido (Tabela 9). Para correção da 

umidade para 65%. As biomassas foram autoclavadas por 1 hora, a 121°C, e 1 atm. Três discos 

de 15 mm de cada macrofungo-basidiomicetos (CC3389, CC102, CC40 e EF88) e ascomicetos 

(NCC94 e URM 5061) foram inoculados em cada biomassa autoclavada; 107 esporos de A. 

terreus ATCC 20542 foram inoculados na borda oposta dos primeiros discos. Para controle foi 

feito monocultura de cada um dos fungos nas mesmas biomassas e condições descritas. Os 

frascos de vidro, em triplicatas, foram mantidos a 28°C para crescimento dos fungos por 15 e 30 

dias. Após período de crescimento o material fermentado foi mantido a -80ºC para posterior 

quantificação de lovastatina. O mesmo procedimento foi realizado para triagem (screening) da 

produção de lovastatina entre os pares dos fungos filamentosos selecionados, por 15 dias de 

fermentação. 

Análise da degradação de gossipol 

Os fungos que apresentaram melhor produção de lovastatina foram selecionados para 

análise da degradação de gossipol e éster de forbol no cultivo em TCA e TSPM, 

respectivamente. 

Gossipol foi extraído e analisado de acordo com artigo anexo I a essa dissertação. 
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Análise da degradação de ester de forbol  

A quantificação de éster de forbol seguiu método estabelecido pela Embrapa Agroeneria 

como se segue: Preparo da amostra – As amostras fermentadas de pinhão-manso foram secas 

em estufa a 50ºC, por 64 horas. Todo o conteúdo do fermentado foi moído para completa 

homogeneização da amostra; 3 g da amostra foram pesados em tubos de fundo cônico de 50 mL. 

Extração do éster de forbol (EF) – Aos tubos contendo as amostras foram adicionados 15 mL de 

metanol seguido de posterior trituração com bastão de teflon por aproximadamente 1 minuto e 

sonicação por 3 minutos em banho de gelo. Os tubos foram centrifugados por 8 minutos, a 8000 

rpm, a temperatura ambiente, e o sobrenadante transferido para balão de fundo redondo. A 

extração do EF foi realizada mais duas outras vezes; obtendo 45 mL de sobrenadante para cada 

amostra. O metanol foi completamente removido em evaporador rotativo, a 40ºC; o pellet foi 

ressuspendido utilizado 5 mL de metanol e dividido em duas etapas com auxílio de sonicador. O 

extrato foi reunido em balão de 5 mL, o qual teve o volume ajustado. 1,2 mL do extrato 

metanólico foi transferido para microtubos de centrífuga de 1,5 mL e centrifugados a 14000 rpm 

por 10 minutos a 8ºC. Sobrenadante foi transferido para vials de 2 mL para posterior análise em 

sistema cromatográfico. 

Detecção de éster de forbol – Para detecção do éster de forbol foi utilizado Cromatógrafo a 

Líquido de Ultra Performance (UPLC®) Waters- Acquity I-Class composto por bomba binária, 

auto-amostrador, detector PDA (Photodiode Array) e forno de colunas, acoplado a espectrômetro 

de massa (EM), Waters-Xevo TQD. A corrida se deu em coluna Waters-Acquity HSS T3 (150 x 

2.1 mm, 1.8 µm), com pré-coluna VanGuard -Acquity HSS T3 (5 x 2.1 mm, 1.8 µm), mantidas a 

45ºC. Os parâmetros da eluição em gradiente foram: Fase A = Água/Ácido Fórmico 100/0,1 

(V/V); Fase B = Acetonitrila/Metanol/Ácido Fórmico 70/30/0,1 (V/V); fluxo = 0,4 mL/min; 
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gradiente: 0 min (70% B), 10 min (100% B), 11 min (100% B) e 15 min (70% B). A detecção 

em PDA foi realizada em comprimento de onda de 280 nm e para detecção no EM foi utilizado 

os seguintes parâmetros: voltagem do capilar igual a 3,50 kV, temperatura de 350 ºC, fluxo do 

gás de dessolvatação de 650 L/h; fluxo do gás no cone de 20 L/h; modo de monitoramento MRM 

(Multiple Reaction Monitoring), com transição de massa de 693,5 para 293,0, voltagem do cone 

de 30V, e energia de colisão de 20V. 

 Cocultivo por Fermentação Submersa contendo TCA e TSPM como fonte de carbono 

A fim de analisar o efeito cocultivo em TCA já pré-fermentado por CC102 e CC40 na 

produção de lovastatina, foi montado um desenho experimental na qual CC102 e CC40 foram 

previamente inoculados em Erlenmeyer contendo 50 mL de meio líquido (Tabela 9) substituindo 

a fonte de carbono por 7% de TCA ou TSPM. Primeiramente, os macrofungos CC102 e CC40 

foram inoculados e mantidos em monocultivo por 4 diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 dias) sob 

agitação de 200 rpm a 28°C. Em cada um destes tempos foi iniciado o cocultivo com o inóculo 

de aproximadamente 107 esporos de A. terreus diretamente no meio líquido de TCA ou TSPM 

pré-fermentado (basidiomicetos inoculados previamente). O cocultivo após inoculação de A. 

terreus foi mantido por mais 7 dias sob as mesmas condições iniciais; durante o período de 

cocultivo alíquotas de 2 mL dos fermentados foram removidas em 4 diferentes tempos: 0 hora - 

momento de inoculação do A. terreus, 24 horas após inoculação do A. terreus, 72 horas após a 

inoculação do A. terreus e 7 dias após a inoculação do A. terreus (Figura 9). Nas alíquotas foram 

analisadas a produção de enzimas lignocelulolíticas e lovastatina. 
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FIGURA 9 - Desenho experimental de cocultivo em diferentes dias de fermentação entre macrofungos (CC102 e CC40) e A. terreus. 

Legenda: Macrofungo -  Fistulina hepatica CC102 ou Panus lecomtei CC40 
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Análise enzimática 

As alíquotas (2 mL) obtidas na co-fermentação submersa foram centrifugadas a 10.000 

rpm (10510 g) por 10 minutos a 4ºC o sobrenadante foi tranferido para tubos de centrífuga de 2 

mL e adicionada azida sódica para uma concentração final de 0,02% ao extrato bruto; os extratos 

foram mantidos em geladeira para posterior análise das enzimas lignocelulósicas hidrolíticas 

(Xilanase, β-glicosidase e endoglicanase) e oxidativas (Lacases e Peroxidases). 

Xilanase - Em placas de 96 poços, adicionou-se 5 μL do extrato enzimático e 10 μL de 

xilana de birchwood 2% (m/v) (substrato). O branco do substrato foi feito substituindo o volume 

da enzima por tampão citrato de sódio/ácido cítrico 0,1 M pH 5,0 e o branco da enzima 

substituindo a xilana por tampão. A reação foi feita em termociclador por 30 minutos a 50°C. 

Posteriormente, adicionou-se 30 μL de DNS (ácido 3,5 – dinitrosalicilico) e incubou-se em 

termociclador a 95°C por 10 minutos (MILLER, 1959). 45 μL da reação foram diluídas em 150 

μL de água deionizada em placas Elisa, e foi feita leitura em espectrofotômetro a 540nm de 

comprimento de onda. 

 Endoglicanase - Em placas de 96 poços, adicionou-se 5 μL do extrato enzimático e 10 

μL de carboximetilcelulose CMC 2% (m/v) (substrato). O branco do substrato foi feito 

substituindo o volume da enzima por tampão citrato de sódio/ácido cítrico 0,1 M pH 5,0 e o 

branco da enzima substituindo CMC por tampão. A reação foi feita em termociclador por 30 

minutos a 50°C. Posteriormente, adicionou-se 30 μL de DNS (ácido 3,5 – dinitrosalicilico) e 

incubou-se em termociclador a 95°C por 10 minutos (MILLER, 1959). Volumes de 45 μL da 

reação foram diluídas em 150 μL de água deionizada em placas Elisa, e foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro a 540 nm.  
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β-glicosidase - Em placas de 96 poços, adicionou-se 50 μL do extrato enzimático e 50 μL 

de solução de celobiose 15 mM. O branco do substrato foi feito substituindo o volume da enzima 

por tampão citrato de sódio/ácido cítrico 0,1M pH 5,0 e o branco da enzima substituindo a 

celobiose pelo tampão citrato. A reação foi feita em termociclador por 30 minutos a 50°C. Para a 

quantificação da glicose, uma alíquota de 2,5 μL foi transferida para placa de Elisa e adicionou-

se 250 μL do reagente enzimático “glicose monoreagente” da Bioclin®. Em espectrofotômetro a 

placa foi incubada por 10 minutos a 37 °C e posteriormente foi determinada a absorbância a 505 

nm. 

Para o cálculo das atividades foram feitas curvas padrão para cada enzima utilizando os 

açúcares xilose (Padrão Sigma Aldrich®) para xilanase e glicose (Padrão Sigma Aldrich®) para 

endoglicanase e β-glicosidase. 

Os ensaios realizados para determinação das atividades enzimáticas de lacases seguiram a 

metodologia proposta por (WOLFENDEN; WILLSON, 1982) em que 180 μL de amostra do 

fermentado e 180 μL de tampão acetato de sódio/ácido acético 0,2 M pH 5,0 em placas Elisa de 

96 poços. Posteriormente, foi adicionado 40 μL de ácido 2,2’-azino-bis(3- eilbenzotiazolina-6-

sulfonato) 5mM (ABTS) com posterior leitura em espectrofotômetro. A leitura foi feita, a 420 

nm a cada 30 segundos durante 1,5 minutos. Para atividade de peroxidases totais  foram 

adicionados 180 μL do extrato enzimático e 140 μL de tampão acetato de sódio/ácido acético 0,2 

M pH 5,0 em placas Elisa de 96 poços. Posteriormente, foi adicionado 40 μL de peróxido de 

hidrogênio 2 mM e 40 μL de ABTS, imediatamente antes de fazer a leitura em espectrofotômetro 

(HEINZKILL et al., 1998). 

Análise de lovastatina 
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Extração de lovastatina – Amostra líquida: para cada 1 mL de amostra foi adicionado 0,5 mL 

de acetato de etila; a mistura foi agitada vigorosamente e centrifugada por 3 minutos a 8000 rpm. 

O sobrenadante, fase orgânica, foi separado e transferido para um tubo de centrífuga de 1,5 mL; 

o processo foi repetido mais uma vez. A soma das duas fases orgânicas extraídas foi 

completamente evaporada em speedvacuum (LABCONCO, Centrivap); o pellet foi 

ressuspendido com 1 mL de acetonitrila e centrifugado por 5 minutos a 14000 rpm, 1 mL do 

sobrenadante foi transferido para frasco vial para posterior análise. Amostra sólida: 0,5 g de 

amostra foi pesado em tubos de 4 mL e adicionado 5 mL de acetonitrila. A extração decorreu em 

shaker a 200 rpm a 40ºC por 2 horas. Os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 5000 rpm, o 

sobrenadante foi transferido para balão volumétrico de 5 mL e completado o volume. 1,5 mL do 

extraído foi centrifugado em tubos de centrífuga de 1,5 mL por 8 minutos a 140000 rpm (20590 

g). 1 mL do sobrenadante foi transferido para vial para posterior análise. 

Detecção e quantificação – A detecção da lovastatina ácida e lactona seguiram os parâmetros de 

(WANG et al., 2015) com modificações: A separação dos componentes da amostra por 

cromatografia líquida (UHPLC) se deu em coluna Acquity UPLC® HSS T3 (2.1 x 150 mm x 1.8 

µm) mantida a 25ºC, com fluxo de 0,400 µL/min utilizando fase móvel de acetonitrila (A) e água 

(B) acidificados com 0,1% de ácido fórmico. A eluição em gradiente ocorreu com a seguinte 

programação: de 00 a 08 min (60% de A e 40% de B), de 08 a 12 min  (80% de A e 20% de B), 

de 12 a 15 min (60% de A e 40% de B). O Cromatógrafo a Líquido de Ultra Performance 

(UPLC®) Waters- Acquity I-Class composto por bomba binária, autoamostrador, detector PDA 

e forno de colunas, acoplado ao EM, Waters-Xevo TQDWaters-Acquity®  foi utilizado para 

detecção e quantificação da lovastatina. O ESI (Electrospray ionization) operou no modo iônico 

positivo com argônio como gás de colisão e nitrogênio como gás auxiliar. Para detecção no EM 
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foi utilizado os seguintes parâmetros: voltagem do capilar igual a 3,0 kV, Desolvation Temp 400 

ºC, Desolvation gas 700 L/h; Cone Gas 20 L/h; modo de monitoramento MRM, com transição de 

massa de 405,32 para 199,2 e 405,32 para 285,2 para as duas formas da lovastatina, voltagem do 

cone de 20V, e energia de colisão de 3V. Para quantificação foram montadas curvas de 

calibração com padrão lovastatina (SIGMA®) para a forma ácida e lactona da molécula. Para 

obtenção da forma ácida da lovastatina, o padrão, na forma lactona, foi tratado com 0,1 M de 

NaOH (v/v) e incubado por 1 hora à 50ºC em banho-maria. 

Validação de método - Para quantificação da lovastatina nos fermentados do grão de trigo 

triturado, TCA e TSPM foram necessárias algumas modificações no método de Wang (2015) a 

fim de melhor extrair a molécula a partir destes substratos contendo biomassas lignocelulósicas 

mais complexas (PANSURIYA; SINGHAL, 2009). O processo de validação foi aplicado para 

amostras a partir de FES e FS;  e, para as duas formas da molécula (ácida e lactona) utilizando o 

método UPLC-MS/MS para detecção. O método foi validado de acordo com o proposto pela 

International Conference On Harmonisation (ICH, 2005); para tal, foi avaliado linearidade, 

limite de quantificação, repetibilidade e precisão (recuperação) do método, os mesmos tipos de 

parâmetros analisados no artigo do Anexo 1 desta dissertação.  

Análise estatística  

Os resultados obtidos (expressos como média ± desvio padrão) foram submetidos à 

análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott ou Tukey a 5% de 

probabilidade, utilizando-se o software SISVAR 5.6. 

As análises de correlação linear de Pearson, entre a concentração de lovastatina e a 

produção de enzimas, basearam-se na significância de seus coeficientes. A classificação de 
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intensidade da correlação para p ≤ 0,05 foi: muito forte (r ± 0,91 a ± 1,00),  forte (r ± 0,71 a ± 

0,9), média (r ± 0,51 a ± 0,70), fraca (r ± 0,31 a ± 0,50) e muito fraca (r ≤ ± 0,30) (CARVALHO 

et al., 2004). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Validação do método de extração e quantificação de lovastatina    

O método aqui utilizado para extração e detecção das duas formas da lovastatina (ácida e 

lactona) nas amostras das cultivadas em estado sólido (FES) e submsersa (FS) apresentaram 

linearidade no intervalo de 0,05 µg.mL-1 até 100 µg.mL-1 com R2 = 0,998 para a forma ácida e 

0,999 para a forma lactona. O limite de quantificação foi de 0,05 µg.mL-1. O método precisão 

(repetibilidade) demonstrou ser adequado  com desvio padrão relativo (DPR) < 10% para as 

repicatas analisadas nas duas formas da molécula. Por fim, no teste de recuperação, o método 

apresentou resultados acima de 90% para todos os fatores analisados (Tabela 9). 

TABELA 9 - Teste de recuperação para lovastatina nas formas ácida e lactona em meio líquido e 

sólido. 

Lovastatina 

Amostra fração-líquida Amostra fração-sólida  

Nível alto (80 

µg.mL-1) 

Nível baixo             

(4 µg.mL-1) 

Nível alto (80 

µg.mL-1) 

Nível baixo         

(4 µg.mL-1) 

Ácida 99% 110% 95% 90% 

Lactona 100% 105% 94% 95% 

  

Triagem da produção de lovastatina em FS ou FES 

Os fungos selecionados para análise da produção de lovastatina não apresentaram 

produção do fármaco quando cultivados individualmente nas condições avaliadas, 

independentemente do cultivo em meio líquido sintético ou meio sólido (TCA e TSPM). A 



 

66 
 

produção deste metabólito foi mais evidenciada em espécies do gênero Aspergillus e Monascus; 

no entanto, alguns trabalhos demonstram a produção por basidiomicetos como P. ostreatus 

(ALARCÓN; ÁGUILA, 2006; ATLI; YAMAC; YILDIZ, 2013; LAKSHMANAN; RADHA, 

2013) e O. olearius (ATLI et al., 2016). A síntese de metabólitos secundários por macrofungos 

sofre complexas regulações a depender do meio em que esta sendo cultivado. A modificação das 

condições de fermentação podem modular a expressão destes metabólitos, incluindo a 

lovastatina, e levando a maior produção da mesma (ALARCÓN; ÁGUILA, 2006). Assim, 

variações no meio de cultivo como fermentação em estado sólido usando TCA e TSPM 

suplementado com minerais, e o tempo de fermentação podem induzir a produção de lovastatina 

pela cepa P. ostreatus CC389 bem como os demais fungos selecionadas neste experimento 

(LAKSHMANAN; RADHA, 2013). 

A cepa A. terreus ATCC 20542 apresentou produção de lovastatina total (lactona + ácida) 

de 2.290±0,95µg.mL-1 ( sendo 300 µg.mL-1 extraído do sobrenadante e 1.990 µg.mL-1 do 

micélio) quando usado lactose como fonte de carbono e 280±0,16 µg.mL-1  quando utilizado 

glicose no meio sintético (não foi observado produção no sobrenadante). A diminuição da 

produção de lovastatina no meio contendo apenas glicose em relação ao meio com lactose como 

fonte de carbono também foi observado em outros trabalhos: Szakács et al. (1998) observaram 

diminuição de 60% da produção de lovastatina (Lactose = 400 µg.mL-1, Glicose = 160 µg.mL-1); 

Lai et al. (2007) reportaram diminuição de 44% (Lactose = 873 µg.mL-1,  Glicose = 381 µg.mL-

1). Fontes de carbono metabolizados mais lentamente, como lactose e glicerol, têm demonstrado 

serem mais eficientes para produção de lovastatina (MULDER et al., 2015). 

Aspergillus terreus ATCC 20542 tem sido a cepa utilizada por muitos trabalhos para 

análise de produção de metabólitos secundários (BORUTA; BIZUKOJC, 2016). Esta mesma 
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cepa tem sido utilizada como padrão para a produção de lovastatina, sendo explorada em estudos 

de otimização da produção do fármaco e produção industrial (Tabela 10). Neste trabalho, 

Aspergillus terreus ATCC 20542  demonstrou ser capaz de produzir lovastatina também nas 

biomassas lignocelulósicas agroindustriais. 

 TABELA 10 - Produção de lovastatina por Aspergillus terreus ATCC 20542 

Parâmetros Analisados 
Teor máximo de 

lovastatina 
Referência 

Design experimenta Box– Behnken 

Variáveis: concentração de carbono, nitrogênio, fosfato 

e oxigênio 

230,00 µg.mL-1 

(CASAS 

LÓPEZ et al., 

2004) 

Fermentação por batelada-alimentada:  

Alternância da alimentação entre glicerol e lactose a 

cada 48 horas  

161,00 µg.mL-1 

(PECYNA; 

BIZUKOJC, 

2011) 

pH, temperatura, tamanho de partícula (farelo de trigo), 

tamanho do inóculo e teor umidade 
175,00 µg.mL-1 

(JAHROMI et 

al., 2012) 

Diferentes fontes de carbono: D-glicose, D-xilose, D-

galactose, D-manose, D- arabinose, D-frutose, D-

ribose, D-maltose, α-lactose, D-sacarose 

56,46 µg.mL-1 (Usando 

D-Xilose) 

(RAHIM et al., 

2017) 

Glicerol puro e glicerol bruto (Metanol, NaCl, ácido 

oleico, ácido palmítico)  

90 µg.mL-1 com 3g.L-1 

de ácido oleico no 

meio 

(RAHIM et al., 

2015) 

Efeito do tamanho de partícula, teor de umidade, valor 

inicial do pH e temperatura de incubação em diferentes 

substartos: grão de trigo triturado, arroz, casca de arroz, 

torta de soja e milho 

2,90 µg.mg-1 em arroz 

nas condições: 50-60% 

de teor de umidade 

inicial, pH 5,5, a 28 °C 

(WEI; XU; 

CEN, 2007) 

* Valores foram convertidos do original para µg.mL-1 ou µg.mg-1 

 

Diferentes resíduos agroindustriais têm sido analisados como fonte de carbono para a 

produção de lovastatina (JAHROMI et al., 2012; JAVED et al., 2017; NAIK, 2012); no entanto 
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não foi encontrada descrição suficientes abordando a utilização de TCA e TSPM para a produção 

específica deste metabólito. Vários trabalhos mostram que biomassas de trigo estão entre os 

melhores substratos para produção de lovastatina por A. terreus (JAVED et al., 2017; 

KAMATH; DWARAKNATH; JANAKIRAMAN, 2016; MOUAFI; IBRAHIM; ELSOUD, 

2016; PANSURIYA; SINGHAL, 2010; WEI; XU; CEN, 2007). Portanto, o mesmo foi utilizado 

neste estudo a fim de comparação com as biomassas de TCA e TSPM, mas na triagem da 

produção de lovastatina utilizando estas biomassas em FES não se obteve nenhum resultado 

positivo. A redução de colesterol total observado em experimentos prévios com roedores 

utilizando biomassa pós-cultivo de  P. pulmonarius EF88 e F. hepatica CC102, por este mesmo 

grupo de pesquisa, pode ter sido observado devido a outros metabólitos presentes em 

fermentados fúngicos, por exemplo as β-glucanas (ROP; MLCEK; JURIKOVA, 2009) ou 

mecanismos ligados ao tipo de proteína vegetal presente (MENDONÇA et al., 2009). 

A produção de lovastatina por FES com A. terreus ATCC 20542 em TCA (não 

suplementado com sais) em 7 dias (0,65±0,25µg.mg-1) foi superior comparado com resultados de 

Kamath et al., (2016) com outras biomassas: semente de milho (0,12 µg.mg-1) casca de batata 

(0,14 µg.mg-1) e arroz vermelho (0,33 µg.mg-1) utilizando A. terreus KM017963. Porém, 

utilizando trigo, esses autores reportaram teor de lovastatina de 1,00 µg.mg-1, valor próximo ao 

produzido pela cepa A. terreus ATCC 20542 (0,93±0,23µg.mg-1) no presente trabalho (para 

parâmetros não otimizados). Já Pei-Lian et al., (2006) conseguiram uma produção de lovastatina 

superior (2,90 µg.mg-1), após 11 dias de cultivo da cepa A. terreus ATCC 20542, utilizando 

palha de arroz como substrato. Portanto, tanto o tempo de cultivo, quanto o substrato e a cepa 

empregada durante o processo fermentativo têm influência direta sobre a produção de lovastatina 
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(WEI; XU; CEN, 2007). No substrato TSPM a produção de lovastatina (0,09±0.16 µg.mg-1) foi 

inferior à verificada na TCA e no trigo, após 7 dias de fermentação (Tabela 11). 

TABELA 11 – Triagem da produção de lovastatina por Aspergillus terreus ATCC 20542 em 

grão de trigo, TCA e TSPM em FES 

Biomassas Lovastatina (µg.mg-1) 

Trigo 0,93±0,23 

TCA 0,65±0,04 

TSPM 0,09±0,16 

Legenda: TCA (Torta Caroço de Algodão); TSPM (Torta Semente Pinhão-manso) 

 

Produção de lovastatina em cocultivo entre A. terreus e macrofungos 

Após 30 dias de cocultivo, em placa de Petri com BDA, foi possível notar algumas das 

características das interações entre os fungos selecionados e A. terreus (Figura 10). Fistulina 

hepatica CC102 desenvolveu uma inibição a distância (Figura 10A); P. pulmonarius EF88 e F. 

solani NCC94 apresentaram inibição por contato com o A. terreus (Figura 10C e 10E, 

respectivamente) e P. lecomtei CC40 e P. ostreatus CC389 desenvolvem uma zona de barragem 

ou zona de confronto (Figura 10B e 10D, respectivamente).  
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FIGURA 10 - Cocultivo entre fungos CC389, EF88, CC102, CC40 e NCC94 com A.terreus 

FES-BDA por 15 e 30 dias. (A) F. hepatica CC102 (esquerda) vs. A. terreus (direita); B) P. 

lecomtei CC40 (esquerda) vs. A. terreus (direita); C) P. pulmonarius EF88 (esquerda) vs. A. 

terreus (direita); D) P. ostreatus CC389 (esquerda) vs. A. terreus (direita); E) F. solani NCC94 

(esquerda) vs. A. terreus (direita). Setas vermelhas = inibição a distância; setas azuis = zona de 

confronto; e setas amarelas = inibição por contato. 

 

A inibição a distância entre dois microrganismos é uma característica de produção de 

metabólitos com atividade antimicrobiana. A lovastatina tem demonstrado atividade 

antimicrobiana (CHAMILOS; LEWIS; KONTOYIANNIS, 2006). No entanto, por serem 

produzidos vários metabólitos simultaneamente no crescimento destes fungos, outras substâncias 

podem estar envolvidas na ação de inibição entre os dois fungos (CC102 e A. terreus); e 
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portanto, não se pode afirmar que a lovastatina é o principal agente inibidor do crescimento 

(RIBEIRO et al., 2007).  

A inibição por contato ocorre em interações mutualisticas ou neutralista entre os dois 

microrganismos, na qual as duas espécies podem estar se beneficiando da interação ou não há 

efeito para ambas, neste tipo de interação as alterações nos metabólitos em relação a 

monocultivos dos dois fungos é baixa. A zona de confronto ou zona de barragem, linha com 

coloração mais densa, ocorre devido a intensa atividade metabólica na qual novas substâncias 

podem estar sendo produzidas ou superexpreção de moléculas relacionado ao estresse 

(BERTRAND et al., 2014). O cocultivo em placa entre A. terreus e todos os fungos selecionados 

mostraram interações na qual os dois microrganismos conseguem se desenvolver em conjunto, 

mesmo havendo competição (Figura 10A, B e D), levantando a possibilidade destas interações 

poderem induzir o aumento de metabólitos de interesse, como a lovastatina em fermentação de 

estado sólido e líquido. 

FES: cocultivo de fungos em biomassas lignocelulósicas como fonte nutritiva 

A Figura 11 mostra o cocultivo ente A. terreus com F. hepatica CC102 e P. lecomtei 

CC40 após 15 dias de fermentação. Estes dois macrofungos foram escolhidos em função do 

resultado por inibição a distância (Figura 10A) e zona de confronto (Figura 10B). O cocultivo na 

FES em frascos as avaliações do tipo de interação não são simples, porém é possível observar, 

por exemplo, a linha de encontro entre os dois fungos. 
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FIGURA 11 - Cocultivo entre macrofungos, F. hepatica CC102 e P. lecomtei 

CC40 e A. terreus nas biomassas de trigo, algodão (TCA) e pinhão manso 

(TSPM) após 15 dias de crescimento por meio de fermentação estado solido 

(frascos de vidro). Legendas: Setas largas verdes CC102 ou CC40; setas largas 

amarelas, A. terreus; setas finas vermelhas, linha de interação entre os fungos.  

 

 Assim como em outros trabalhos, já mencionados anteriormente, a biomassa de trigo 

(grão triturado no presente trabalho) demonstrou ser a mais viável para a produção de lovastatina 

em FES. A maior produção observada foi em cocultivo do A. terreus com F. hepatica CC102 em 

30 dias (40,80±1.50µg.mg-1). Não foi encontrado na literatura produção tão expressiva de 

lovastatina em tratamento com FES. Também não foi encontrado descrição da produção deste 

metabólito em cocultivo de A. terreus com basidiomicetos nas condições observadas. Os 

cocultivos entre A. terreus e os macrofungos CC40, CC389 e EF88, em grão de trigo triturado, 

também apresentaram teores de lovastatina significativamente superiores quando comparados ao 
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monocultivo A. terreus, após 30 dias, com valores de 33,80±3,00; 31,09±0,90; 

23,10±1,20µg.mg-1 e 7,50±0,82; 8,92±1.01 e 5,83±0,71µg.mg-1, respectivamente. Contudo, esse 

aumento não foi obtido nos cocultivos A. terreus x URM 5061 e A. terreus x NCC94 (Figura 12). 
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FIGURA 12 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em trigo. FES de A. terreus 

ATCC20542 com P. pulmonarius EF88, P. ostreatus CC389, P. lecomtei CC40, F. hepatica 

CC102, F. solani NCC94, e A. terreus URM 5061, utilizando como fonte de nutritiva grãos de 

trigo. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey no nível de 5% 

de significância. 

 

A abordagem de cocultivo tem sido utilizada para otimização da produção de enzimas 

(HU et al., 2011; UZAR; KARADUMAN; YAMAC, 2017) e metabólitos secundários, chegando 
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a produção de até seis vezes mais alta comparado a monocultura (NONAKA et al., 2011). Para 

produção de lovastatina, o cocultivo em FES utilizando grãos de arroz para produção de 

lovastatina foi abordado por Panda e Ali (2010), os mesmos utilizaram cepas de Monascus 

purpureus MTCC 369 e Monascus ruber MTCC 1880 em meio otimizando, obtendo 2,80 mg.g-1 

(2,80 µg.mg-1) do fármaco (PANDA; JAVED; ALI, 2010).  

Outros trabalhos também têm demostrado o aumento da produção de lovastatina 

empregando a abordagem de cocultivo. Bean et al., (2014) usando M. purpureus em cocultivo 

com Saccharomyces cereviciae foi capaz de produzir 39% a mais de lovastatina (26,03 mg/100g 

= 0,26 mg.g-1) que o monocultivo (18,68 mg/100g = 0,18 mg.g-1) em FES (grão de arroz – 

angkak (arroz fermentado vermelho) por 12 dias de cultivo (BEAN; KURNIAWATI; 

ZUBAIDAH, 2014). Recentemente, Liu et al., (2018) utilizando estratégia de cocultivo entre 

Pichia pastoris transformadas em meio contendo metanol como fonte de carbono, almejando 

diminuir o estresse pelo acúmulo de metabólitos em monocultivo, observou o aumento de até 2,2 

vezes a produção de lovastatina (250,8 mg/L (250,8 µg.mL-1). No entanto, Dikshit e 

Tallapragada, (2015) em experimento utilizado design de Plackett-Burman analisando a 

produção de lovastatina em monocultivo e cocultivo em diferentes biomassas (grão de trigo 

triturado obteve melhor resultado) com M. sanguineus e M. purpureus, não obtiveram aumento 

da produção do metabólito; onde o monocultivo de M. sanguineus obteve maior concentração 

(0,40 mg.g-1) enquanto que o cocultivo manteve nível abaixo (0,26 mg.g-1), o que mostra que a 

abordagem de cocultivo é sensível a fatores como o meio de cultivo e as espécies combinadas. 

Os teores de lovastatina produzidos pelo monocultivo A. terreus em trigo, 18,80 e 18,50 

µg.mg-1, após 15 e 30 dias de cultivo, respectivamente, foram próximos aos obtidos por Valera et 

al. (2005), que constataram teores de 16,65 µg.mg-1 a partir de A. flavipes BICC 5174, cultivado 
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no farelo de trigo por seis dias, sob condições controladas de aeração e agitação. No entanto, 

outros trabalhos utilizando farelo de trigo como substrato, obtiveram teores de lovastatina 

inferiores. Por exemplo, Jaivel e Marimuthu (2010) encontraram concentrações de 0,98 µg.mg-1, 

utilizando a cepa mutante A. terreus UV 1718 e Pansuriya e Singhal (2010) verificaram valores 

de 1,45 µg.mg-1 a partir de A. favipes como cepa produtora. Portanto, o uso de substrato mais 

rico em amido e a suplementação do substrato com sais podem ter sido os fatores determinantes 

para a ótima produção de lovastatina em FES neste trabalho. 

Com relação às biomassas de TCA e TSPM, a produção de lovastatina foi visivelmente 

inferior aos valores observados no grão de trigo, independentemente do tipo de cultivo e do 

tempo de cultivo. Para a TCA, Foi observado um aumento significativo na produção de 

lovastatina no cocultivo EF88 versusA. Terreus em 15 dias de crescimento (1,62 µg.mg-1). 

Durante o monocultivo com A. terreus foi observado valores de lovastatina abaixo de 0,50 

µg.mg-1 independente do tempo de fermentação (Figura 13). Trabalhos usando TCA como 

substrato para produção deste metabólito reportaram rendimento inferior comparado à produção 

com farelo de trigo (PANSURIYA; SINGHAL, 2009) chegando à aproximadamente 1,30 µg.mg-

1 (PANSURIYA; SINGHAL, 2010). 
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FIGURA 13 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em TCA. FES de A. terreus 

ATCC20542 com P. pulmonarius EF88, P. ostreatus CC389, P. lecomtei CC40, F. hepatica 

CC102, F. solani NCC94, e A. terreus URM 5061, utilizando como fonte de nutritiva de torta do 

caroço de algodão (TCA). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Tukey no nível de 5% de significância. 

 

O emprego de TSPM (suplementado com sais) favoreceu a produção de lovastatina por 

parte do monocultivo (3,30±0,30 µg.mg-1) com relação aos cocultivos, após 15 dias de 

fermentação. O cocultivo com o A. terreus URM também favoreceu a produção de lovastatina 

em 15 dias de crescimento (2.34 µg.mg-1). Para os demais cultivos, foi observado valores de 

lovastatina inferiores a 1,00 µg.mg-1 independente do tempo de cultivo (Figura 14). Não foi 
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encontrado na literatura o uso de TSPM como substrato para produção de lovastatina; esta 

biomassa tem sido utilizada para obtenção de enzimas, principalmente (NCUBE et al., 2012; 

VEERABHADRAPPA; SHIVAKUMAR; DEVAPPA, 2014) 
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FIGURA 14 - Produção de lovastatina por mono e cocultivo em TSPM. FES de A. terreus 

ATCC20542 com P. pulmonarius EF88, P. ostreatus CC389, P. lecomtei CC40, F. hepatica 

CC102, F. solani NCC94, e A. terreus URM 5061, utilizando como fonte de nutritiva de torta de 

semente de pinhão-manso (TSPM). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey no nível de 5% de significância. 
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A produção de lovastatina por A. terreus em TCA  (0,49±0.03 µg.mg-1) e TSPM 

(3,30±0,30 µg.mg-1) foi comparável ou superior à de outras biomassas residuais em trabalhos na 

literatura: palha de arroz (0,26 µg.mg-1), folha de dendê ( = 0.07 µg.mg-1) (JAHROMI et al., 

2012); sabugo de milho (0,128 µg.mg-1), casca de batata (0,144 µg.mg-1), arroz vermelho (0,330 

µg.mg-1), semolina (0,200 µg.mg-1) (KAMATH; DWARAKNATH; JANAKIRAMAN, 2016); e 

polpa de sorgo doce (1,5 µg.mg-1) (SZAKÁCS; MOROVJÁN; TENGERDY, 1998). Rahim et 

al., (2015) observaram que componentes presentes no glicerol bruto, como o ácido palmítico e 

outros compostos contendo ácidos graxos (soap), são capazes de diminuir significativamente a 

produção de lovastatina por A. terreus ATCC20542. Assim, a produção de lovastatina por cepas 

fúngicas são dependentes da composição do substrato; de forma semelhante a composição de 

ácidos graxos e/ou substâncias tóxicas nas TCA e TSPM podem ter interferido na produção 

desse metabólito, além do fato de serem biomassas menos energéticas que o grão de trigo 

triturado. 

Além da fonte de carbono, vários outros fatores devem ser considerados para a 

otimização da produção de lovastatina, por exemplo a suplementação com sais e minerais 

(KAMATH; DWARAKNATH; JANAKIRAMAN, 2016), fluxo de ar superficial (para 

biorreatores de larga escala) (KUMAR et al., 2014), condições da fermentação como pH, 

temperatura de incubação, umidade e tamanho da partícula do substrato, quantidade de inóculo 

(JAVED et al., 2017), e outros fatores como adição de nutrientes extras, glicose e peptona, 

podem levar ao aumento da produção deste metabólito secundário (WEI; XU; CEN, 2007). A 

fermentação em estado líquido, que facilita o controle das variáveis do processo como por 

exemplo, a agitação, pode ser uma alternativa para a otimização da produção de lovastatina 

utilizando TCA e TSPM como fontes de carbono. 
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Degradação de gossipol e ésteres de forbol 

A degradação de gossipol na TCA foi verificada na biomassa suplementada com sais e 

autoclavada (TCA-Sais) antes mesmo do crescimento dos fungos. A concentração de gossipol no 

pós-cultivo é aproximado ao do controle suplementado (TCA-Sais), demonstrando uma menor 

participação do tratamento biológico neste experimento (Figura 15). No entanto, comparados 

com o controle In natura (TCA), todos os tratamentos foram capazes de reduzir a concentração 

de gossipol livre a níveis seguros (reduções superiores a 95%) para uso da biomassa de algodão 

na alimentação animal (KNUTSEN et al., 2017). 
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FIGURA 15 - Degradação de gossipol por mono ou cocultivos de fungos (basidiomicetos) 

quando cultivados por FES em TCA. Legenda: TCA (Torta de Caroço de Algodão) In natura; 

TCA-Sais - TCA suplementado com sais; CC102, CC40 e A.terreus – monocultivos de F. 

hepatica CC102, P. lecomtei CC40 e A. terreus; CC102 e CC40xA. terreus – Cocultivo entre F. 

hepatica CC102 ou P. lecomtei CC40 e A. terreus. Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre si, pelo teste de Tukey no nível de 5% de significância. 
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Alguns trabalhos relatam a redução da concentração de gossipol na TCA apenas 

suplementado com sais e minerais, como ferro, por exemplo (GABER; ELHALFAWY; 

RAMADAN, 2012) e quando submetido a processo de autoclave por 30 minutos (GALLUP, 

1927). Essas observações são condizentes com os resultados obtidos no presente estudo 

(tratamento controle). No entanto, outros trabalhos abordam claramente a capacidade dos fungos 

em degradar essa molécula eficientemente (RAJARATHNAM; SHASHIREKHA; BANO, 2001; 

KHALAF; MELEIGY, 2008b; WENG; SUN, 2006; YANG et al., 2012). A baixa quantidade de 

gossipol presente no substrato, devido ao processo térmico proporcionado pela autoclave, e a 

provável formação de complexos desse composto com os sais utilizados no preparo do meio, 

podem ter contribuído para a baixa taxa de degradação observada por parte dos fungos 

observada. 

Com relação ao éster de forbol foi verificada a sua degradação completa após 15 dias de 

fermentação, com o fungo CC102 e após 30 dias, com os monocultivos CC102 e CC40 e seus 

respectivos cocultivos com A. terreus. Também foi observado que a cepa A.terreus ATCC20542 

foi incapaz de eliminar completamente o éster de forbol em monocultivo, mesmo após 30 dias de 

fermentação. Como também a  suplementação com sais e minerais e autoclavagem (tratamento 

controle) não foi tão eficiente para degradar o éster de forbol, quanto foi para o gossipol. O P. 

lecomtei CC40 foi capaz de atuar em colaboração com A. terrreus para a degradação das 

moléculas tóxicas presentes na TSPM, foi observado uma maior destoxificação de éster de frobol 

em 15 dias no cocultivo CC40xA. terreus comparados com o monocultivo dos dois fungos 

(Figura 16).  
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FIGURA 16 - Degradação de éster de forbol por mono ou cocultivos de fungos (basidiomicetos) 

quando cultivados por FES em TSPM. Legenda: TSPM (Torta de Semente de Pinhão-manso) In 

natura; TSPM-Sais - TSPM suplementado com sais; CC102, CC40 e A.terreus – monocultivos 

de F. hepatica CC102, P. lecomtei CC40 e A. terreus; CC102 e CC40xA. terreus – Cocultivo 

entre F. hepatica CC102 ou P. lecomtei CC40 e A. terreus. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si, pelo teste de Tukey no nível de 5% de significância. 

 

Os macrofungos-basidiomicetos são bem conhecidos pela sua capacidade de degradação 

de agentes xenobióticos e tóxicos, inclusive o éster de forbol, devido, principalmente, à produção 

de complexos enzimáticos (BARROS et al., 2011). O tratamento biológico utilizando 

microrganismos tem possibilitado a utilização deste substrato tóxico na alimentação animal 

(CATARINA et al., 2015). 

F F F F F 
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A degradação dessas moléculas, gossipol e éster de forbol, é um fator determinante para o 

direcionamento destas biomassas fermentadas para outros setores além da produção de 

metabólito, como o de alimentação animal (CATARINA et al., 2015; WEDEGAERTNER; 

RATHORE, 2015). Além disto, a obtenção de fermentados nutritivos, atóxico e com 

propriedades nutracêuticas, provindo da presença da lovastatina e outros metabólitos, pode 

caracterizar uma forma interessante para a produção de ração animal com propriedades 

funcionais. Jahromi et al., (2013) sugere que a presença de lovastatina em fermentados 

direcionados para compor insumos para nutrição animal pode trazer benefícios como a menor 

liberação de CH4, devido a redução da população de bactérias metanogênicas e aumento das 

bactérias celulolíticas durante o crescimento dos animais, ou seja, alteração do microbioma 

intestinal, e portanto, podendo assim aumentar a digestibilidade (fermentados) e também a 

redução no uso de antibióticos ou medicamentos, uma vez que os metabólitos secundários deste 

tipo são capazes de realizar tal papel de controle. 

Cocultivo em fermentação submersa contendo TCA como fonte de carbono 

A produção da enzima xilanase foi mantida a níveis basais durante mono e cocultivo em 

meio submerso utilizando TCA como fonte de carbono e nitrogênio. Após 7 dias de cocultivo foi 

observado um aumento significativo na produção dessa enzima comparado aos monocultivos, 

apresentando maior atividade de xilanase quando o A. terreus foi inoculado em pré-cultivo de 3 

dias de CC102 (Figura 17). 
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FIGURA 17 - Atividade da enzima hidrolítica xilanase em cocultivo submerso entre F. hepatica 

CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva.. As diferentes amostras são provindas da 

inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes tempos 

(0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos 

para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-

Knott, no nível de 5% de significância. 

 

A capacidade de A. terreus em produzir xilanases tem sido reportado na literatura 

(MOREIRA et al., 2013); assim o cocultivo com F. hepatica CC102 pode ter somado a atividade 

enzimática produzida pelos dois fungos. No entanto, a depender do fungo e/ou substrato o 

cocultivo pode levar a redução da atividade enzimática. Utilizando cascas de banana, Rehman et 

al., (2014), observaram redução na produção de xilanase entre monocultivo e cocultivo de A. 

terreus com Aspergillus niger, 1,065 ± 0,493 e 0,335 ± 0,167, respectivamente; mas obtiveram 

aumento na produção de pectinase. 
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As atividades das enzimas celulolíticas, endoglucanase e beta-glucanase, Figuras 18 e 19, 

respectivamente, não sofreram alterações significativas ao logo do tempo, tanto em mono ou co-

cultivo entre A. terreus e F. hepatica CC102. Foi observado a manutenção da produção basal que 

se espera para fungos decompositores de biomassa vegetal, como os basidiomicetos, também 

chamados fungos de podridão branca, por terem maior produção de enzimas lignolíticas e 

celulolíticas (FLOUDAS et al.,2015, SAHA et al., 2016). 
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FIGURA 18 - Atividade da enzima hidrolítica endoglucanse em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas 

da inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes 

tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do 

cocultivos para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste 

de Scott-Knott, no nível de 5% de significância. 
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FIGURA 19 - Atividade da enzima hidrolítica beta-glucosidase em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus, tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas 

da inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes 

tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do 

cocultivos para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste 

de Scott-Knott, no nível de 5% de significância. 

 

Para a atividade da enzima oxidativa lacase foi observado um aumento expressivo na 

cultura em que A. terreus foi inoculado no pré-cultivo de 7 dias de CC102 em apenas três dias de 

cocultivo entre os dois fungos, chegando a mais de 943 UI.mL-1. Após 7 dias de cocultivo a 

atividade de lacase sofreu diminuição significativa, demonstrando uma possível adaptação ao 

sistema de cocultivo e degradação de lignina (Figura 20). A atividade de peroxidase não 
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apresentou mudanças tão expressivas nesse experimento com CC102, mantendo níveis basais em 

todos os cultivos (Figura 21).  
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FIGURA 20 - Atividade da enzimas oxidativa lacase em cocultivo submerso entre F. hepatica 

CC102 e A. terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da 

inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes tempos 

(0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos 

para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-

Knott, no nível de 5% de significância. 
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FIGURA 21 - Atividade da enzimas oxidativa peroxidase em cocultivo submerso entre F. 

hepatica CC102 e A. terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da 

inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes tempos 

(0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos 

para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott, no nível de 5% de significância. 

 

A produção de enzimas oxidativas (lacase e peroxidase) têm demonstrado serem 

positivamente afetadas durante o cocultivo quando a ação sinérgica entre os dois 

microrganismos. Essa classe de enzimas é importante para o processo de adaptação dos fungos 

em meios adversos, incluindo as biomassas vegetais ricas em lignina (UZAR; KARADUMAN; 

YAMAC, 2017). Assim, devido à intensa competição entre os fungos em cocultivo e meio 
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contendo lignina, espera-se que ocorra superexpressão de enzimas oxidativas (CUPUL et al., 

2014).  

A monocultura de A. terreus apresentou incremento significativo na produção de 

lovastatina ao longo do tempo (13,68±4,54 mg.mL-1, após 7 dias de cultivo), contudo, esse valor 

foi 4 vezes inferior ao verificado após 7 dias de cocultivo na TCA com pré-cultivo de CC102 em 

3 dias de crescimento (55,44±3,36 mg.mL-1), que foi o tratamento que permitiu a máxima 

produção dessa substância (Figura 22).  
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FIGURA 22 - Produção de lovastatina em cocultivo submerso entre F. hepatica CC102 e A. 

terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da inoculação de A. 

terreus em TCA pré-colonizado por F. hepatica CC102 em diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a 

produção de lovastatina foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos para cada 

amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott no 

nível de 5% de significância. 
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Esse resultado, permite inferir a importância do cocultivo na obtenção desse bioativo. Em 

fontes de carbono mais biodisponíveis e solúveis como lactose e amido têm sido obtidas maiores 

quantidades de lovastatina em meio líquido. Por exemplo, Jia et al. (2010) obtiveram 952,7±24,3 

mg.L-1 utilizando amido solúvel como fonte de carbono em meio suplementado com antibiótico 

- tilosina e Lai et al. (2007); utilizando lactose observaram concentrações de 873 mg.L-1 após 10 

dias de fermentação com A. terreus. 

O sucesso na produção de metabólitos e/ou enzimas utilizando biomassa lignocelulósica 

como substrato depende da capacidade do fungo selecionado conseguir produzir complexos 

enzimáticos para a degradação da recalcitrância presente nesses materiais vegetais. A produção 

do arsenal enzimático necessário para degradar a parede celular vegetal e liberar os açúcares 

presentes na mesma não é produzida em sua totalidade por todos as espécies fúngicas (XU; 

GOODELL, 2001). O cocultivo entre duas espécies fúngicas diferentes pode aumentar a 

produção de enzimas e, consequentemente, melhorar a degradação das biomassas 

lignocelulósicas (CUPUL et al., 2014). Caso um dos pares do cocultivo não seja eficiente na 

produção dessas enzimas, o mesmo ainda pode se beneficiar dos açúcares livres para o seu 

próprio desenvolvimento (BENOIT-GELBER et al., 2017).  

Assim, utilizar espécies fúngicas capazes de degradar eficientemente a recalcitrância da 

parede celular vegetal, basidiomicetos com máxima produção de enzimas e liberação de 

açúcares, poderia, além de fatores intrínsecos à interação fungo-fungo durante cocultivo, por 

estresse competitivo, por exemplo (BERTRAND et al., 2013b), vir a induzir o aumento da 

produção de metabólitos devido ao maior desenvolvimento do microrganismo. Em relação à 

lovastatina, parte da mesma é secretada no meio extracelular, no entanto a molécula ainda pode 
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ser encontrada associada ao micélio (DEWI et al., 2011; RAHIM et al., 2015), assim uma maior 

quantidade de biomassas de A. terreus, favorecida durante cocultivo, poderia indicar também 

uma maior produção de lovastatina. 

No entanto, através da análise de correlação de Pearson, verificou-se que a concentração 

de lovastatina correlacionou-se de forma significativa e positiva com as enzimas xilanase (0,35) 

e endoglucanase (0,31), sugerindo que quanto maior a produção dessas enzimas, maior o 

conteúdo de lovastatina no fermentado. Contudo, a magnitude dessas correlações foi fraca, pois 

segundo Skinner et al. (1999) apenas coeficientes de correlação com valores absolutos superiores 

a 0,71 devem ser considerados biologicamente significativos. De acordo com os autores, 

somente nessas situações mais do que 50% da variância de uma característica é predita pela 

outra. Assim, nestas condições o aumento observado na produção de lovastatina está 

possivelmente associado com a interação entre A. terreus e F. hepatica CC102 durante o 

cocultivo em FS.  

A produção das enzimas hidrolíticas (xilanase, glucosidase e beta-glucosidase) em 

cocultivo submerso entre P. lecomtei e A. terreus também se manteve a níveis basais em todos os 

cultivos testados (Figuras 23, 24 e 25), assim como observado no experimento com F. hepatica 

CC40. 
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FIGURA 23 - Atividade da enzima hidrolítica xilanase em cocultivo submerso entre P. lecomtei 

CC40 e A.terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da inoculação 

de A. terreus em TCA pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 

dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos para cada 

amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott no 

nível de 5% de significância. 
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FIGURA 24 - Atividade da enzima hidrolítica endoglucanase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A. terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da 

inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 

1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos 

para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-

Knott no nível de 5% de significância. 
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FIGURA 25 - Atividade da enzima hidrolítica β- glicosidase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A.terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da 

inoculação de A. terreus em TCA pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 

1, 3 e 7 dias); a atividade da enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos 

para cada amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-

Knott no nível de 5% de significância. 

 

A produção das enzimas oxidativas, lacase e peroxidase, foram favorecidas pelo 

cocultivo entre P. lecomtei e A. terreus. Foi possível observar um aumento significativo da 

atividade de lacase em apenas três dias de cocultivo (1085,82±54,75 UI.mL-1), onde A. terreus 

foi inoculado 7 dias após P. lecomtei CC40 no meio de TCA líquido. A produção das enzimas 
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peroxidase também apresentou aumento expressivo, no entanto em amostra diferente, em que P. 

lecomtei foi previamente cultivado por 7 dias antes da inoculação do A. terreus (Figura 26 e 27). 
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FIGURA 26 - Atividade da enzima oxidativa lacase em cocultivo submerso entre P. lecomtei 

CC40 e A. terreus. As diferentes amostras são provindas da inoculação de A. terreus em TCA 

pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da 

enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos para cada amostra. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott no nível de 5% de 

significância. 
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FIGURA 27 - Atividade da enzima oxidativa peroxidase em cocultivo submerso entre P. 

lecomtei CC40 e A. terreus. As diferentes amostras são provindas da inoculação de A. terreus em 

TCA pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a atividade da 

enzima foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos para cada amostra. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott no nível de 5% de 

significância. 

 

Ao passo em que foi observado aumento expressivo na atividade enzimática, o P. 

lecomtei CC40 em cocultivo com o A. terreus demostra ser um modelo interessante para 

produção de enzimas lignolíticas, como lacase e peroxidase. Romero (2017) observou resultados 

similares com melhores atividades de lacases e peroxidases quando cocultivou P. lecomtei CC40 

com Tricoderma reesei em fermentação submersa, tendo o meio enriquecido com cacho do 

dendê. 
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Espécies do gênero Panus tem demonstrado ser eficientes na produção de enzimas 

lignocelulósias utilizando resíduos agroindustriais como substrato, por exemplo a produção de 

lacase (2556 U.L-1) e peroxidases (24 U.L-1) em casca de arroz e manganês peroxidase (141 U.L-

1) em casca de mandioca (RUQAYYAH et al., 2013). A utilização do Panus rudis em cocultivo 

com outro fungo (Gongronella sp) foi capaz de produzir 25 vezes mais lacase que em 

monocultivo (148,200 U.L- 1) (WEI et al., 2010). Panus lecomtei também pode ser um espécie 

ideal para uso em técnicas de cocultivo, sendo necessários estudos mais aprofundados com o 

objetivo de encontrar outras espécies a serem usadas no cocultivo que potencializem a produção 

de enzimas e metabólitos secundários. 

Com relação à produção de lovastatina, a maior concentração foi verificada no 

monocultivo de A. terreus após 7 dias de crescimento (15,6±3.13 µg.mL-1), a qual foi 

estatisticamente equivalente ao observado após 3 dias de cultivo (13,5±1.7). Entre os cocultivos, 

a maior produção desse metabólito foi verificada após 7 dias de cocultivo de A. terreus no 

substrato TCA pré-cultivado por 3 dias com o fungo CC40 (8,24± 1,81 µg.ml-1) (Figura 28). 
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FIGURA 28 - Produção de lovastatina em cocultivo submerso entre P. lecomtei CC40 e A. 

terreus tendo TCA como nutritiva. As diferentes amostras são provindas da inoculação de A. 

terreus em TCA pré-colonizado por P. lecomtei CC40 em diferentes tempos (0, 1, 3 e 7 dias); a 

produção de lovastatina foi então avaliada em diferentes momentos do cocultivos para cada 

amostra. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott no 

nível de 5% de significância. 

De modo semelhante ao cocultivo entre A. terreus e CC102, no cocultivo entre A. terreus 

e Panus lecomtei CC40 a concentração de lovastatina não apresentou correlação estatisticamente 

significativa com nenhuma das enzimas estudadas.  

 A otimização da produção de lovastatina em cocultivo nas condições analisadas por este 

trabalho utilizando biomasas de grãos de trigo triturados demostra o potencial da técnica de 

cocultivo para obtenção de lovastatina. A tabela 12 compara a produção de lovastatina em FES e 

FS do presente trabalho com demais encontrados na literatura, o cocultivo em FES ente F. 
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hepatica e A. terreus ATCC 20542 demonstra o melhor rendimento dentre as comparações. 

Mesmo não sendo observado um alto rendimento utilizando TCA e TSPM durante mono e 

cocultivo, as mesmas ainda são fontes de carbono importantes que podem ser utilizadas para a 

produção de enzimas, por exemplo. O potencial do cocultivo para obtenção de outros 

metabólitos de interesse tem sido reportado, portando análises mais aprofundadas por técnica de 

metabolômica pode vir a revelar novos metabólitos de interesse comercial. 
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TABELA 12– Comparação do rendimento da produção de lovastatina por  Aspergillus terreus nos sistemas de cultivo FES e FS 

(mono ou cocultivo).    

FES FS 

Fungo fonte de carbono Lovastatina Referência Fungo Fonte de carbono Lovastatina Referência 

A. terreus ATCC 

20542 

x  

Fistulina 

hepatica CC102 

Grão de trigo 40,8±1,5µg.mg-1 
Presente 

trabalho 
A. terreus Lactose 

Extracelular 

 300 µg.mL-1 

intracelular = 

1990 µg.mL-1 

Presente 

trabalho 

A. terreus UV 

1718 * 
Farelo de trigo 

3723,4±49 µg.g-

1 (3,72 µg.mg-1) 

(PANSURIY

A; 

SINGHAL, 

2010) 

A. terreus ATCC 

20542 

x  

Fistulina hepatica 

CC102 

Torta de caroço de 

algodão 

55,44±3,36 

mg.mL-1 

Presente 

trabalho 

A. terreus ATCC 

20542 
Arroz 

2,9 mg.g-1 (2,9 

µg.mg-1) 

(WEI; XU; 

CEN, 2007) 

A. terreus 

LA414* 
Amido solúvel 

952,7±24.3 

mg.L-1 (952.7 

µg.mL-1) 

(JIA et al., 

2010) 

A. terreus ATCC 

74135 
Palha de arroz 

260,85 mg.kg-1 

(0.260 µg.mg-1) 

(JAHROMI 

et al., 2012) 

M. purpureus 

MTCC 369 
Dextrose 

326 mg.L-1 

(326 µg.mL-1) 

(SAYYAD et 

al., 2007) 

A. terreus TUB 

F-514 

Glicose + lactose 

em espuma de 

poliuretano (PUF) 

19,95±0.69 

mg.g-1 (19,95 

µg.mg-1) 

(BAÑOS et 

al., 2009) 

A. terreus  ATCC 

20542*** 
Lactose e glicose 

1,05 g.L-1 

(1050 µg.mL-1) 

(LAI; PAN; 

TZENG, 2003) 

A. terreus JPM 3 Farelo de trigo 
982,3 ug/g 

(0,982 µg.mg-1) 

(JAIVEL; 

MARIMUTH

U, 2010) 

A. terreus ATCC 

20541 
Glicose 

160 U.L-1 = 

1600 mg.L-1 

(1600 µg.mL-1) 

 

(NOVAK; 

GERDIN; 

BEROVIČ, 

1997) 

M. purpureus 

MTCC 369 

x 

M. ruber MTCC 

1880 

Arroz 
2,80 mg.g-1 

(2,80 µg.mg-1) 

(PANDA; 

JAVED; 

ALI, 2010) 

A. terreus  ATCC 

20542 
Lactose 

≈112 mg.mL-1 

(112 µg.mL-1) 

(BIZUKOJC et 

al., 2012) 

A. terreus TUB Glicose e lactose 118,4 µg.mg-1** (MIRANDA A. terreus  ATCC Lactose e glicose 304 mg.L-1 (HAJJAJ; 
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F-514 em PUF et al., 2013) 74135 (304 µg.mL-1) NIEDERBERG

ER; DUBOC, 

2001) 

Aspergillus 

terreus TUB F-

514 

Glicose e lactose 

em poliuretano de 

alta densidade 

14,5 mg.g-1 

(14,5 µg.mg-1) 

(BARRIOS-

GONZÁLEZ 

et al., 2008) 

A. terreus  DRCC 

122* 
Maltodextrina 

2200 mg.L-1 

(2200 µg.mL-1) 

(KUMAR et al., 

2000) 

Aspergillus 

flavipes BICC 

5174 

Farelo de trigo 
16,65 µg/mg-1** 

 

(VALERA et 

al., 2005) 

M. purpureus 

MTCC 369 
Dextrose 

Intracelular = 

1043,45 μg.L-1  

Extracelular = 

207,94 μg.L-1 

Total = 1,25 

µg.mL-1 

(SEENIVASAN

, 2018) 

*cepa UV mutante a partir do A. terreus ATCC 20542; 

**rendimento de lovastatina calculado a partir do micélio seco isolado. 

*** cepa mutante 

(≈) valor aproximado 
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CONCLUSÃO  

Embora cocultivo entre fungos ainda seja uma técnica pouco explorada para a otimização 

da produção de substâncias bioativas; a mesma mostrou ser uma potente ferramenta para a 

obtenção e otimização da produção de metabólitos primários (enzimas) e secundários 

(lovastatina). 

Utilizando grão de trigo triturado foi possível aumentar a produção de lovastatina em 

cocultivo de Aspergillus terreus ATCC20542 com Fistulina hepatica CC102 para 

40,8±1.5µg.mL-1, ou seja, 2,2 vezes maior que a produção por A. terreus em monocultivo 

(18,5±0.8 µg.mg-1).  

A produção de lovastatina pelos fungos em cocultivos por FES nas biomassas de TCA e 

TSPM foram significativamente menores que o observado em grão de trigo triturado; no entanto 

foi observado a redução de gossipol e a eliminação de éster de forbol nas fermentações, obtendo-

se uma biomassa destoxificada e suplementada com metabolitos secundários secretados pelos 

fungos, inclusive lovastatina, mesmo em baixa concentração. Este resultado torna-se interessante 

para discussão do uso de fermentados destas tortas para nutrição animal, principalmente para 

animais domésticos que necessitam de cuidados médicos.  

Não foi observada correlação significativa entre a produção de lovastatina e de enzimas 

lignocelulósicas em TCA em fermentação submersa, no entanto foi possível verificar que a 

produção do metabólito secundário é dependente da combinação de espécies fúngicas, como 

também o tempo de pré-inóculo de cada espécie no substrato. 

O cocultivo de F. hepatica CC102 e P. lecomtei CC40 com o A. terreus mostrou-se 

interessante processo para obtenção enzimas lignoliticas (lacases e peroxidases). 
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6. CONCLUSÃO GERAL 

 

Os macrofungos-basidiomicetos utilizados neste trabalho foram capazes de biodegradar 

gossipol e éster de forbol acima de 90% nas biomassas de TCA e TSPM, abrindo-se 

possibilidade do uso destas biomassas como insumos na nutrição animais monogástricos (suínos 

e aves).  

O método de determinação de traços de gossipol livre foi validado permitindo analisar a 

presença deste metabólito em amostras de pós-fermentado de TCA, ao qual assegura a eficiência 

do tratamento biológico na degradação deste metabólito tóxico. O método RP-UHPLC-PDA 

desenvolvido possui um limite de detecção e quantificação de 0,2 e 0,5 µg.mL-1, 

respectivamente, com boa reproducibilidade e precisão (DPR)<10% e recuperação maior que 

94% em um tempo de análise de apenas 14 minutos, assim este método é ideal para análise em 

amostras com baixos níveis de gossipol, como os fermentados de macrofungos de TCA. 

Os macrofungos-basidiomicetos crescidos nas biomassas lignocelulósicas têm a 

capacidade de produzirem substância bioativas como a lovastatina; no entanto, não foi observado 

a produção deste fármaco na triagem dos fungos biodestoxificadores de TCA e TSPM nestas 

biomassas ou em grão de trigo triturado. Entretanto, quando utilizado a estratégia de cocultivo 

entre os macrofungos e A. terreus ATCC20542 em grão de trigo triturado por 30 dias foi 

observado um aumento significativo na produção de lovastatina em comparação ao sistema de 

monocultivo. No cocultivo entre F. hepatica CC102 e A. terreus foi possível aumentar a 

produção de lovastatina em 2,2 vezes, atingindo 40,8±1.5µg.mg-1. Também o cocultivo entre A. 

terreus e P. lecomtei CC40, P. ostreatus CC389 e P. pumonarius EF88 elevaram a produção do 

metabólito secundário para 33,8±3,0, 31,09±0,9 e 23,1±1,2µg.mg-1, respectivamente.  
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A produção do fármaco não foi expressiva ao utilizar TCA e TSPM como substrato, o 

máximo obtido em TCA foi de apenas 1,6±0,03 µg.mg-1 em cocultivo de A. terreus e P. 

pulmonarius EF88 por 15 dias de fermentação; em TSPM o A. terreus em monocultivo produziu 

3,3±0,3 µg.mg-1.  

O gossipol presente nas biomassas fermentadas para obtenção de lovastatina manteve-se 

baixo, mas a fermentação fúngica não foi o principal fator na degradação da molécula, o 

processo de autoclavagem e suplementação do meio com sais teve influência significativa para a 

diminuição da molécula.  

A degradação total dos ésteres de forbol foi observado em 15 dias de fermentação por F. 

hepatica CC102 e em 30 dias por P. lecomtei CC40 e cocultivados  com A. terreus.  

Também foi observado que a produção de enzimas lignocelulósicas não possui correlação 

com a produção de lovastatina em cocultivo de A. terreus e F. hepatica CC102 ou P. lecomtei 

CC40 no cultivo submerso contendo TCA como fonte de carbono; mesmo sendo observado a 

produção elevada de enzimas lignoliticas, como lacase e peroxidase. 

 Maior produção de lovastatina em TCA por FS foi de 55,44±3,36 mg.mL-1 em 7 dias de 

cocultivo entre A. terreus e F. hepatica CC102 pré-inoculado em 3 dias; e para P. lecomtei CC40 

15,6±3,13 µg.mL-1  em 7 dias.  

A produção de enzimas mais expressivas foi de lacase (943,69±55,04 UI.mL-1) em três 

dias de cocultivo entre A. terreus e F. hepatica CC102 e 1.085, 2±54.75 UI.mL-1 em cocultivo 

com P. lecomtei CC40. Enquanto que a atividade de peroxidase com 652.52±87 UI.mL-1 foi o 

destaque do cocultivo com P. lecomtei CC40.  
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A produção de lovastatina em cocultivo demonstrou ser dependente da combinação das 

espécies fúngicas, do tipo de cultivo (FS ou FES) e do tempo de inoculação de cada espécie no 

meio de cultivo.  

A técnica de cocultivo demonstoru ser uma poderosa ferramenta que pode ser utilizada 

para a otimização da produção de enzimas e metabólitos secundários, bem como para agregar 

valor a biomassas lignocelulósicas, por meio de degradação de substâncias toxicas-

antinutricionias e melhor digestibilidade para uso como insumo para nutrição de animais 

monogástricos. 
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ANEXO I 

Artigo cinetífico publicado na PlosOne “Development of an RP-

UHPLC-PDA method for quantification of free gossypol in cottonseed 

cake and fungal-treated cottonseed cake” 


