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Muitos resíduos são produzidos a partir da produção de Ganoderma lucidum. 
Um deles, o ergosterol desempenha um papel importante no crescimento fungos, e é 
encontrado na bicamada fosfolipídica das membranas celulares, principalmente em seu 
estado livre e, em menor medida, esterificado em ácidos graxos. O presente trabalho 
propôs o estudo da extração do ergosterol por extração liquido-líquido com etanol/éter e 
outro com o uso de Soxhlet. Utilizando o padrão ergosterol obteve-se a curva de 
quantificação com coeficiente de correlação (r) igual a 0,99. As análises por UV dos 
extratos obtidos (em triplicata) mostraram que a extração líquido-líquido (1,38 g L-1 de 
ergosterol) rendeu menor quantidade de ergosterol quando comparada a do sistema 
Soxhlet (1,65 g L-1 de ergosterol), em 282 nm. A partir desses dados, comparando com 
o custo de ergosterol padrão de mercado (R$ 97,00/g) e com os dados obtidos, obteve-
se a análise da viabilidade econômica. Para produzir 1,38 g de ergosterol, o custo por 
grama produzida será de R$ 482,90 e sua obtenção por este processo torna-se inviável 
economicamente. Já se considerando que foram produzidos 1,65 g de ergosterol, o custo 
por grama produzida foi de R$ 12,73 e sua obtenção por este processo apresentou um 
lucro de R$ 84,27/g produzida. Através da análise de investimento realizado, o 
investimento inicial para a produção do ergosterol pelo processo Soxhlet totaliza R$ 
12.481,00 e, considerando-se que este tipo de produção propicia uma lucratividade de 
R$ 84,27/g produzido. 
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