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Os processos fermentativos empregando espécies fúngicas são alternativas para minimizar o problema do descarte de resíduos da agroindústria. Entre estes processos, a fermentação em estado sólido apresenta inúmeras vantagens, principalmente a de poder utilizar diferentes substratos provenientes da agroindústria, especialmente farelo de arroz e farelo de trigo que, além de serem rejeitos abundantes na região sul do Rio Grande do Sul, favorecem o crescimento de biomassa fúngica, rica em insumos utilizáveis em diversas áreas tecnológicas. O potencial da biomassa fúngica na formulação de produtos alimentícios depende da sua composição e da avaliação de seu valor nutricional e funcional, porém a inexistência de metodologias oficiais para a avaliação deste tipo de matriz dificulta sua caracterização. Diante do considerado, o objetivo do trabalho foi caracterizar as frações protéica e lipídica da biomassa, para estimar o seu valor funcional e nutricional. Para a produção de biomassa foram empregadas as espécies fúngicas Aspergillus oryzae e Rhizopus sp. Nos produtos fermentados foi realizada a caracterização físico-química da fração protéica, as propriedades funcionais das proteínas e o perfil em ácidos graxos. Os resultados mostraram que o processo fermentativo aumenta significativamente a quantidade de proteína, de aminoácidos totais e digeríveis e de metionina disponível. As propriedades funcionais das proteínas foram alteradas em função do processo fermentativo, mostrando um aumento na solubilidade protéica dos farelos fermentados por Rhizopus sp., acompanhada de redução na digestibilidade in vitro e aumento na capacidade de retenção de água. Para o Aspergillus oryzae nenhuma das propriedades funcionais avaliadas foi modificada em função do processo de fermentação. Com relação ao perfil lipídico, foi determinado um conteúdo relativamente baixo em lipídios, devido à utilização de espécies fúngicas não oleaginosas. Entre os ácidos graxos encontrados predominaram aqueles com 18 átomos de carbono, entre eles alguns das séries 3 e 6, considerados ácidos graxos essenciais.

