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Com  a  crescente  demanda  por  alimentos  de  qualidade  e  com  quantidades  proteicas  essenciais  à
manutenção  do  organismo,  pesquisas  têm buscado  alternativas  para  reduzir  os  custos  na  produção  de
alimentos e obter proteínas de fontes alternativas para atender as necessidades dos consumidores. Uma
alternativa é a utilização do cultivo em estado sólido de macrofungos para agregar valor à coprodutos da
agroindústria  ou  grãos,  podendo  utilizá-los  na  composição  da  alimentos.  No  presente  trabalho  foram
utilizadas  duas  linhagens  de  macrofungos  isolados  dos  biomas  Pampa  e  Mata  Atlântica  Gaúchos:
Pleurotus albidus e Auricularia sp e uma linhagem comercial de Agaricus blazei. Estes foram cultivados,
separadamente, através de cultivos em estado sólido utilizando os grãos de trigo, milho ou arroz integral
como matéria-prima para constituição do meio de cultivo. Estes foram previamente cozidos em autoclave
e  resfriados.  Após  24  h,  distribuídos  em  frascos  de  vidros  (200  g  de  cada  grão,  em  cada  frasco)  e
esterilizados em autoclave a 121°C por 1 hora, inoculados com o conteúdo de  placa de Petry com o mei
ágar batata dextrose colonizado com o micélio fúngico e incubados a 23±2°C, em local protegido. Após
cultivo, os grãos colonizados foram secos e moídos. Foram avaliadas amostras dos grãos antes do cultivo
e  no  14°  dia  após  a  completa  colonização  do  meio.  Realizaram-se  análises  de  umidade  (gravimetria),
cinzas  (mufla),  lipídeos  (Soxhlet)  e  proteínas  (Kjeldahl).  Quanto  ao  teor  de  lipídeos  observou-se  um
aumento de 100% nos grãos de trigo cultivos com Auricularia sp., um decréscimo de 85,5% nos grãos de
arroz integral cultivados com P. albidus e um decréscimo de 88,33% no teor de lipídeos do milho com P.
albidus.  Na  determinação  de  proteínas,  os  melhores  resultados  foram  obtidos  para  arroz  integral
cultivado com Auricularia sp. que apresentou um aumento de 128,65 ± 0,38%, para milho cultivado com
Auricularia sp. no qual o incremento no teor de proteínas foi de 118,63 ± 0,07%, e para o grão de trigo
cultivado com de P.albidus, que resultou num aumento de 142,87±0,14% no teor de proteínas. Com os
resultados  até  agora  mencionados,observamos  que  o  processo  de  bioconversão  de  produtos  com
razoável  teor  proteico  em  produtos  com  grande  concentração  de  proteínas,  pode  ser  uma  alternativa
viável para a produção de alimentos,sendo necessário a continuidade dos ensaios para esclarecimento de
eventuais dúvidas.
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