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A fermentação em substrato sólido (FES) é uma tecnologia sustentável pois consome pouca 

água dado ocorrer em sólidos húmidos que servem de substrato, pelo que é particularmente 

relevante na valorização de subprodutos agroindustriais. A FES tem sido desenvolvida para 

bioprocessar subprodutos diversos, tais como dreche, bagaços da indústria do vinho e do azeite, 

bagaços de oleaginosas e macroalgas. O objetivo da FES por fungos é a modificação dos sólidos, 

nomeadamente a redução dos componentes fibrosos, enriquecimento em proteína e produção 

de compostos bioativos, tornando os materiais mais interessantes do ponto de vista da 

aplicação em alimento animal. 

O reconhecimento da importância do consumo de peixe como parte de uma dieta 

equilibrada e saudável, conjuntamente com o aumento da população mundial, tem 

impulsionado o aumento do consumo de peixe a nível mundial, assegurado pelo aumento da 

produção aquícola, a qual fornece mais de 50% do peixe consumido mundialmente. Os novos 

desafios de sustentabilidade, qualidade e segurança alimentar em aquicultura exigem a 

produção de rações inovadoras, com baixo níveis de inclusão de farinha e de óleo de peixe, 

recorrendo a uma menor incorporação de matérias-primas agrícolas importadas, tais como a 

farinha de soja, e simultaneamente otimizando o desempenho zootécnico, o bem-estar animal, 

a segurança e a qualidade do produto final. A valorização dos subprodutos agroalimentares, 

através de processos de biotecnologia industrial, como a FES, permite a sua valorização e 

reciclagem, valorizando-os pela sua transformação em matérias-primas de elevado valor 

nutritivo passíveis de serem incorporadas em rações para animais, nomeadamente para a 

aquacultura. 
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