
FUNGOS – TEXTO DAS AULAS DE CIÊNCIAS 

Os fungos estão em todas as partes do planeta. Eles obtém seu alimento secretando enzimas 
digestivas na matéria orgânica em que estão. Os fungos crescem dentro ou sobre seu alimento. 
As substâncias secretadas pelos fungos são responsáveis tanto pela decomposição dos restos de 
plntas e animais, quanto à degradação de alimentos, micoses e doenças. O uso industrial dos 
fungos e suas enzimas beneficia com a produção de vinhos, queijos cervejas e antibióticos.  

Os fungos são formados por células filamentosas (que parecem fios) chamadas de hifas. Elas 
são muito pequenas e no início do seu desenvolvimento não são vistas a olho nu, apenas com 

microscópios. Quando os fungos estão mais desenvolvidos, há uma 
grande quantidade de hifas que se organizam em um conjunto chamado 
de micélio. Quando o micélio está bem desenvolvido é possível em 
algumas espécies de serem vistos a olho nu. A reprodução dos fungos 
é complexa e existe os dois tipos: sexuada e assexuada. Estas 
reproduções originam os esporos (muito pequenos e algumas vezes 
secos, que possibilita sobreviverem em condições ambientais 
desfavoráveis). Eles podem permanecer no ar por muito tempo e serem 
carregados a grandes alturas e distâncias pelo vento.  

Existem muitos grupos dentro do Reino Fungi (dos fungos). Entre eles 
há mais de 70000 espécies causadoras de danos às colheitas, que estragam os alimentos. Mais 
de 150 espécies causam doenças. Mas há também tipos de fungos utilizados na alimentação, 
como as trufas que fazem parte de alguns bombons, cogumelos como o champignon, shiitake, 
shimeji. Outros como as leveduras que são utilizadas na fabricação de pães, algumas massas, 
vinhos, cervejas, queijos, saquê, etc. São os fermentos biológicos.  

Também existem fungos que são antibióticos, como o Penicillium sp, que originou a penicilina e 
outros que são utilizados para aumentas as chances de transplantes e no combate ao câncer. 
Além disso, são importantes decompositores, que devolvem ao solo os nutrientes da matéria 
orgânica da qual se alimentam, proporcionando nutrientes às raízes das plantas.  

Além dos fungos há uma associação entre fungo e algas unicelulares muito importantes. São os 
liquens (simbiose entre fungos e algas unicelulares). Eles ocorrem sobre os troncos de árvores. 
Os liquens são capazes de viver em ambientes inóspitos, como o Pólo Norte, Antártica e Ártico.  
O fungo determina a forma do líquen e a alga obtém alimento através da fotossíntese. Os liquens 
são ecologicamente importantes pois participam da formação dos solos (do mesmo modo que os 
fungos) e por serem muito sensíveis à poluição. A presença de alguns liquens indica que o 
ambiente é pouco poluído. São o que se chamam de bioindicadores.  
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