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I) Introdução 

Os fungos constituem um reino, diferenciado de plantas e animais por várias características, entre as quais a 

mais marcante é o modo de nutrição absortiva. Entre os demais caracteres incluem-se a formação de 

estruturas vegetativas filamentosas, as hifas, que constituem o micélio, e estruturas especializadas para 

reprodução sexuada e assexuada, próprias de cada grupo taxonômico, a partir das quais se formam os esporos. 

Embora a maioria dos fungos forme micélio bem desenvolvido alguns, como as leveduras, são unicelulares 

(Alexopoulos et al., 1996). Muitos fungos são macroscópicos e há espécies que alcançam tamanho 

considerável; porém, em geral, esses organismos são microscópicos, dificultando o registro da ocorrência de 

inúmeras espécies que vivem nos mais diversos habitats sem serem percebidas. 

 

II) Resumo 

O filo Basidiomycota podem ser divididos em três classes: Basidiomycetes, Teliomycetes e Ustomycetes.  Entre 

as 22.300 espécies desse filo estão todos os fungos que produzem basidioma, tais como os cogumelos 

comestíveis e os venenosos, os gasteromicetos, as orelhas de pau, bem como dois grupos fitopatogênicos 

importantes, as ferrugens (Teliomycetes) e os carvões (Ustomycetes). Membros dos Basidiomycota têm papel 

preponderante na decomposição de substratos vegetais, frequentemente constituindo 2/3 da biomassa viva 

(não incluindo os animais) do solo e nas regiões temperadas. Neste presente trabalho, temos por objetivo 

registrar a ocorrência e distribuição das espécies de Basidiomycota nos mais diversos biomas brasileiros, bem 

como descrever sua importância econômica, ecológica, medicinal e farmacêutica. 

 

III) Objetivo 



Desenvolver um trabalho que visa divulgar informações relevantes desse filo, objetivando atingir uma 

quantidade considerável de pessoas, bem como mudar preconceitos que elas possam ter dos cogumelos, além 

de promover aprendizagem significativa para todos que tiverem acesso à ele. 

 

IV) Importância (papel fisiológico) 

 Econômica 

A importância dos fungos como pragas amplia-se, do ponto de vista comercial, pela sua capacidade de crescer 
sob as mais diversas condições. Como decompositores, os fungos frequentemente entram em conflito com os 
interesses do homem. Um fungo não distingue uma árvore apodrecida que caiu na floresta de um mourão 
utilizado como cerca; é provável que o fungo ataque tanto um como outro. Eles atacam tecidos, tintas, 
papelão, couros, ceras, combustíveis, petróleo, madeiras, papéis, isolantes de cabos e fios, filmes fotográficos 
e mesmo lentes de equipamentos ópticos. Por toda parte são considerados “o castigo” dos produtores, 
distribuidores e vendedores de alimentos, por crescerem sobre pães, frutas secas, vegetais, carnes e outros 
produtos. Os fungos reduzem o valor nutricional bem como a palatilidade desses alimentos. Além disso, alguns 
produzem substâncias muito tóxicas conhecidas como micotoxinas, quando presentes em carnes e produtos 
vegetais. As características que fazem dos fungos pragas importantes podem torná-los também de alto valor 
comercial. Certas leveduras, tais como Sacharomyces cerevisiae, são úteis por que produzem etanol e dióxido 
de carbono (por meio da fermentação alcoólica), os quais tem papel preponderante na panificação, 
fermentação e indústria do vinho. Outros fungos proporcionam sabor e aroma distintos em diferentes tipos 
de queijos, como é o caso do Penicillium camemberti e do Penicillium roqueforte, empregados na fabricação 
dos queijos Camembert e Roquefort, respectivamente. Dezenas de diferentes tipos de fungos (cogumelos) são 
ingeridos regularmente pelo homem, e alguns deles são cultivados comercialmente. É o caso da Morchellae 
da espécie Agaricus brunnescens, o popular cogumelo ou champignon, uma das mais amplamente cultivadas 
no mundo. 

 

 Ecológica  

O impacto ecológico dos fungos não pode ser subestimado. Junto com as bactérias heterotróficas, os fungos 
são os principais decompositores da biosfera. Os decompositores são tão necessários à continuidade da vida 
quanto os produtores. A decomposição quebra a matéria orgânica incorporada nos organismos, libera o 
dióxido de carbono na atmosfera e retorna, ao solo, os compostos nitrogenados e outras substâncias. No solo, 
essas moléculas podem ser reutilizadas – recicladas – pelas plantas e, finalmente, pelos animais. 

Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida. Podem viver como saprófagos, quando obtêm 
seus alimentos decompondo organismos mortos e propiciando a reciclagem de nutrientes; como parasitas, 
quando se alimentam de substâncias que retiram dos organismos vivos nos quais se instalam, prejudicando-o 
ou podendo estabelecer associações mutualísticas com outros organismos, em que ambos se beneficiam. 
Além desses modos mais comuns de vida, existem alguns grupos de fungos considerados predadores que 
capturam pequenos animais e deles se alimentam. 

A habilidade dos fungos em degradar substâncias está levando à investigação desses organismos em 
programas de “limpeza” do meio ambiente. O fungo da podridão branca, Phanerochaete chrysosporium, que 
sobrevive decompondo a lignina da madeira, tem papel efetivo na degradação de compostos orgânicos 
tóxicos.  

 

 Medicinal / farmacêutica  



Muitos fungos atacam organismos vivos, além de mortos. Eles são os principais agentes causadores das micose 
que aparecem comumente nos homens. As mais comuns ocorrem na pele, podendo-se manifestar em 
qualquer parte da superfície do corpo. As micoses podem afetar também as mucosas como a da boca. É o caso 
do “sapinho”, muito comum em crianças. Existem, também, fungos que parasitam o interior do organismo, 
como é o caso do fungo causador da histoplasmose, doença grave que ataca os pulmões. 

O uso comercial dos fungos na indústria esta crescendo, e muitos antibióticos – incluindo a penicilina 
(proveniente de Penicillium notatum) – são produzidos por fungos. Um exemplo notável do valor de 
compostos derivados dos fungos é a ciclosporina, isolada do fungo Tolypocladium inflatum, habitante do solo. 
A ciclosporina suprime as reações imunológicas que causam rejeição de órgãos transplantados, reduzindo a 
probabilidade de rejeição, com a vantagem de não apresentar os efeitos colaterais indesejáveis de outras 
drogas usadas para esse fim. 

 

V) Ocorrência e distribuição das espécies nos biomas brasileiros.  

 Mata Atlântica, Cerrado, Campo rupestre, Floresta Amazônica, Florestas de Araucária, 

Floresta de Eucalyptus 

 

 

 

Mata Atlântica 

                               Gloeodontia discolor                                                                     Irpex lacteus 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Auriscalpium villipes                                                       Climacodon pulcherrimus 

 

 

 

          Lachnocladium schweinfurthianum                                             Schizophyllum commune 

 

Cerrado muitas das espécies encontradas pertencem ao filo Ascomycota 

Puccinia malvacearum 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Rupestre  Os gêneros foram descritos em associação a orquídeas em campos rupestres do Brasil,                          

sendo que todos ocorreram tanto em canga quanto em quartzito. 



 

                                                                                                                                             Ceratorhiza sp 

 

                                          Rhizoctonia sp                             

                           Epulorhiza sp 

 

 

Floresta Amazônica 

         Trametes sp.                                                                               

Pycnoporus sanguineous 

 

 

 

                              Lentinus crinitus                                                                              Earliella scabrosa 

 

 

 

 

 



 

                        Hexagonia Papyracea                                                                       Auricularia sp. 

 

 

 

 

 

 

                  Geastrum sp.                                                                      Pleurotus ostreatoroseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floresta de Araucária  



Macrocybe titans                                                                Ganoderma lucidum 

 

 

 

 

 

Amanita muscaria 

 

 

 

 

 

Floresta de Eucalyptus 

Rhizoctonia solani 

Lentinula edodes (shiitake) 
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