
 
 

 

 

 

Micélio! Um Biomaterial do futuro 
 
Após esta formação vai conhecer as diferentes potencialidades do micélio para 

produção de biomateriais; vai conhecer os substratos mais indicados para a 

preparação de biomateriais à base de micélio para cada utilização e vai conseguir 

produzi-los. 

Objetivo Geral 
Dotar os formandos de conhecimentos e ferramentas 
que os permitam iniciar a produção de biomateriais à 
base de micélio e identificar as características 
biofísicas e mecânicas deste material para a industria 
têxtil, indústria da construção, arquitetura e design de 
interiores. 
 

Objetivos Específicos 
• Conhecer o conceito de biomateriais e como 

estes podem ser produzidos 
• Reconhecer a potencialidade do micélio para a 

produção de biomateriais, através das 
características gerais dos fungos, etc. 

• Conseguir identificar as melhores espécies para a 
produção de biomateriais, bem como os 
melhores substratos 

• Saber as etapas de produção e os seus 
parâmetros 

• Conhecer as características biofísicas e 
mecânicas do produto 
 

Destinatários 
Técnicos da área de projeto e construção civil, 
Arquitetos, empreendedores da área têxtil e 
construção e público em geral com interesse por 
soluções sustentáveis para a construção e indústria 
(Aconselha-se que visite o site da Fungiperfect e que leia a 
secção https://www.fungiperfect.com/saberAprender.php) 
 

Duração 

b-Learning: 10 horas (e-Learning – 3 horas e 
presencialmente – 7 horas) 
 

Conteúdos Programáticos 
• Os biomateriais 
• O micélio e o seu potencial 

✓ Características gerais dos fungos 
✓ Caracterização biológica dos fungos 
✓ Ciclo de vida dos fungos 
✓ Caracterização morfológica dos fungos 

• Os substratos 
✓ Preparação do substrato 

• Fases da produção de biomateriais à base de 
micélio 

✓ Inoculação 
✓ Incubação 
✓ Conformação à geometria 
✓ Crescimento do micélio 
✓ Secagem do substrato 
✓ Estabilização do substrato e 

acabamentos 
 

• Características biofísicas e mecânicas do produto 
• Aplicações 

 

Componente prática 
Durante a formação são realizadas 2 workshops: 
• Preparação de substrato para tratamento e 

inoculação. 
• Preparação de um biomaterial à base de micélio 

(Conformação à geometria - Modelação) 
 

Datas e locais 
19 de julho de 2023 – sessão online 

22 de julho de 2023 – sessão presencial nas instalações 
da Fungiperfect (Mealhada) 

Durante a Formação os formandos podem realizar visitas 
às salas de breeding e ao laboratório (mediante 
acompanhamento). A formação ocorrerá em contexto de 
trabalho nas instalações da Fungiperfect 
 

Preço 
360,00 € iva incluído 

Nota: a reserva da inscrição é feita mediante o 
pagamento de um valor de 25€ até 60 dias antes do 
curso. O pagamento do restante valor deve ser feito até 
uma semana antes do curso. Pagamento para o NIB 0035 
0450 00024230930 49 ou MBWAY 936169294 

 

O preço inclui 
✓ Participação no curso, respetiva documentação 
digital e certificado DGERT; 
✓ Almoço (facultativo se optar por não almoçar o valor 
da inscrição é reduzido em 20€); 
✓ Peça de biomaterial tratada durante a formação;  

[Valor comercial da oferta: 75€] 
 

Formadores 
Ricardo Torres 

Ricardo Cunha 

Mariana Rodrigues 

forma@lenhotec.pt | 932436571 

geral@fungiperfect.com | 936169294 
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