
 
 

 

 

 

Técnicas laboratoriais para a produção de 
culturas e micélio de cogumelos comestíveis 
 
No fim desta formação vai conseguir isolar uma cultura pura de cogumelos, produzir 

o seu próprio micélio e saber os equipamentos que necessita para montar o seu 

próprio laboratório. 

Objetivo Geral 
Dotar os formandos de ferramentas para criar um 
pequeno laboratório de produção de micélio para 
abastecer uma exploração de cogumelos 

 
Objetivos Específicos 
• Conhecer o ciclo de vida dos cogumelos e saber 

identificar fontes de material de reprodução 
• Conhecer o equipamento necessário para montar 

um laboratório de produção de micélio 
• Conhecer as técnicas para evitar contaminações 

durante a produção de micélios 
• Isolar e manter uma cultura pura de cogumelos 
• Produzir micélio em serrim, cavilhas e grão de 

cereais para utilizar numa produção de 
cogumelos 

 
Destinatários 
Pequenos produtores que queiram produzir o seu 
próprio micélio ou criar um laboratório de produção de 
micélio para comercializar (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 
• Classificação e biologia dos fungos 
• O ciclo de vida dos cogumelos 
• Infraestruturas para a criação do laboratório de 

produção de micélio 
✓ Seis vetores de contaminação do seu 

laboratório 
• Métodos e técnicas de cultura de cogumelos 
• Métodos de cultura de fungos em meio de agar 

enriquecidos 
• Avaliação da qualidade das culturas de 

cogumelos 
• Criação de micélio em grão de cereal 

 

• Métodos de cultura de fungos em meio líquido 
 

Componente prática 
Durante a formação são realizadas 3 workshops: 
• Isolamento de uma cultura pura de Pleurotus 

ostreatus a partir de um cogumelo e de esporos 
• Transferência Agar – Agar  
• Transferência Agar – Cereal 

 

Datas e locais 
13 de setembro de 2023 – sessão online 

16 de setembro 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 
195,00 € 

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 e respetiva documentação 

digital; 
✓ Almoço; 
✓ 2 culturas puras (Pleurotus ostreatus e Lentinula 

edodes) 

[Valor da oferta: 240 €] 
 

Formadores 
Ricardo Torres 

Mariana Rodrigues 

forma@lenhotec.pt | 932436571 

geral@fungiperfect.com | 936169294 
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