
FunG-Eye - Uma abordagem funcional para compreender a interação entre 

a poluição por fungicidas e os processos do ecossistema mediados por fungos

POCI-01-0145-FEDER-029505 PTDC/CTA-AMB/29505/2017

Entidades beneficiárias

| Universidade do Minho – Centro de 

Biologia Molecular e Ambiental 

| CIIMAR – Centro Interdisciplinar de

Investigação Marinha e Ambiental 

| Universidade de Aveiro – Centro de 

Estudos do Ambiente e do Mar

Data de aprovação | 08-02-2018 Data de início | 01-06-2018 

Data de conclusão | 30-05-2021 Custo total elegível | 233 501,88 €

Apoio financeiro | União Europeia 198 476,60 € (FEDER), Fundos públicos nacionais 35 025,28 (OE)

Objetivos | Usando diferentes fungos como modelos

experimentais, o projeto alimenta o objetivo dual de:

(i) gerar informação ecologicamente relevante sobre o 

impacto de fungicidas em fungos aquáticos não-alvo

e os processos onde estes intervêm

(ii) desenvolver ferramentas analíticas para a deteção

de fungicidas com base em biossensores fúngicos

A utilização de pesticidas está ainda longe de ser sustentável. O projeto FunG-Eye

aborda este desafio colocando os fungos no centro da investigação, dado o seu

papel central nas teias tróficas e no funcionamento dos ecossistemas. O projeto

transcende as atuais ferramentas ecotoxicológicas e sustenta uma abordagem

funcional para a análise de risco de fungicidas; simultaneamente, procura expandir

os métodos analíticos, que são caros e logisticamente impraticáveis. No seu todo,

o projeto FunG-Eye gerará conhecimento científico relevante e ferramentas

inovadoras, úteis para os decisores e reguladores, ao mesmo tempo informando

as autoridades competentes e reguladoras, bem como os profissionais do setor.

Modelo decompositor-detritívoro: os fungos 

decompositores (hifomicetos) e os invertebra-

dos detritívoros (sobretudo larvas de inseto) 

desempenham papéis complementares na 

decomposição de material vegetal em ribeiros. 

Alguns fungicidas afetam a decomposição ao 

interferir com a atividade e composição da 

comunidade dos decompositores aquáticos.

Biossensor: as respostas fenotípicas e traducionais

da levedura-modelo Saccharomyces cerevisiae a 

fungicidas selecionados permitem manipular estirpes 

para deteção destes poluentes em amostras aquosas.Modelo hospedeiro-parasita: a levedura 

microparasita Metschnikowia bicuspidata

infeta microcrustáceos (Daphnia spp.), que 

são componentes vitais das teias alimentares 

de lagos e charcos. A imagem mostra hospe-

deiros infetados (esquerda) e saudáveis 

(direita). Alguns fungicidas interferem com a 

dispersão de doenças nos sistemas aquáticos.

Os sistemas aquáticos recebem resíduos de fungicidas por escor-

rência e erosão, em especial em áreas de agricultura intensiva
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