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Resumo 

Os cogumelos são muito apreciados do ponto de vista gastronómico e 

medicinal há milhares de anos. É visível o crescente interesse por estes 

recursos biológicos, nomeadamente pelo seu potencial económico. Esta 

procura leva a que ocorra uma recolha desregrada de cogumelos silvestres, 

pois não há legislação, no nosso país, que regule esta actividade com grande 

tradição nas populações rurais. 

Atendendo que os cogumelos são muito importantes no ponto de vista 

ecológico e no funcionamento e na sustentabilidade dos ecossistemas 

vegetais, torna-se necessário informar e sensibilizar as pessoas para a 

preservação destes recursos. Nesse sentido surgem cada vez mais actividades 

associadas aos cogumelos desde percursos didácticos, acções de formação, 

cursos de cultivo e de identificação, sessões gastronómicas, concursos de 

fotografia, etc. Muitas destas actividades são promovidas por associações 

micológias ou por outras associações ligadas à natureza e empresas 

relacionadas com os cogumelos.  

Este trabalho insere-se num protocolo de cooperação entre a UTAD e a Câmara 

Municipal de Boticas, que tem como objectivo a construção de um Parque 

Biológico, no qual a micologia da região também vai ser abordada devido ao 

seu elevado potencial. Nesta região existe uma diversidade e abundância de 

cogumelos silvestres, incluindo espécies com importância para a conservação e 

de interesse comercial.  

Com o objectivo de valorizar e preservar os recursos micológicos, recorrendo a 

pesquisa bibliográfica, neste trabalho foi elaborado material didáctico com 

linguagem acessível a todos os grupos etários para ser utilizado como 

ferramenta na área de educação ambiental. Nomeadamente a preparação de 

substratos que serão usados no Jardim Micológico e a elaboração de 

informação que irá estar disponível aos visitantes em formato digital, em 

posters, etc. 

Realizou-se uma actividade prática na UTAD no âmbito da Universidade Júnior 

de Verão para testar um protocolo proposto para a oficina micológica a 

funcionar no Parque Biológico de Boticas. 
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Abstract 

For a long time mushrooms are very appreciated in gastronomic and medicinal 

issues. The growing interest in these resources is obvious, particularly for its 

economic potential. This demand leads to the possible damage of the fungal 

resources, because there is no mushroom harvesting regulations in our 

country that regulates this activity with great tradition in rural populations. 

 

It is known that mushrooms are ecologically very important in the functioning 

and sustainability of vegetable ecosystems, therefore it is necessary to inform 

and raise awareness for the preservation of these resources. Mushrooms are 

increasingly associated to activities such as mushroom forays, training courses 

in cultivation and identification, culinary sessions, photography contests, etc. 

Many of these activities are promoted by mycological associations, 

associations related to the nature companies related to the mushrooms. 

This work is part of a cooperation protocol between the Municipality of Boticas 

and UTAD, which aims to build a Biological Park in which mycology in the 

region will also be discussed because of its high potential. In this region there 

is a diversity and abundance of wild mushrooms, including species important 

both for conservation and commercial issues. 

In order to enhance and preserve the mycological resources, using literature, 

this work was prepared to be used as educational material, with language 

learning material accessible to all age groups a tool in the area of 

environmental education including the preparation of substrates that are used 

in the Mycological Garden and elaboration of information that will be available 

to visitors in digital support, in posters, etc. 

We conducted a practical activity in UTAD under the Junior Summer University 

to test a proposed protocol for the workshop mycological working on 

Biological Park Boticas. 

 

 

Key words: mushrooms; mycology; environmental education; plant 

ecosystems; conservation. 
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1. Introdução 

O interesse pelas características químicas e nutricionais dos cogumelos já vem 

desde a antiguidade. Também em Portugal se tem verificado uma crescente 

valorização e procura de cogumelos silvestres. Embora não existam dados 

concretos sobre a quantidade de cogumelos apanhados, estima-se que seja 

uma quantidade elevada, embora a colheita incida num número restrito de 

espécies (Cristóvão & Baptista, 2006 cit Marques). Sem legislação para 

regulamentar a colheita e comercialização destes recursos biológicos, acontece 

que muitos cogumelos são apanhados para venda, em que uma grande parte 

vai ser transaccionada para exportação, cujo valor ao passar a fronteira 

aumenta para o dobro ou mais (Cristóvão & Baptista, 2006). 

Esta situação leva a que ocorra uma diminuição dos cogumelos, pois alguns 

não atingem a maturidade, afectando assim a reprodução dos fungos. Por 

outro lado, existe um grande desconhecimento da população em geral da 

importância ecológica dos fungos e da necessidade de conservar algumas 

espécies ameaçadas de extinção através da gestão dos habitats. Torna-se 

então necessário sensibilizar as pessoas para a importância dos fungos nas 

suas múltiplas funções no ambiente e potencial de aproveitamento 

tecnológico, o que está na base da componente de divulgação ambiental 

abordada no presente trabalho. 

1.1. Enquadramento do trabalho 

Este trabalho está inserido num projecto que resultou de um protocolo de 

cooperação entre a UTAD e a Câmara Municipal de Boticas, cujo objectivo é a 

construção de um Parque Biológico em Boticas que pretende caracterizar e 

conservar a biodiversidade da região, através da instalação de diversas 

estruturas incluindo laboratórios, áreas de cultivo, percursos didácticos, etc.  

A micologia é uma das áreas abordadas, pois na região existe uma grande 

diversidade e abundância de cogumelos, incluindo espécies com interesse para 

a conservação e de interesse comercial. 

Os cogumelos de origem silvestre são muito apreciados gastronomicamente 

devido ao seu sabor, aroma e à diversidade de formas e cores. Mas não é só na 
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gastronomia que se usam e apreciam os cogumelos. Tem-se verificado o 

aumento do número de actividades de lazer cuja atracção principal é a 

observação e identificação dos cogumelos nos seus habitats, que atraem um 

crescente número de pessoas de todas as idades. As actividades mais comuns 

são os passeios micológicos, onde os participantes fotografam, classificam e 

apanham os cogumelos.  

Como os fungos são muito sensíveis às alterações no habitat é necessário 

tomar medidas começando por informar a população da importância que estes 

recursos têm para o funcionamento e sustentabilidade dos ecossistemas 

vegetais, assim como o seu valor gastronómico, medicinal e ecológico. 

Para colmatar a falta de informação nesta área, por parte da população em 

geral, é importante a criação de infra-estruturas de divulgação da 

biodiversidade, como os previstos no Parque de Biodiversidade de Boticas, 

onde estarão expostos materiais didácticos (posters, filmes, etc.), capazes de 

responder a questões dos visitantes nomeadamente sobre a importância 

ecológica dos fungos, comestibilidade das espécies e regras para um consumo 

seguro e colheita sustentável. 

Durante o presente trabalho foram elaborados alguns dos materiais didácticos 

utilizados como instrumentos de educação ambiental, no Jardim Micológico de 

Boticas. 

O presente trabalho tem como objectivo principal valorizar e divulgar os 

fungos, salientando a sua importância ambiental, a sua diversidade e função 

nos ecossistemas; as espécies comestíveis e tóxicas; métodos de cultivo, valor 

de conservação e ameaças à manutenção da biodiversidade. Nesse sentido 

foram elaborados materiais para serem visionados e utilizados pelos visitantes 

do Parque Biológico de Boticas.  
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Classificação sistemática e biologia dos fungos 

Os seres vivos inicialmente estavam divididos por dois grandes reinos, o 

Plantae e o Animalia, estando os fungos classificados no reino das plantas. Em 

1968, Whittaker propôs a classificação em cinco reinos, com os fungos já 

classificados num reino independente, o reino Fungi (Silvaet al., ?). 

O reino Fungi é constituído pelos Filos Ascomycota, Basidiomycota, 

Chytridiomycota e Zygomycota (Webster & Weber, 2007; Molano et al., 2005 cit 

Kirk et al., 2001).  

Estão descritas cerca de 80000 e 120000 espécies de fungos, no entanto 

estima-se que existam cerca de 1.5 milhões de espécies (Webster & Weber, 

2007 cit Kirk et al., 2001). Incluem as leveduras, fungos patogénicos de 

animais e principalmente de plantas, agentes de deterioração de alimentos, 

fungos produtores de antibióticos, de alimentos e de outros compostos de 

interesse tecnológico (Bain et al., 1971). 

Os fungos que produzem frutificações de maiores dimensões (também 

designados macrofungos) pertencem aos filos Basidiomycota e Ascomycota 

(Molano et al., 2005). Estas frutificações são designadas vulgarmente como 

cogumelos, carpóforos ou esporocarpos.   

Os fungos ascomicetas (filo Ascomycota), cujo nome deriva do grego “askos” 

saco,têm como característica principal apresentarem as suas estruturas 

reprodutoras em forma de saco no interior do qual são formados os esporos, 

os ascósporos. Estes são produzidos em número de oito ou múltiplos de oito 

(Vila, 2009; Molano et al., 2005;Ferreira& Sousa, 2000). 

Os basidiomicetas (filo Basidiomycota), cujo nome deriva do grego “basis” 

(base), têm estruturas reprodutoras sexuadas designadas basidios. O nome 

deriva do facto de os basídios terem a base presa ao corpo de frutificação e a 

extremidade livre onde se alojam, em geral, quatro esporos, os basidiósporos 

(Vila, 2009; Molano et al., 2005). A maioria dos basidiomicetas vai dar origem 

a corpos de frutificação, os basidiocarpos, vulgarmente conhecidos por 

cogumelos.    
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A reprodução dos fungos pode ser feita sexuadamente ou assexuadamente. Os 

fungos podem usar os dois tipos de reprodução ou só um dos tipos (Ferreira et 

al., 2000). A reprodução assexuada pode acontecer pelos processos de 

fragmentação, gemiparidade e esporulação. Através da fragmentação o micélio 

divide-se e cada fragmento origina um novo fungo. Por gemiparidade os 

fungos unicelulares como as leveduras multiplicam-se por mitose. No 

processo de esporulação, os esporos, formados assexuadamente, no estado de 

maturação vão ser libertados e dispersados, contribuindo para a distribuição 

geográfica de muitas espécies (Silva et al.). 

A reprodução sexuada realiza-se quando duas hifas do mesmo micélio ou de 

micélios diferentes se unem formando um novo micélio, caracterizado pela 

presença de dois núcleos, um proveniente de uma hifa e outro de outra. 

Quando as condições ambientais e nutricionais se tornarem favoráveis irá 

formar-se, a partir do novo micélio, o corpo frutífero, ou seja, o cogumelo e 

neste se produzirão os esporos (Pacioni, 1982). 

Os macrofungos são constituídos por duas partes o micélio, a parte 

subterrânea, e pelo corpo de frutificação que representa a parte reprodutiva do 

fungo (Rodriguez & Serrano, 2003). O micélio é constituído por uma rede de 

filamentos ramificados normalmente esbranquiçados, as hifas. Estas 

estendem-se em todas as direcções através da fonte de alimento podendo 

atingir em alguns casos grandes dimensões. Caso hajam as condições 

necessárias, do micélio frutifica o corpo frutífero (o cogumelo), formado na sua 

maioria por um tecido estéril. Só uma pequena parte do cogumelo é fértil, o 

himénio (Rodriguez & Serrano, 2003). 

Quanto à nutrição os fungos são heterotróficos, obtendo a energia que 

necessitam através da oxidação de compostos orgânicos como a glucose 

(Ferreira & Sousa, 2000). 

Existem diferentes tipos de obtenção de alimento, por parte dos fungos, o que 

leva a classificá-los em três grupos, os saprófitas, os simbiontes e os 

parasitas. Os saprófitas (sapros= putrefato e fyton= planta) vivem em matéria 

orgânica morta ou em decomposição. Este é o grupo trófico mais 

representativo. São decompositores, muito úteis para o ecossistema, uma vez 

que decompõem os resíduos orgânicos transformando-os em minerais 

passíveis de ser absorvidos pelas plantas (Rodriguez & Serrano, 2003). 
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Os fungos parasitas vivem em organismos vivos debilitados podendo 

provocar-lhes doenças ou até mesmo causar-lhes a morte. Estes fungos são 

os maiores causadores de doenças em plantas, provocando prejuízos elevados. 

(Rodriguez et al.;Pacioni, 1982) 

Nos fungos simbiontes existe uma relação de benefício entre o fungo e o 

hospedeiro. Neste tipo de fungos destacam-se os líquenes e as micorrizas. 

Os líquenes são associações entre fungos e algas ou entre fungos e 

cianobactérias. O fungo dá protecção à alga e ajuda-a na assimilação de água 

e esta dá-lhe alimento. Esta associação permite aos líquenes sobreviver em 

condições inóspitas. São considerados bons indicadores da poluição 

atmosférica, pois são muito sensíveis à poluição do ar (Lijteroffet al., 2007). 

As micorrizas são associações entre um fungo e uma raiz de uma planta. As 

hifas do fungo envolvem a raiz da planta aumentando-lhe a superfície de 

absorção, enquanto em troca a planta lhe fornece o alimento necessário 

(Rodriguez & Serrano, 2003;Pacioni, 1982). 

 

2.2. Educação Ambiental 

“ A Educação Ambiental, especificamente, tende a fomentar no indivíduo uma 

dupla atitude de respeito por si próprio e pelo meio em que vive” (Oliveira 

1995). 

A Educação Ambiental (EA) em Portugal tem tido como público-alvo, 

maioritariamente os grupos escolares dos Jardins-de-infância e do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, por isso há quem considere “infantilizadora” a EA praticada no 

nosso país (Guerra et al., 2008). Torna-se necessário envolver a restante 

população nos projectos de educação ambiental, por isso são criados cada vez 

mais centros de EA associados a diferentes estruturas de lazer com diferentes 

temáticas, quer seja sobre a protecção da natureza em geral, quer seja sobre 

outro assunto mais específico (Pimenta 1993; Guerra et al., 2008).  
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2.3. Cultivo de cogumelos 

Associado a algumas acções de educação ambiental, tem-se divulgado o 

cultivo de cogumelos comestíveis com recurso a técnicas artesanais. Através 

desta prática obtemos cogumelos em épocas que na natureza não nos é 

possível encontrar.  

O cultivo de cogumelos já é praticado há milhares de anos na Ásia 

principalmente na China e no Japão. As civilizações do extremo oriente 

observando que as espécies saprófitas crescem espontaneamente na matéria 

orgânica, começaram a cultivá-las recorrendo a técnicas artesanais, algumas 

delas ainda usadas actualmente (Pacioni, 1982).  

O cultivo de cogumelos enquadra-se numa agricultura sustentável pois usa 

resíduos das culturas na fase de produção e o substrato resultante no final da 

frutificação também pode ser utilizado como fertilizante para o solo. 

A espécie de cogumelos mais cultivada é o Agaricus bisporus, mais conhecido 

como ”champignon de Paris”. Produzem-se milhões de toneladas por ano, 

podendo ser comercializados frescos, enlatados, etc. A produção deste 

cogumelo remonta ao século XVII, no tempo de Luís XIV, em Paris (Pacioni, 

1982). Inicialmente cultivados em céu aberto, passaram depois a ser cultivados 

em galerias e compartimentos de pedra subterrâneos. Mais tarde, no Séc. XIX, 

existiam cerca de 2400 km de galerias usadas para o cultivo destes 

cogumelos. O substrato usado era esterco de cavalo, uma boa opção para esta 

espécie (Pacioni, 1982). Com o avanço da tecnologia, do conhecimento 

científico e o aparecimento da biotecnologia industrial, o cultivo de cogumelos 

começou a fazer-se em condições ambientais mais controladas. Quer em 

pequena ou em grande escala, esta prática exige grandes cuidados a nível de 

higiene, pois os micélios têm que colonizar o substrato antes de outros fungos 

que se disseminam mais rapidamente e contaminam o substrato (Oei, 2006). 

Alguns estudos comprovam que o sucesso do cultivo de cogumelos depende 

muito da qualidade do spawn, do modo como foi preparado e esterilizado de 

maneira a evitar contaminações no substrato (Sánchez, 2004).     

O cultivo de cogumelos envolve diferentes etapas, nomeadamente: 
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- isolamento do fungo em meio de cultura adequado até obtenção da cultura 

pura; 

- preparação do “spawn” ou inóculo em grãos de cereal (trigo, cevada, etc.) 

esterilizado 

- Preparação dos substrato de cultivo de acordo com a espécie a cultivar 

(palha, serrim, aparas de madeira para fungos lenhícolas) 

- Inoculação do substrato de cultivo devidamente esterilizado em autoclave 

com a espécie de fungos a produzir 

- A frutificação dos fungos pode levar algumas semanas, dependendo da 

espécie de fungo e das condições ambientais onde se incuba o substrato. 

Além dos fungos saprófitas outros fungos, embora num número de espécies 

muito reduzido são também cultivados. Nos últimos anos têm-se recorrido a 

alguns fungos micorrízicos, ectomicorrízicos, para micorrizar de modo 

artificial algumas plantas. Estudos feitos, sob condições in vitro, com algumas 

espécies comestíveis como por exemplo o Tricoloma portentosumAT615, 

Tricholoma saponaceumAT 616, Rhizopogon rubescensAT630 e Lactarius 

akahatsuAT583provam que há formação de micorrizas com Pinus densiflora. 

Ao fim de algum tempo entre 5 e 9 meses após o transplante para o 

soloocorrem frutificações (Savoie & Largeteau, 2011 cit Yamada et al., 2001). 

Recorrendo aos avanços da biotecnologia, como por exemplo a clonagem da 

planta hospedeira poderia obter-se uma melhor qualidade na micorrização 

artificial. A combinação desta prática com uma boa gestão florestal poderia 

aumentar a produção de cogumelos comestíveis (Savoie& Largeteau, 2011). 

 

2.4. Divulgação da Micologia em Portugal 

Ao contrário do que acontece em alguns países, em Portugal ainda não existe 

uma infra-estrutura de educação ambiental que se dedique única e 

exclusivamente aos fungos. Existem associações que se dedicam à 

conservação da natureza de um modo geral e algumas que se dedicam mais 

especificamente aos cogumelos. Estas organizam acções de formação, 

passeios micológicos, sessões gastronómicas, cursos de cultivo de cogumelos, 

etc. Existem também núcleos de estudo na área da micologia em algumas 
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universidades, que se dedicam à investigação e também promovem algumas 

actividades para a população em geral. Recentemente tem-se notado um 

acréscimo do número de pequenas empresas de produção de cogumelos, 

certos casos surgem para criação do próprio emprego, como assumido por 

alguns empresários.  

 

2.4.1. Investigação a nível universitário 

� Natalina de Azevedo 

Natalina de Azevedo, uma individualidade da investigação da micologia 

portuguesa. Dedicou-se à investigação na área florestal, contribuindo com o 

seu trabalho para a criação, em Portugal, dos fundamentos da Patologia 

Florestal e da Macromicologia. Considerada mensageira da causa dos 

cogumelos, divulgava incansavelmente os fungos lutando pelo reconhecimento 

do papel destesnos ecossistemas florestais. Promovia percursos micológicos, 

colaborou na organização de congressos de Macromicologia em Portugal e 

Espanha, dando assim início ao contacto entre micólogos de Trás-os-Montes e 

da Galiza que ainda hoje perdura. Desenvolveu técnicas de inoculação de 

plântulas com fungos capazes de formar associações micorrízicas, ficando a 

ser conhecidapelos alunos como a “Senhora Micorrizas” (Pereira 2006; Justo et 

al., 2006). 

� Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em parceria com 

algumas entidades públicas ou privadas tem contribuído a nível científico para 

a elaboração de alguns projectos, como é o caso do projecto referido neste 

trabalho, “Boticas Natureza e Biodiversidade”. Esta desenvolve-se no âmbito 

das actividades do Centro de Investigação e Tecnologias Agro-ambientais e 

Biológicas (CITAB).  

Nesta universidade existe uma colecção de fungos desidratados e em cultura, 

e faz-se investigação, nos fungos micorrízicos em ecossistemas agro-

florestais; nos fitopatogénicosque afectam diversas culturas agrícolas e 

florestais; nos fungos como fonte de compostos bioactivos etc., os seja, nas 

múltiplas funções dos fungos nas suas vertentes agronómicas, ecológicas e 

biotecnológicas. 
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� Laboratório de Micologia da Universidade de Évora 

A funcionar desde 1998 o Laboratório de Micologia Aplicada (LABMIC) da 

Universidade de Évora está integrado no Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais Mediterrânicas (ICAAM). Neste laboratório a investigação incide nos 

fungos do ponto de vista biológico, fisiológico, ecológico e tecnológico. 

Dedicam-se ao estudo dos fungos fitopatogénicos, de processos de luta 

biológica com recurso a fungos antagonistas de pragas e patogéneos de 

plantas, de fungos mutualistas em ecossistemas mediterrânicos e fungos 

saprófitas. 

O laboratório é utilizado para apoio às aulas e diferentes estudos 

desenvolvidos na universidade, como por exemplo para o “desenvolvimento de 

novas técnicas de diagnóstico para determinação e quantificação de fungos em 

diferentes ambientes, designadamente fungos fitopatogénicos e fungos 

antagonistas de nemátodes, de insectos e de fungos, com recurso a técnicas 

microbiológicas e moleculares.” 

� Micoteca da Universidade do Minho 

No Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, encontra-se 

desde 1996, a Micoteca da Universidade do Minho, uma colecção de culturas 

de fungos filamentosos. 

É pretendido que os fungos desta colecção sejam mantidos com qualidade 

para que possam ser usados em estudos nesta ou noutras universidades, quer 

nacionais quer internacionais.   

Está envolvida em projectos que estudam os riscos sanitários e de qualidade 

de contaminação fúngica em produtos alimentares, nas uvas, maçãs, queijo, 

pimenta, castanhas, milho, vinho. São também objecto de estudo a 

contaminação da vinha com Botrytiscinerarium e P.expansum; a contaminação 

da água de consumo com fungos, etc. 

Em parceria com a Health Protection Agency (HPA) realizaram em Abril de 2012 

a conferência “ Microbial Diagnostic Aplications of Mass Spectrometry” em 

Londres (Lima et al., 2010). 
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� Centro de Micologia da Faculdade Ciências da Universidade 

de Lisboa 

Constituído por técnicos das áreas de biologia, microbiologia, biotecnologia, 

mas todos com interesse na Micologia, dedicam-se à investigação nesta área. 

As linhas de investigação são: 

• A Inventariação e Cartografia de Macromicetos de Portugal, a Flora 

Micológica Ibérica (contribuição Portuguesa) 

• A Sistemática dos Fungos, nomeadamente Agaricales, Boletales, 

Russulales, Corticiaceae e Poliporaceae e também dos fungos superiores 

marinhos.   

Criaram uma aplicação no site Micobiota de Portugal, com o objectivo de 

contribuir para um melhor conhecimento dos fungos na sua diversidade 

morfológica e para compreensão da sua distribuição e associações em 

diferentesecossistemas.”  

A informação apresentada é actualizada constantemente em função dos 

resultados das colheitas e dos estudos realizados em todo o território 

nacional. Este trabalho é feito por investigadores credenciados e autenticados 

pela aplicação, de modo a garantir resultados fidedignos. 

 

2.4.2. Associações existentes em Portugal 

 

� Associação micológica a Pantorra 

A “Associação Micológica a Pantorra”, fundada a 21 de Julho de 2000 é uma 

associação de Trás-os-Montes e Alto Douro que tem como objectivo a 

promoção do conhecimento científico, técnico e gastronómico dos cogumelos 

bem como os aspectos ecológicos, culturais e sociais relativos aos mesmos, 

sem fins lucrativos. Para atingir estes objectivos esta associação promove 

actividades de índole científica, técnica e cultural, zelando e promovendo o uso 

racional dos cogumelos. Organiza Encontros de Micologia, Semanas 

Gastronómicas, Passeios Micológicos, Palestras e Cursos. Esta associação está 
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a desenvolver uma aplicação para iPhone, que servirá como guia de campo 

para a apanha e identificação de cogumelos.   

� Marifusa 

Em 2001, em Braga, foi constituída a ”Associação Micológica A MARIFUSA”, 

uma associação sem fins lucrativos cujo objectivo é a promoção do 

conhecimento científico e técnico dos cogumelos assim como a sua 

importância a nível ecológico, social e cultural. Constituída por uma equipa 

multidisciplinar, realizam saídas de campo; organizam e participam em 

seminários e acções de formação; elaboram bases de dados fotográficas; 

estabelecem parcerias com outras entidades; elaboram folhetos de divulgação 

sobre os cogumelos e a sua importância no ecossistema e também sobre o 

código de boas práticas. 

� AMBI- Associação Micológica da Beira Interior 

Com sede em Castelo Branco, a AMBI, foi criada em 2001, iniciou actividades 

em 2003/2004, dedica-se ao mundo dos cogumelos, do ponto de vista 

científico, ecológico, recreativo, gastronómico e mesmo cultural. Dinamizam 

eventos, acções de formação e sensibilização, promovendo a divulgação do 

conhecimento científico, técnico gastronómico dos cogumelos. Sem esquecer 

do ponto de vista sócio-económico e sócio-cultural. Participaram em parceria 

no Projecto AGRO-449: “Criação de áreas de produção de trufas, terfezias e 

cogumelos comestíveis nas regiões interiores do País.” 

� EcoFungos (Lisboa) 

A Ecofungos é uma associação micológica sem fins lucrativos, cujo principal 

objectivo é divulgar e promover o conhecimento do património micológico 

nacional e internacional, com vista à sua preservação, conservação e 

potenciação a todos os níveis. Fazem acções de educação ambiental, para 

escolas e público em geral de modo a sensibilizar a população para a 

importância e respeito da biodiversidade ecológica e micológica dos 

ecossistemas. Desenvolvem acções para promover boas práticas na colheita e 

uso dos cogumelos. Lutam para que haja legislação em Portugal que proteja o 

património micológico preservando as tradições e costumes regionais. 

Promovem a micorrização junto dos produtores florestais. 
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2.4.3. Empresas existentes em Portugal 

 

� Quadrante Natural-Micologia e Ambiente, Lda  

Empresa sedeada em Lisboa desde 2009, trabalham na área ambiental 

principalmente com cogumelos. Comercializam produtos para produção de 

cogumelos desde material de laboratório a inóculos, cavilhas inoculadas, etc. 

Organizam acções de formação sobre cultivo de cogumelos, identificação de 

cogumelos silvestres, etc. Ao desenvolverem a sua actividade procuram 

promover os cogumelos divulgando a sua importância a nível ambiental, 

cultural e económico. 

� Sítio dos cogumelos 

O Sítio dos Cogumelos é uma empresa situada em Amarante formada em 

2012, que se dedica à promoção e comercialização de produtos naturais, 

nomeadamente os cogumelos. Comercializam cogumelos de produção própria, 

em troncos, ou proveniente de parcerias. Promovem os cogumelos recorrendo 

a acções de formação, cursos de produção, palestras, etc. 

 

2.5. Situação Legal Portuguesa 

Foi publicado o DL nº 254/2009 de 24 de Setembro o Código Florestal no qual 

está inserido o artigo 64º referente aos recursos micológicos, onde são 

definidas regras relativamente ao colector, à quantidade de espécies 

recolhidas, aos locais de recolha e em alguns casos quais as instituições a que 

deveria ser pedida autorização. Segundo este diploma os colectores terão que 

ter uma licença emitida pela Autoridade Florestal Nacional (AFN) (entretanto 

extinta, sendo as suas funções integradas no Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas), excepto no caso de os cogumelos serem apanhados 

para fins particulares. A colheita de cogumelos para fins comerciais requer 

autorização da AFN, no caso de ser em áreas protegidas. Se se destinar para 

fins científicos é necessária também a autorização do ICNB, I.P. sempre que se 

exceda os 5Kg de cogumelos silvestres. 
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Recentemente foi publicado uma lei, a Lei 12/2012 de 13 de Março que revoga 

o DL nº 254/2009 de 24 de Setembro, ou seja, o passo que se tinha dado para 

dar inicio à legislação sobre os recursos micológicos foi recuado, devido a 

problemas técnicos que se colocaram no primeiro diploma. Posto isto, a única 

legislação vigente nesta área que pode de algum modo regular a apanha de 

cogumelos é o Código Civil, o artigo 1276 e 1311 do Código Civil que proíbe a 

apanha de produtos silvestres em propriedade privada. 

Perante esta situação a apanha de cogumelos continua a ser feita sem o 

mínimo de controlo. Os cogumelos são apanhados por qualquer pessoa, o que 

pode ser perigoso face à dificuldade de distinção de espécies comestíveis das 

não comestíveis. É feita a apanha indiscriminada de cogumelos jovens e velhos 

sem dar a oportunidade a que estes libertem os esporos e propaguem as 

espécies, colocando em causa não só o futuro das próprias espécies mas 

também de todo o ecossistema florestal a elas associado. Segundo alguns 

especialistas da matéria deveria ser transposto para a legislação nacional o 

código de conduta do apanhador de cogumelos que é proposto pela British 

Mycological Society. 

A falta de legislação e de tabelação de preços leva que os nossos cogumelos 

sejam vendidos nos países vizinhos a preços elevados, muito superior ao preço 

que é praticado aqui em Portugal (Cristóvão & Baptista, 2006). A vertente 

económica é uma das razões para que se regulamente de forma urgente a 

apanha de cogumelos, pois seria um contributo para o desenvolvimento das 

regiões rurais. 

 

2.6. Situação espanhola 

2.6.1. Legislação espanhola 

Contrariamente do que acontece em Portugal, em Espanha ao longo dos anos 

tem surgido legislação relativamente aos cogumelos. 

O Decreto 2484/1967 de 21 de Setembro regula aspectos sanitários de fungos 

e cogumelos incluindo-os no capítulo dos legumes e hortaliças, onde se 

encontra uma lista dos cogumelos comestíveis. 
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Uma Ordem de 18 de Outubro em 1977 dita as normas de qualidade para o 

comércio exterior de trufas frescas. 

Em 1983 a Ordem de 10 de Novembro aprova normas de qualidade para o 

champighon cultivado com destino ao comércio interno.   

A Ordem de 12de Março de 1984 aprova normas de qualidade para cogumelos 

comestíveis com destino ao comércio interno.      

O Real Decreto 30/2009, de 16 de Janeiro estabelece as condições sanitárias 

do ponto de vista da segurança alimentar para a comercialização de cogumelos 

silvestres ou cultivados. Este diploma é aplicável desde a produção, 

transformação e distribuição dos cogumelos frescos ou transformados com 

destino à alimentação.  

Existe legislação a nível regional que complementa a legislação estatal, por 

exemplo na “Comunidade Valenciana” há leis que prevêem algumas medidas 

para conservação e manutenção do habitat dos cogumelos, estabelece regras 

específicas para colheita de cada espécie de cogumelos, descrevendo a 

quantidade diária recolha por pessoa; tamanho mínimo; idade dos cogumelos; 

como recolher, materiais que possam ser utilizados nomeadamente o tamanho 

das navalhas, recomendando o uso de cestas para transportar os cogumelos 

dentro das florestas. 

No caso de o proprietário florestal, individual ou de forma conjunta, não 

permitir a recolha de cogumelos tem que comunicar a sua decisão à 

autoridade responsável pela área ambiental e tem que colocar as placas de 

sinalização definidas em legislação, tantas quantas forem necessárias para que 

sejam bem visíveis. 

 

2.6.2. Exemplo de um Jardim Micológico 

Em Espanha, na Andaluzia, a 564 m de altitude nas Serras Subbéticas na 

província de Córdoba, situa-se o Jardim Micológico “ La Trufa”, onde estão 

representados os cogumelos e trufas desta região, uma das regiões europeias 

com maior riqueza e diversidade fúngica. Algumas das espécies são raras e 

singulares que necessitam de protecção e conservação. 
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Este jardim micológico foi constituído com o objectivo de participar na 

divulgação dos conhecimentos da micologia, promover actividades micológicas 

e o micoturismo, desenvolver campanhas de educação ambiental e contribuir 

para a conservação dos recursos micológicos da região.  

Das instalações do jardim faz parte uma zona de exposição de fungos e 

cogumelos ao ar livre e um edifício onde estão as estruturas necessárias para 

fazer programas de educação ambiental e micoturismo. Na zona de exposição 

foram recriados ecossistemas representativos de Andaluzia, para que se 

possam observar uma grande variedade de fungos em ambiente natural. 

Encontra-se também uma zona onde se colocam diferentes tipos de substratos 

para serem colonizados pelos fungos. No edifício existem partes de uso 

público, outras de uso técnico e uma parte destinada à produção. Para uso 

público existe uma sala de exposições, uma sala microclimática com condições 

adaptadas à frutificação de diferentes tipos de fungos, um auditório e um 

ateliê para educação ambiental. Existe para usufruto técnico uma biblioteca e 

sala de reuniões e também um herbário micológico. Possui também uma 

secção destinada à preparação de troncos e produção de fungos com destino à 

sala microclimática. 
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3. Material e métodos 

3.1. Inventário das espécies na área do Parque 

No âmbito deste trabalho realizaram-se saídas de campo para a inventariação 

das espécies existentes na área do Parque. Fez-se o registo dos locais de 

ocorrência dos cogumelos, recorrendo a fotografias e a anotações sobre a 

vegetação envolvente e/ou outras características relevantes.  

 

3.2. Marcação de percursos no local 

Tendo em conta os locais onde foram encontrados os cogumelos, aquando a 

realização do inventário das espécies de fungos existentes no parque, 

estabeleceu-se um percurso de modo a que os visitantes possam observar o 

maior número de cogumelos na área do Jardim Micológico e na estufa. No 

decorrer do percurso, nos locais onde ocorre frutificação das espécies mais 

representativas e de fácil identificação pelas características morfológicas, vão 

ser colocadas umas etiquetas com o respectivo QRcode. Acedendo a este 

código através de um telemóvel o visitante terá acesso à informação digital de 

cada espécie. Estas etiquetas estarão associadas às espécies que frutificam ao 

longo percurso, no Jardim Micológico e na estufa.      

 

3.3. Preparação da base de dados 

3.3.1. Excicata 

Nas saídas de campo efectuadas à área de estudo de Boticas, foram feitas 

recolhas de cogumelos. Aquando a chegada ao laboratório e após correcta 

identificação das espécies foi atribuído um número a cada espécie. Os 

exemplares maiores foram cortados em pedaços, na horizontal, para serem 

colocados na estufa para secar. Na estufa são sujeitos a uma temperatura de 

35ºC durante um período de tempo que varia entre 24horas e 48 horas, 

dependendo das espécies, é uma questão de se ir vigiando até que estejam 

secos. Após este tempo de secagem os cogumelos vão a congelar durante 

24horas para eliminar qualquer organismo que ainda possa estar vivo. Findo 

este período de congelação os cogumelos eram colocados de novo na estufa 
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para secar, a 35ºC durante 24horas. Após esta etapa os cogumelos eram 

colocados num envelope, no qual estava escrito o nome da espécie e o nome e 

número de colecção. O nome da colecção é Boticas Fungi (BF), ficando cada 

espécie com um número associado ao nome da colecção (ex: BF1).  

 

3.3.2. Digital 

Com recurso ao material recolhido e desidratado para a colecção de fungos do 

parque de Boticas, foi elaborada uma base de dados digital recorrendo ao 

programa informático Access. Na base de dados inseriu-se vária informação, 

nomeadamente o número de colecção, nome da espécie, data de recolha, local 

onde foi recolhida, habitat, nome do colector, etc.  Com a elaboração desta 

base de dados torna-se mais fácil aceder à informação das espécies existentes 

na excicata.  

 

3.4. Cultivo de cogumelos 

3.4.1. Obtenção de isolamentos de fungos 

Para a obtenção de isolamentos de fungos é necessário preparar o meio de 

cultura previamente. O meio de cultura utilizado neste projecto foi o Potato 

Dextrose Agar (PDA), feito à base de batata, utilizando 39g de meio 

desidratado por cada litro de água destilada. Esta mistura foi colocada num 

balão com uma rolha de algodão, foi a esterilizar por calor húmido, no 

autoclave a uma temperatura de 121ºC durante 20 minutos. Depois o meio foi 

distribuído por placas de Petri esterilizadas, numa câmara de fluxo laminar de 

modo a evitar contaminações. Após solidificação do meio de cultura, as placas 

estão prontas para ser utilizadas.   

A maioria dos fungos utilizados na elaboração deste trabalho foi proveniente 

da colecção existente no Laboratório de Micologia da UTAD, pois devido à falta 

de chuva não houve frutificações de algumas espécies e algumas espécies não 

ocorrem naturalmente nas nossas condições.  

Nos casos em que se efectuou o isolamento, retirou-se dos tecidos internos do 

chapéu ou do pé do cogumelo, um pedaço que se colocou no interior da placa 
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de Petri com meio de cultura, em condições de assépsia. As placas foram 

seladas com parafilme e colocadas a incubar na câmara de incubação, para que 

o micélio possa crescer.   

Recorrendo a colecções já existentes, coloca-se um pedaço de micélio numa 

placa de Petri com meio de cultura, em condições de assepsia. De seguida 

isola-se com parafilme e coloca-se na câmara de incubação.  

As culturas das placas de Petri eram vigiadas diariamente e quando se 

verificava alguma contaminação eram feitas repicagens de modo a obter-se 

uma cultura pura do fungo pretendido. 

Quando nas placas de Petri se obtinha uma cultura pura que ocupava mais ou 

menos metade da placa, esta estava pronta para ser transferida em pedaços 

para produção de inóculo. 

 

3.4.2. Produção de inóculos 

Para produção de inóculo recorremos a cereais (trigo, milho, sorgo, arroz), 

borras de café e serrim. Este material era humedecido, para que 

posteriormente os fungos tivessem humidade suficiente, e depois colocado em 

frascos. Estes não eram totalmente apertados para que no processo de 

esterilização pudesse entrar vapor de água e sair ar quente evitando o 

rebentamento do frasco. O material era esterilizado no autoclave, durante 

30minutos a uma temperatura de 121ºC. 

Depois na câmara de fluxo laminar transferiam-se pequenos pedaços de 

micélio da placa de Petri para o substrato dos frascos. O micélio existente 

numa placa de Petri dá para colonizar vários frascos. 

O substrato utilizado nesta etapa é muito rico em nutrientes o que vai fazer 

com que o micélio se desenvolva. 

Os frascos com substrato eram colocados num local do laboratório, que não 

tivesse muita luz, até que ficasse totalmente colonizado pelo fungo, 

obtínhamos assim o inóculo (Figura 1). 
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Figura1- Diferentes fases de colonização de substrato 

Os frascos com inóculo eram guardados no frigorífico, estagnando assim o 

processo de desenvolvimento dos fungos, para um uso mais longínquo como 

aconteceu com o inóculo preparado para posteriormente ser usado no Jardim 

Micológico de Boticas. 

O inóculo ou “spawn” vai ser utilizado no passo seguinte para multiplicação do 

fungo. 

 

3.4.3. Preparação de substratos 

Na preparação de substratos usaram-se diferentes tipos de materiais, 

dependendo da espécie de cogumelos que iríamos utilizar. Os materiais 

usados foram palha, folhas secas, aparas de relva seca e verde, esterco de 

cavalo e serrim. Este material era humedecido e colocado em sacos resistentes 

a altas temperaturas e com um filtro que permite respirar. Nos sacos era 

colocada uma rolha de algodão e papel vegetal para que pudessem ir ao 

autoclave esterilizar por calor húmido, o material era exposto durante 45 

minutos a uma temperatura de 121ºC. 

Depois na câmara de fluxo laminar transferia-se um pedaço de inóculo para os 

sacos com substrato esterilizado, no final cada saco era selado com fita-cola 

de modo a evitar contaminações. O inóculo existente num frasco dá para 

colonizar vários sacos com substrato.  
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Nesta etapa o fungo irá colonizar todo o substrato e depois frutificar, 

dependendo da quantidade de semente de cogumelo que colocarmos em cada 

saco este processo será mais ou menos rápido. Há espécies que frutificam 

mais que uma vez, podendo estar o substrato a produzir cogumelos durante 

várias semanas. Quando já não houver mais frutificações o substrato pode ser 

utilizado para compostagem. 

Foram preparadas algumas peças de vidro com substrato inoculado para 

colocar no centro de interpretação, quando frutificar. Para este efeito foram 

seleccionadas espécies que não libertam muitos esporos de modo a não causar 

problemas de saúde. Assim os visitantes poderão apreciar os cogumelos 

também como uma peça decorativa.  

 

3.5. Preparação de material didáctico 

Recorrendo a pesquisa bibliográfica e documental, o que proporcionou reunir 

uma grande informação sobre os fungos foi elaborado algum material didático, 

nomeadamente posters, guia de campo e etiquetas digitais, permitindo aos 

visitantes de diferentes idades, uma melhor compreensão daquilo que estão a 

observar. 

 

3.5.1. Elaboração de posters 

Foram elaborados alguns posters sobre a importância dos fungos em 

diferentes campos, cujos títulos se encontram a seguir.  

� Fungos na sociedade 

� Fungos na alimentação 

� Fungos no ambiente 

� Líquenes 

� Cultivo de fungos 
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3.5.2. Elaboração do guia de campo 

No guia de campo pretende-se reunir informação sobre os fungos em geral e, 

particularmente, sobre os cogumelos. Neste guia está inserida informação 

sobre a toxicidade provocada por alguns cogumelos com a intenção de 

esclarecer melhor os leitores sobre este tema. Contém também uma 

metodologia de construção de um Herbário Micológico Pessoal para os mais 

aficionados. Encontra-se também um conjunto de fichas de espécies onde 

consta informação variada sobre o cogumelo, desde o chapéu, o pé, a carne, o 

himénio, o habitat, a comestibilidade, etc.      

 

3.5.3. Elaboração das Placas Digitais com QRCode 

Para as espécies de cogumelos mais facilmente distinguidas pelas 

características macroscópicas que existem no Parque Biológico de Boticas foi 

elaborado um QRCode, que está associado a uma base de dados com 

informação científica. Na base de dados consta informação sobre a taxonomia; 

a constituição do cogumelo; o habitat a comestibilidade; se pode ou não ser 

cultivado e qual o tipo de substrato a utilizar; etc. O acesso a esta informação 

será possível através de dispositivos móveis ou a partir do computador do 

Centro de Interpretação do Jardim Micológico.    

Cada placa terá um QRCode, o nome da espécie, o nome do descritor espécie, 

taxonomia e uma fotografia do cogumelo. O arranjo gráfico ficará a cargo de 

uma empresa de design gráfico contratada pelo projecto  

  



““DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  uumm  pprroojjeeccttoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  AAmmbbiieennttaall  nnaa  áárreeaa  ddaa  MMiiccoollooggiiaa””  

 

22 

 

4. Resultados 

4.1. Lista de espécies inventariadas 

Devido à reduzida pluviosidade, o número de espécies inventariadas foi 

reduzido, pelo que se teve de utilizar informação obtida em inventários 

anteriores para uma listagem mais completa das espécies predominantes na 

região. 

Na área do Parque as espécies encontradas por nós este ano com maior 

incidência foram: 

Agaricus campestris; Amanita muscaria; Amanita rubescens; Armillaria mellea; 

Armillaria ostoyae; Boletus calopus; Cantharellus cibarius; Collybia dryophila; 

Collybia maculata; Coprinus micaceus; Cystoderma amianthinum; Gymnopilus 

penetrans; Hebeloma crustuliniforme; Hygrophoropsis aurantiaca; Hypholoma 

fasciculare; Laccaria amethystina; Laccaria laccata; Leccinum scabum; Lepiota 

clypeolaria;Lepista nebularis; Lepista nuda; Mycena rósea; Paxillus involutus; 

Sparassis crispa; Spathularia flavida; Suillus luteuse Tubaria furfuracea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



““DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  uumm  pprroojjeeccttoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  AAmmbbiieennttaall  nnaa  áárreeaa  ddaa  MMiiccoollooggiiaa””  

 

23 

 

4.2. Percurso didáctico na área do Jardim Micológico e 

Estufa 

Com base nos inventários foi elaborado o percurso, indicado na Figura 2.  

 

Figura 2-Percurso didáctico definido com base na acessibilidade e ocorrência de espécies de 

fungos, abrangendo a área do Jardim Micológico e estufa 
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4.3. Lista de espécies herborizadas  

Com base nas recolhas efectuadas nas saídas de campo efectuadas no ano em 

que decorreu este trabalho, herborizaram-se as seguintes espécies, às quais 

foi atribuída um número da colecção. 

 

  Tabela 1 Espécies existentes no herbário de Boticas 

Número Nome da espécie Data de Recolha 

BF1 Laccaria laccata 08-06-2011 

BF2 Boletus calopus 08-06-2011 

BF3 Cantharellus cibarius 08-06-2011 

BF4 Leccinum scabum 29-11-2011 

BF5 Hypholoma fasciculare 29-11-2011 

BF6 Paxillus involutus 29-11-2011 

BF7 Laccaria amethystina 29-11-2011 

BF8 Sparassis crispa 29-11-2011 

BF9 Spathularia flavida 29-11-2011 

BF10 Suillus luteus 29-11-2011 

BF11 Collybia maculata 29-11-2011 

BF12 Mycena rosea 29-11-2011 

BF13 Amanita rubescens 29-11-2011 

BF14 Coprinus micaceus 29-11-2011 

BF15 Gymnopilus penetrans 29-11-2011 

BF16 Tubaria furfuracea 29-11-2011 

BF17 Cystoderma amianthinum 29-11-2011 

BF18 Collybia dryophila 29-11-2011 

BF19 Lepista nuda 29-11-2011 

BF20 Agaricus campestris 29-11-2011 

BF21 Lepiota clypeolaria 29-11-2011 

BF22 Hygrophoropsis aurantiaca 29-11-2011 

BF23 Hebeloma crustuliniforme 29-11-2011 

BF24 Armillaria ostoyae 29-11-2011 

BF25 Armillaria mellea 29-11-2011 

BF26 Lepista nebularis 29-11-2011 

BF27 Amanita muscaria 29-11-2011 
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4.4. Material didáctico 

4.4.1. Posters 

Os posters elaborados vão permitir aos visitantes obter mais informação sobre 

os fungos, facultando não só algumas curiosidades interessantes mas também 

promover algumas actividades como por exemplo o cultivo de cogumelos. Os 

cinco posters elaborados, sobre os fungos nos diferentes temas, em tamanho 

A0, encontram-se em anexo digital (Anexo 1). 

 

4.4.2. Guia de Campo  

No âmbito do presente projecto foi elaborada informação para um guia de 

campo, contendo a seguinte informação: 

4.4.2.1. Breve introdução 

“Os fungos são organismos providos de núcleo, carentes de clorofila, que se 

originam a partir de esporos e se reproduzem geralmente tanto de forma 

sexual como assexual, cujas estruturas somáticas são normalmente 

filamentosas, ramificadas, e estão rodeadas de parede celular que contém 

celulose e/ou quitina” (Pacioni, 1982).  

Os fungos têm algumas semelhanças com as plantas e com os animais. Tal 

como as plantas são imóveis e alimentam-se por absorção. Ao contrário das 

plantas os fungos não realizam fotossíntese, nem são autotróficos. Em relação 

aos animais possuem como eles quitina e são heterotróficos, enquanto os 

animais ingerem os nutrientes, os fungos fazem-no por absorção (Molano et 

al., 2005 cit. Moore-Landecker, 1996; Barr, 1992). 

É através dos esporos que se dá o inicio da vida de um fungo. O esporo vai 

germinar e vai dar origem às hifas, umas pequenas ramificações, estas vão 

crescer e intercalar-se entre si, formando o micélio (Pacioni, 1982). Depois a 

partir deste micélio, mas só quando as condições ambientais e nutricionais 

forem favoráveis formar-se-á o carpóforo, vulgarmente conhecido por 

cogumelo (Pacioni, 1982; Castro, 2000). 
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Os fungos podem viver em diferentes tipos de substratos, seja em organismos 

vivos ou mortos, ou mesmo no solo. Alguns fungos associam-se a outras 

espécies, os simbiontes, estabelecendo uma relação mutualista com raízes 

(micorrizas) ou com algas ou cianobactérias (líquenes). Outros são óptimos 

para decompor matéria orgânica, os saprófitas, de grande importância 

ambiental. Existe outro tipo de fungos os parasitas, como o próprio nome 

indica, parasitam alguns seres vivos (animais, plantas, outros fungos, etc.) 

podendo mesmo matá-las. 

É importante estudar os fungos em diversas áreas: 

Na medicina, pois existem diversos fungos que causam alguns problemas de 

saúde, tais como alergias, pé de atleta, candidíase, etc. 

Na indústria farmacêutica; através de alguns fungos podem fazer-se alguns 

medicamentos, como é o caso da penicilina. 

Na indústria alimentar; a produção de cerveja implica a participação de 

leveduras (Saccharomyces cerevisae); assim como o pão, o vinho, o queijo, etc. 

Na agricultura; pois é devido à presença de alguns fungos que se dá a 

decomposição da matéria orgânica. Existem fungos, que associados às raízes 

(micorrizas) das plantas podem trazer benefícios para ambas as partes. Em 

outros casos, alguns podem ser prejudiciais a algumas plantas, daí a 

importância do estudo destes, para podermos colaborar numa relação 

saudável entre diferentes espécies. 

Na ecologia; os líquenes, uma associação entre fungos e algas, permitem-nos 

quantificar o grau de poluição, devido à sua sensibilidade ao dióxido de 

enxofre e a outras toxinas. 

4.4.2.2. Tipo de nutrição 

Os fungos, como não produzem o seu alimento são considerados 

heterotróficos, obtêm o seu alimento através de fontes de carbono a partir de 

matéria orgânica (Ferreira & Sousa, 2000). Os fungos libertam enzimas 

digestivas para o exterior, que vão transformar os substratos em substâncias 

mais simples de modo a que estas possam ser encaminhadas, numa solução 
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aquosa, para as hifas através da parede celular por absorção (Castro, 2000; 

Amabis & Martho, 2002). 

Relativamente ao seu tipo de alimentação os fungos podem ser saprófitas, 

parasitas e simbiontes (Ferreira & Sousa, 2000). 

Os saprófitas alimentam-se de plantas e animais mortos. Dentro dos 

saprófitas há quem os divida em dois grupos os saprófitas lenhícolas que 

decompõem os troncos mortos, folhagem, etc., e os saprófitas terrícolas que 

decompõem a matéria orgânica existente na terra, etc. Estes fungos têm um 

papel importante para o ciclo dos nutrientes, pois decompõem e reciclam a 

matéria orgânica, transformando-a em substâncias mais simples, para que 

possam ser assimiladas pelas plantas. 

Os parasitas vivem dentro ou sobre organismos vivos tanto animais, vegetais 

ou mesmo até outros fungos (Ferreira & Sousa, 2000). 

Os simbiontes vivem associados a animais, plantas ou algas, estabelecendo 

com eles relações mutualistas. Ambos beneficiam da relação, o fungo beneficia 

a nível nutricional e o outro ser beneficia em vários níveis. Existem diversos 

tipos de relação simbiótica, sendo as micorrizas e os líquenes as mais 

conhecidas. As micorrizas são relações entre raízes e fungo, podendo ser de 

vários tipos, com destaque para as endomicorrizas e ectomicorrizas, pela sua 

abundância e importância ecológica. Nas endomicorrizas os fungos entram no 

interior das células da raiz da planta e pertencem ao filo Glomeromycota. As 

endomicorrizas têm os seus esporos no solo e não formam corpo frutífero 

visível (Molano et al., 2005). 

Nas ectomicorrizas as raízes estão envolvidas pelas hifas de fungos que 

podem ser do filo Basidiomycota, Ascomycota ou alguns fungos imperfeitos. 

Alguns fungos ectomicorrízicos emitem frutificações bem visíveis, os 

cogumelos, próximo das plantas hospedeiras, na maioria plantas lenhosas do 

sector florestal. 

Os líquenes são relações entre algas e fungos, a alga dá alimento ao fungo e 

este dá protecção e um melhor ambiente para o desenvolvimento da alga. 

Devido ao facto dos líquenes serem muito sensíveis à poluição atmosférica são 

utilizados como indicadores, bioindicadores, da qualidade ambiental 

(Lijteroffet al., 2007). 
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4.4.2.3. Constituição do cogumelo 

É muito importante conhecermos a constituição de um cogumelo, pois através 

da observação minuciosa deste, poderemos distinguir se é ou não comestível. 

As características dos cogumelos podem ser divididas em macroscópicas (as 

que podem ser observadas a olho nu, como a cor, forma, tamanho, pé, anel, 

etc.) e microscópicas (para serem observadas é necessário recorrer a 

microscópios como por exemplo a observação dos esporos, etc.).  

De uma forma genérica podemos dizer que os cogumelos são constituídos por 

chapéu; himenóforo; anel; pé e volva.  

As características a ter em conta no estudo do chapéu são a forma, a cor, a 

cutícula e a margem.  

A forma do chapéu vai mudando consoante o cogumelo vai crescendo: a 

maioria inicialmente tem uma forma esférica, depois vão abrindo, podendo 

ficar cónicos, planos etc. Existe uma grande variedade de formas que o 

cogumelo pode ter (Garnweidner, 1999; Molano et al., 2005). 

Quanto à cor, pode ter um vasto leque de cores, podem ir do branco ao negro. 

A cor de um cogumelo vai depender de um conjunto de factores, da idade, do 

habitat em que está inserida, das condições meteorológicas e do grau de 

humidade da atmosfera (Garnweidner, 1999; Pacioni, 1982). 

A observação atenta da cutícula vai ajudar na identificação correcta dum 

cogumelo. Para uma correcta observação é necessário recorrer ao uso de uma 

lupa. Existem espécies que possuem uma cutícula húmida mesmo quando não 

chove, enquanto outras mantém-se secas e ásperas apesar da chuva. Há 

espécies em que a cutícula pode estar coberta por uma camada de pó, outras 

têm umas zonas concêntricas de manchas escuras ou pilosas (Garnweidner, 

1999). 

A margem do chapéu em alguns casos é perceptível logo em estado jovem, ou 

então só o será mais tarde. Pode ser estriada, canelada ou sulcada 

(Garnweidner, 1999). 
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Parte inferior ao chapéu, nesta parte é onde encontramos os diferentes tipos 

de himenóforo, que pode ser na forma de lâminas, tubos ou poros, pregas e 

agulhas 

Alguns cogumelos podem ter lâminas, estas são dispostas radicalmente desde 

o centro até à margem do chapéu. A cor vai mudando com a idade, 

dependendo da espécie podem ter cores desde o branco até ao castanho-

escuro, em alguns casos podem ser mesmo negras. A forma das lâminas 

também varia com a idade, pois o cogumelo jovem pode ter as lâminas de uma 

forma e depois fica com outra forma. Quanto à forma podem ser lisas, 

crenadas, largas, livres, estreitas, sinuadas, serradas, adenadas, flocosas e 

decorrentes. As arestas das lâminas são na maioria lisas, mas em alguns casos 

são irregulares. Algumas são mais consistentes, mas outras partem-se com 

facilidade. Estão próximas do pé mas não chega a tocar-lhe. (Rodriguez & 

Serrano, 2003; Garnweidner, 1999) 

Algumas espécies têm tubos cujos orifícios se chamam poros. Podem ser mais 

ou menos curtos, dificilmente se separam da carne. A cor varia com a idade 

podendo ir do branco acinzentado quando jovens até ao esverdeado no estado 

adulto. Os tubos são a parte do cogumelo com maior valor nutritivo. 

(Rodriguez & Serrano, 2003; Garnweidner, 1999) 

Outras espécies têm agulhas que podem ser curtas ou compridas, grossas ou 

finas, firmes ou gelatinosas (Rodriguez & Serrano, 2003). 

As pregas são como umas rugas mais ou menos profundas que se prolongam 

da parte inferior do chapéu até ao pé.   

O anel é uma parte que resta da cobertura do chapéu do cogumelo, quando 

jovem, e que fica agarrada ao pé deste. Quando essa cobertura, o véu, não é 

muito desenvolvida não há nenhum anel. Em alguns casos, no tempo seco os 

anéis aderem à orla do chapéu enquanto este abre, parecendo depois que não 

tem anel, mas confirma-se a sua existência através de um exame minucioso. 

Os anéis podem ser lisos, estriados, deslizantes e ascendentes. (Rodriguez & 

Serrano, 2003; Garnweidner, 1999) 

Para o estudo do pé, temos que ter em conta a forma a cor, a superfície e a 

base do pé. A forma do pé de um cogumelo também vai variando com a idade 

e de indivíduo para indivíduo, podendo um jovem cogumelo ter um pé em 



““DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  uumm  pprroojjeeccttoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  AAmmbbiieennttaall  nnaa  áárreeaa  ddaa  MMiiccoollooggiiaa””  

 

30 

 

forma de clave e depois ser direito e cilíndrico. A cor também vai variando com 

a idade do carpóforo. A superfície nem sempre é uniforme pode ser lisa, 

aveludada, estriada, granulosa, reticulada, zebrada, escamosa ou com covas. A 

base do pé ou também conhecida por volva, deve ser alvo de atenção pois 

através de um corte mal feito nesta parte poderemos estar a identificar mal o 

carpóforo, o que poderá ser grave. (Garnweidner, 1999; Rodriguez & Serrano, 

2003) 

Volva tem origem numa cobertura inicial que envolve o fungo enquanto jovem 

que depois parte-se com o crescimento do cogumelo. A parte que fica em 

baixo denomina-se volva, esta pode ser de várias formas: circuncisa; 

concêntrica; constrita; escamosa; saciforme. (Garnweidner, 1999;Rodriguez & 

Serrano, 2003) 

Carne 

Para fazer um estudo sobre a carne de um cogumelo é conveniente 

escolhermos um já adulto. Fazendo cortes longitudinais no chapéu e no pé 

poderemos observar as diferenças entre estas duas partes. As características 

da carne mais estudadas são a consistência, a cor, o suco lácteo, o aroma e o 

sabor. 

A consistência pode ser carnosa, fibrosa, esponjosa, dura, mole, etc., variando 

de espécie para espécie e dependendo da idade do cogumelo (Rodriguez & 

Serrano, 2003; Pacioni, 1982). 

A cor também varia de espécie para espécie e depende da idade do carpóforo. 

Algumas espécies mudam de cor quando sujeitas ao corte ou a um simples 

toque (Pacioni, 1982). 

Algumas espécies têm um suco lácteo que pode ser branco, amarelo ou 

avermelhado, e pode mudar de cor quando se corta a carne (Pacioni, 1982).  

Existe uma grande variedade de aromas que os cogumelos podem ter, sendo 

exigida alguma experiência para o seu reconhecimento. Alguns aromas são 

agradáveis comparados com mel, anis, fruta, etc., outros são desagradáveis 

cheirando mesmo a podre. No entanto não existe uma relação bom cheiro e 

comestibilidade (Pacioni, 1982;Rodriguez & Serrano, 2003). 
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O sabor assim como o aroma podem assemelhar-se a outros alimentos, 

podendo ser mais ou menos agradável, consoante a opinião de cada pessoa. 

Alguns especialistas, em alguns casos, recorrem à prova de cogumelos para 

uma melhor identificação. É necessário ter muito cuidado, devendo evitar-se, 

este tipo de provas pois alguns cogumelos são tão tóxicos que uma 

quantidade mesmo muito pequena pode ser mortal (Garnweidner, 

1999;Pacioni, 1982). 

 

4.4.2.4. Toxicidade 

As intoxicações provocadas pelos cogumelos devem-se à presença de toxinas 

que muitas espécies apresentam. Muitos são os mitos que levam as pessoas a 

crer que sabem distinguir cogumelos tóxicos dos não tóxicos. Há quem diga 

que se provocar escurecimento de um alho ou de uma peça de prata é tóxico, 

se for bem cozinhado já não é tóxico, outro mito diz que pelo facto de ter sido 

comido por algum animal é comestível para o homem. Nada disto é garantido 

e só é possível saber se um cogumelo é ou não tóxico se conhecermos bem as 

características morfológicas para se identificar a espécie. 

Devido ao facto de haver episódios de envenenamento pela ingestão de 

cogumelos tóxicos, é necessário prevenir. 

Alguns cogumelos embora considerados comestíveis anteriormente, devido à 

existência de alguns episódios de intoxicação deixaram de ser considerados 

comestíveis. Alguns cogumelos por estarem perto de fontes de poluição, como 

o tráfego automóvel, zonas de agricultura intensiva com uso de pesticidas, 

etc., deixam de ser comestíveis, apesar de em condições normais serem 

óptimos comestíveis (Pacioni, 1982). 

Existem diferentes tipos de toxicidade, umas podem ser letais em poucas 

concentrações enquanto outros tipos podem trazer apenas problemas 

gastrointestinais.  

Dependendo do período de incubação das toxinas, provenientes dos 

cogumelos, existem dois tipos de intoxicação, a intoxicação de longa 

incubação e a intoxicação de curta incubação, sendo a primeira de 

consequências muito mais graves que a segunda. A informação acerca da 
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toxicidade de cogumelos foi compilada a partir da informação disponível de 

material de aulas ou em guias de campo onde este tema é abordado, como 

Rodriguez, 2002. 

 

A. Intoxicações de longa incubação  

 

A.1 Intoxicação faloidiana  

 

Substância tóxica: amatoxinas; falolisina; falotoxinas e virotoxinas. São as 

amatoxinas que afectam o ser humano, pois são absorvidas pelo intestino. 

Estas toxinas não se destroem através da cozedura, nem através da secagem.         

Período de incubação: Pode variar entre as 6 e as 15 horas. Este tipo de 

intoxicação é dividida em três fases, a intestinal, a melhoria aparente e a lesão 

hepato-renal.  

Sintomas: Os sintomas são diferentes dependendo da fase em que se encontra. 

A fase intestinal ocorre ao fim de seis horas após a ingestão. Os sintomas são: 

dores abdominais, gastroenterites, diarreia e vómitos. A grande perda de 

líquidos provoca a desidratação. Nesta fase pode haver paragem cardíaca ou 

choque vascular, provocando a morte caso não se recorra a um tratamento. 

A fase seguinte, a de melhoria aparente, ocorre normalmente dois dias após a 

ingestão, levando as pessoas a pensar que já estão livres de perigo. 

A última fase, a lesão hepato-renal é a mais grave, aparece a partir do terceiro 

dia e é quando as toxinas atacam o fígado e provocam danos graves na função 

renal. Após uma semana ocorre a morte devido às hemorragias internas ou 

coma hepático. 

Tratamento: É conveniente nos dois primeiros dias efectuar uma diurese, 

forçada, fazer uma aspiração digestiva, usar carvão activado, catárticos, 

penicilina, silimarina. Depois passados mais dois ou três dias é necessário 

fazer uma descontaminação intestinal, vitamina K, plasma fresco e lactulose. 

Ao segundo ou terceiro dia é possível fazer um transplante de fígado.  
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Espécies: Amanita phalloides; Amanita phalloides var.alba; Amanita verna; 

Amanitavirosa; Galerina autumnalis; Galerina marginata; Galerina badipes; 

Galerina beinrothi; Galerina unicolor; Lepiota brunneoincarnata; Lepiota 

brunneolilaceae; Lepiota castanea; Lepiota clypeolarioides; Lepiota helveola; 

Lepiota josserandii; Lepiota kuehneri; Lepiota pseudohelveola. 

 

A.2 Intoxicação Orelânica 

 

Substância tóxica: orelaninas e cortinarina. A orelanina, não se elimina com a 

cozedura. Uma grande parte da toxicidade provém das orelaninas.  

Existem vários tipos de cortinarinas - A, B e C. A cortinarina A passa a B, que é 

mais tóxica para o fígado, enquanto a C é inofensiva.  

Período de incubação: Entre dois a quinze dias, sem sintomas. Neste período 

de tempo, por desconhecimento, pode continuar a haver consumo de 

cogumelos, o que pode ser muito perigoso.    

Sintomas: Os sintomas são semelhantes às intoxicações faloidianas, incidindo 

mais a nível renal. Consistem em muita sede, boca seca, diarreia, vómitos, 

prisão de ventre, dores no corpo todo, arrepios e um grande cansaço em geral.  

Existe uma fase de melhoria aparente, mas não se pode interromper o 

tratamento. A seguir há uma recaída, pois há um problema grave dos rins, 

insuficiência renal, por vezes é irreversível. Há também vómitos, edemas e 

transtornos neurológicos.   

Em alguns casos, quando a insuficiência renal é grave pode mesmo provocar a 

morte.         

Tratamento: Não é conhecido nenhum medicamento para este tipo de 

intoxicações. Devido à existência de vómitos e diarreia não é necessário fazer 

uma lavagem ao estômago ou ao intestino. Os tratamentos possíveis são a re-

hidratação e a plasmaférese. 

Espécies:Cortinarius cinnamomeus; Cortinarius cotoneus; Cortinarius gentilis; 

Cortinarius limonius; Cortinarius orellanoides; Cortinarius orellanus; 
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Cortinarius speciosissimus; Cortinarius splendens; Cortinarius venetus; 

Cortinarius phoenicus. 

 

A.3 Intoxicação Giromitrínica 

 

Substância tóxica: Giromitrinas, do grupo das hidrazinas, são muito tóxicas, 

que podem até mesmo provocar intoxicações a quem não as ingere, através do 

vapor da cozedura dos cogumelos.  

Esta substância sofre alterações químicas, hidrólise, e transforma-se no 

organismo em monometilhidrazina, que é uma substância tóxica com 

características hemolíticas e cancerígenas. 

Mesmo consumindo estes cogumelos em pequenas quantidades, ao longo de 

algum tempo vai havendo acumulação desta toxina no organismo.   

Mesmo cozinhando exemplares previamente secos, a toxina permanece, por 

isso é aconselhável nunca ingerir as espécies que contenham estas toxinas. 

Período de incubação: De seis a vinte e quatro horas.  

Sintomas: Semelhantes aos da intoxicação faloidiana, quando os cogumelos 

são consumidos frescos, pouco cozidos e/ou com a água de cozer.  

Inicialmente surgem náuseas, vómitos e diarreias, provocando desidratação, 

quebras de tensão e arritmias. Em situações mais graves ocorrem distúrbios a 

nível do sistema nervoso, lesões no fígado e no baço. 

Depois comprova-se problemas graves a nível cardiovascular, neurológico, 

renal, hepático e vascular. 

Pode acontecer o óbito entre o segundo e o quarto dias após a ingestão destes 

cogumelos, por insuficiência vascular ou paragem respiratória.   

Tratamento: É aconselhável administrar injecções endovenosas de vitamina B6 

(pirodoxina), que funciona como antídoto das hidrazinas. Deve beber-se 

muitos líquidos para melhorar a actividade renal.  

Espécies: Cudonia circinans; Gyromitra esculenta; Gyromitra gigas; Gyromitra 

infula. 
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A.4 Rabdomiolise pelos Cogumelos Tricholoma equestre e 

Tricholoma auratum 

 

Entre 1992 e 2000, 12 pessoas foram hospitalizadas, com um quadro clínico 

grave de rabdomiólise, três dessas pessoas não sobreviveram. Todos os 12 

pacientes, aproximadamente uma semana antes de serem internados, tinham 

feito três refeições consecutivas de cogumelos da espécie Tricholoma 

equestre. Embora as causas da morte destas pessoas não esteja bem 

esclarecida alguns países da Europa aplicando o princípio da precaução 

proibiram a colheita e consumo desta espécie. Em Portugal o Tricholoma 

equestre é das espécies mais consumidas e ainda não existe nenhuma 

proibição à colheita ou consumo desta espécie. 

Substância tóxica: Existem várias substâncias, triterpenóides, esteróides e 

compostos acetilénicos, mas ainda estão em fase de estudo.   

Período de incubação: As queixas aparecem entre as 24 e as 60 horas após a 

ingestão de cogumelos que contenham estas substâncias. 

Sintomas: Fadiga, fraqueza dos músculos, urina muito escura, náuseas sem 

vómitos, eritema facial, sudorese. 

Tratamento: Uma vez que a parte renal é das mais afectadas, é necessário 

incidir o tratamento nesta área, controlando a diurese, as plaquetas, 

creatinina, pH, coagulação e ECG. Em último caso deve recorrer-se à 

hemodiálise. 

Espécies: Tricholoma equestre (L.) Quél ; Tricholoma auratum (Fries)Gillet. 

 

B. Intoxicações de curta incubação  

 

B.1 Intoxicação por Paxillus involutus 

Substância tóxica: A involutina, que ocorre na espécie Paxillus involutus 

(Batsch) Fr. Algumas pessoas não são afectadas, por esta toxina, mas outras 

são, podendo mesmo provocar a morte, daí já ser proibida a venda em alguns 

países. 

Período de incubação: De trinta minutos a quatro horas após a ingestão. 
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Sintomas: Semelhantes aos da intoxicação giromitrínica. Inicialmente dores 

abdominais, diarreia, vómitos, suores, cansaço e frio nos braços e nas pernas. 

Pode acontecer hemólise grave, provocando hipotensão grave, dores lombares, 

a produção de urina vai diminuindo, provocando o colapso, levando assim a 

uma insuficiência renal.  

Tratamento: Aconselha-se um tratamento sintomático e de suporte, com 

recurso a corticóides. Se necessário, dependendo dos casos, pode recorrer-se 

à lavagem gástrica.  

Diurese forçada, de modo a diminuir lesões a nível renal, aquando da 

eliminação dos restos de hemoglobina.  

Espécies:Paxillus involutus; Paxillus filamentosus. 

 

B.2 Transtornos Gastrointestinais 

 

Substância tóxica: Ainda não são conhecidas as substâncias, em algumas 

espécies, que provocam este tipo de intoxicação. 

Período de incubação: De trinta minutos a quatro horas após a ingestão dos 

cogumelos. 

Sintomas: Mau estar, vómitos, dores abdominais, diarreia e náuseas. Há uma 

grande perda de líquidos, podendo levar a uma desidratação. Estes sintomas 

normalmente desaparecem ao fim de dois dias.  

Existem algumas espécies que poderão originar situações mais graves. O 

Entoloma lividum = E. sinuatum, pode provocar lesões graves no fígado e no 

sistema nervoso, chegando a ser mortal em certos casos. Torna-se mais 

perigoso porque é parecido com uma espécie comestível (Calocybe gambosa).  

Tratamento: Recomendável um tratamento sintomático e de suporte. Não é 

necessária uma lavagem ao estômago, pois há vómitos. No caso de haver 

desidratação é necessário tratá-la. É recomendável vigilância pois pode haver a 

ingestão de outras espécies que dêem origem a intoxicações mais graves. 

Espécies:Agaricus placomyces; Agaricus xanthodermus; Boletus satanas; 

Entoloma lividum = E. sinuattum; Entoloma rhodopolium; Entoloma vernum; 
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Lactarius torminosus; Macrolepiota venenata; Hebeloma sinapizans; 

Hypholoma fasciculare; Hypholoma sublateritium;Omphalotus olearius; 

Ramaria formosa; Ramaria palida; Russula betularum; Russula emetica; Russula 

mairei; Scleroderma citrinum; Tricholoma filamentosum; Tricholoma pardinum; 

Tricholoma sejunctum; Tricholoma virgatum. 

 

B.3 Intoxicação sudorífera ou muscarínica 

 

Substância tóxica: Muscarina, inicialmente identificada na espécie Amanita 

muscaria (L.:Fr.)Hooker, mas possivelmente devido a uma identificação errada, 

pois esta espécie tem apenas doses vestigiais desta toxina. 

Período de incubação: De vinte minutos a duas horas após a ingestão dos 

cogumelos.  

Sintomas: Inicialmente há suor abundante, daí o nome intoxicação sudorífera. 

Há também um aumento grande das outras secreções (nasais, salivação, 

lacrimejamento, etc.) 

Tratamento: Caso seja necessário pode ser feita uma lavagem ao estômago e 

devido à grande perda de água por sudação deve ser feita uma re-hidratação.  

Se necessário pode ser administrado um injectável de atropina, que funciona 

como antídoto da muscarina. 

Espécies:Clitocybe candicans; Clitocybe cerusssata; Clitocybe dealbata; 

Clitocybe diatreta; Clitocybe ericetorum; Clitocybe Phyllophila; Clitocybe 

pithyophila; Clitocybe rivulosa ; Inocybe acuta; Inocybe asterospora; Inocybe 

bongardii; Inocybe dulcamara; Inocybe rimosa = I. fastigiata; Inocybe 

geophylla; Inocybe godeyi; Inocybe griseolilacina; Inocybe kuehneri; Inocybe 

lacera; Inocybe langei; Inocybe mixtilis; Inocybe patouillardii; Inocybe 

praettervisa; Inocybe pudica; Inocybe pusio. 
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B.4 Interacção com o álcool (Síndroma coprínico, ou intoxicação do tipo 

“dissulfiram”) 

 

Substância tóxica: Coprina, esta substância interfere com o metabolismo 

oxidativo do etanol.   

Período de incubação: 30 minutos, no caso de ter havido ingestão de bebidas 

alcoólicas.   

Sintomas: Só existe sintomas aquando em simultâneo são ingeridas bebidas 

alcoólicas. Os sintomas podem iniciar-se ao fim de 30 minutos e ir até quatro 

dias após a ingestão dos cogumelos e álcool. A interacção com o álcool pode 

dar-se se este for ingerido quatro horas antes de ingerir os cogumelos até 

quatro dias depois da ingestão destes.    

As pessoas ficam ruborizadas, têm suores, vómitos, formigueiro, taquicardias, 

vertigens, sabor a metal, hipotensão e alterações visuais. Podem acontecer em 

alguns casos lesões no fígado ou nos rins.    

A espécie que provoca mais lesões é a Coprinus atramentarius. 

Tratamento: 

Não ingerir bebidas alcoólicas durante 4-5 dias após o consumo. Hidratar, em 

alguns casos se for necessário pode administrar-se injecções endovenosas 

com vitamina C.  

Espécies: Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kum.; Coprinus atramentarius. 

 

B.5 Transtornos mentais (Predomínio de transtornos nervosos) 

 

Substância tóxica: ácido iboténico, muscazona e muscimol (a mais forte).  

Período de incubação: Vai desde 30 minutos a três horas após a ingestão de 

cogumelos.  

Sintomas: Variam consoante a quantidade ingerida, a capacidade de resistência 

de cada pessoa e a possibilidade de presença de outras substâncias 

provenientes do local onde foi feita a colheita. 
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Como próprio nome indica os sintomas predominantes são a nível do sistema 

neurológico, perturbação mental, dificuldade em falar, descoordenação 

semelhante à provocada pelo estado de embriaguez, agressividade e 

alucinações. 

Podem surgir também náuseas, vómitos, vertigens, taquicardias, pele corada e 

dilatação anormal da pupila. 

Tratamento: É conveniente fazer um tratamento sintomático e de suporte, 

lavagem gástrica ou diurese forçada. Podem ser administrados antídotos em 

função dos sintomas. 

Devido às alterações nervosas provocadas é conveniente haver uma vigilância 

médica.   

Espécies:Amanita muscaria; Amanita muscaria var. aureola; Amanita muscaria 

var.formosa; Amanita regalis; Amanita pantherina;Amanita gemmata = A. 

Junquillea. 

 

B.6 Transtornos mentais (Efeito alucinogénico) 

 

Substância tóxica: A que provoca mais efeitos alucinogénicos é a psilocibina, 

embora existam mais substâncias, a psilocina, a baeocistinae a norbaeocistina.  

Período de incubação: De 30 minutos a duas horas após a ingestão dos 

cogumelos. 

Sintomas: Alucinações, visões, perturbações mentais, agressividade, euforia, 

descontrolo, sensação de bem-estar, ansiedade, risos inconscientes, etc. Estes 

sintomas variam de pessoa para pessoa dependendo da personalidade de cada 

um e também da capacidade de resistência às substâncias tóxicas. 

Ao fim de um tempo, entre três e nove horas, desaparecem os sintomas não 

deixando sequelas na maioria das vezes, excepto nas crianças que podem 

mesmo morrer. 

Tratamento: É recomendável um tratamento sintomático e de suporte. Para 

diminuir a agressividade e as alucinações desagradáveis é necessário tomar 

sedativos.     
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Espécies:Gymnopilus spectabilis; Inocybe corydalina; Mycena rosea; Panaeolus 

ater; Panaeolus campanulatus; Panaeolus papilonaceus; Panaeolus 

sphinctrinus; Pholiota alnicola; Pholiota squarrosa; Pholiota cyanopus; Pluteus 

salicinus; Psilocybe corprophila; Psylocybe semilanceata. 

 

4.4.2.5. Metodologia para a Construção de um 

herbário micológico pessoal 

A elaboração deste capítulo foi baseada na metodologia proposta por Parra-

Sánchez, 2008. 

A construção de um herbário micológico é importante, pois permite concentrar 

num determinado espaço físico uma grande quantidade de cogumelos e muita 

informação inerente a estes. Nessa informação consta o nome da espécie, data 

e local da recolha, nome do colector, etc.  

As colecções existentes em herbários são utilizadas como instrumento de 

investigação, não só para o portador da colecção mas, também, para outras 

entidades interessadas para estudos científicos.  

Para que um herbário tenha qualidade e utilidade científica devem cumprir-se 

uma série de regras mesmo antes de iniciar a recolha (Castro, 2000). 

Regras básicas a ter em conta para construir um herbário: 

A. Recolha de amostras 

B. Selecção e preparação do material a conservar 

C. Métodos de conservação  

D. Identificação das colecções 

E. Inventariar 

F. Armazenamento 

G. Manutenção 

 

A. Recolha de amostras 

Antes da ida para o campo é conveniente escolher o local, obter a maior 

informação possível desse local. É importante definir uma rota, assinalando os 
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locais onde se irá proceder à recolha de material. Se se levar um mapa pode-se 

ir assinalando os locais onde vai sendo feita a recolha, devendo também 

identificar-se as espécies recolhidas, com o mesmo código do local onde foi 

encontrado. Por exemplo, assinalar no mapa o local “A” e colocar a espécie “X” 

encontrada no local “A”, num recipiente que tenha uma etiqueta do local” A”. 

Espécies diferentes devem colocar-se em recipientes diferentes, pois ao juntá-

las os esporos de umas podem contaminar as lâminas de outras, podendo 

induzir em erro na identificação  

Na recolha deve-se ter o cuidado de colher os exemplares inteiros, se possível 

em diferentes fases de desenvolvimento, anotando a informação necessária 

para facilitar a identificação da espécie posteriormente (Castro, 2000). 

 

B. Selecção e preparação do material a conservar 

Após a chegada do campo é necessário proceder à selecção do material 

recolhido. Deve separar-se o material a guardar e descartar o material que não 

tenha chegado em condições (Castro, 2000). 

Para melhor identificar as espécies é necessário às vezes submetê-las a uns 

testes químicos, colocando-lhes umas gotas de um reactivo apropriado em 

algumas partes do cogumelo, no chapéu, no pé, e no himénio e esperar pelo 

efeito, em alguns casos 3 minutos e noutros 30 minutos ou mais (Castro, 

2000). 

Antes de colocar as espécies a secar é necessário cortar os carpóforos maiores, 

por exemplo os Boletus, em fatias longitudinais de mais ou menos 3mm, tendo 

sempre em consideração que os pedaços terão que ter todos os elementos 

estruturais do fungo . 

Também nesta etapa se deve registar toda a informação mais relevante de 

cada espécie, pois algumas características só podem ser observadas enquanto 

o cogumelo está fresco, como é o caso do cheiro, o sabor, a mudança de cor e 

outras reacções resultantes do corte 

Elaborar para cada espécie uma ficha micológica, onde constem as principais 

características da espécie, informação que deve ser também introduzida numa 

base de dados. Assim quando for necessário estudar uma determinada 
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espécie, ir-se-á consultar a informação através da base de dados e/ou do 

ficheiro das espécies juntamente com a espécie. 

 

C. Métodos de conservação  

Depois de seleccionar e preparar o material para guardar, temos que o tratar 

para o conservar, para que possa ser estudado ao longo do tempo. 

Os métodos de conservação mais usados são, a conservação em meio líquido 

(solução à base de álcool), a liofilização e a secagem. Devido ao facto de o 

meio líquido trazer mais inconvenientes, pela fragilidade dos recipientes 

(vidro), pelo espaço que precisam para o armazenamento, pela dificuldade em 

transportar, pela vigilância do nível do líquido e do estado da colecção, este 

meio não é o mais utilizado. A liofilização necessita de aparelhos especiais, 

tornando o processo muito caro (Castro, 2000).   

A secagem por motivos contrários é o mais utilizado. Pode ser feita recorrendo 

aos métodos mais tradicionais ou às mais recentes tecnologias. Pode-se 

utilizar tanto aos aquecedores domésticos, como aos raios solares 

aproveitando as horas de maior calor ou então recorrendo a aparelhos mais 

específicos as estufas dotados de prateleiras para secagem de material.  

Depois de seco o material coloca-se num congelador durante 24 horas (para 

destruir larvas ou ovos de insectos). De seguida guardam-se, no recipiente 

definitivo num local seco. 

 

D. Estudo das características microscópicas 

Para o estudo microscópico dos cogumelos é necessário ter algum material, 

como por exemplo, um microscópio óptico (com objectiva de imersão, 100x). É 

aconselhável que tenha contraste de fases e câmara fotográfica acoplada para 

que possa tirar fotografias. Também é necessário dispor de lâminas, lamelas, 

pinças, bisturis, soluções reactivas, como o KOH (10%), solução reactiva de 

Melzer, vermelho Congo, azul algodão e água (Fernández & Castro, 2000). 

As amostras observadas podem ser preparadas através do esmagamento do 

tecido ou realizando cortes muito finos da zona seleccionada. Através do 

esmagamento observa-se rapidamente as distintas estruturas microscópicas 
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individualizadas, enquanto que pelo outro método a estrutura histológica da 

zona de estudo mantém-se. 

São objecto de estudo as células produtoras de esporos, os esporos, células 

estéreis, a cutícula, etc. (Fernández & Castro, 2000). 

 

E. Identificação das colecções 

Após a secagem e o congelamento devemos colocá-los em recipientes 

definitivos, onde iremos guardar a nossa colecção no herbário. Na parte 

exterior, do envelope ou qualquer outro recipiente que tenha sido escolhido, 

deve constar o maior número de informação relativo à identificação das 

amostras, como por exemplo: 

• Nome científico – se houver a certeza do nome da espécie devemos 

colocá-lo, seguido do nome do autor ou autores. Se não houver 

certezas quanto à identificação devemos, indicar o mais parecido 

com um determinado taxon ou a sua posição taxonómica. 

• Lugar de recolha – nesta secção deve constar o local de recolha, 

quanto mais especificado melhor, isto é, deve-se colocar toda a 

“hierarquia” desde a categoria mais abrangente até à mais específica. 

Por exemplo Portugal, Trás-os-Montes, Vila Real, Boticas, Carreira 

da Lebre, Parque Biológico, junto ao poço. 

• Habitat – deve constar informação sobre o ambiente em que estava 

inserido o fungo recolhido. Essa informação deve ser sucinta, pois 

tem que constar na etiqueta exterior da embalagem, mas deve ser 

referente ao substrato, à fauna e à flora envolvente e às 

características do solo. Por exemplo, terreno arenoso, debaixo de um 

carvalho. 

• Data - deve colocar-se a data mais completa possível, ex: 08-IV-

2011 ou 08-jun-2011.  

• Quem colheu - deve identificar-se por iniciais o nome seguido do 

apelido depois da abreviatura Leg.(Por exemplo Leg.: G. Miranda). 

• .Determinador – Assim como para a pessoa que colheu, para o 

determinador também deve estar o nome detrás da abreviatura Det.  
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• Número de colecção – Pode ser identificado por umas inicias e um 

número para que se consiga identificar a origem da colecção. Por 

exemplo no herbário do Parque Biológico de Boticas (PBB). Então uma 

colecção teria o número PBB seguido das siglas do género por 

exemplo Boletus (BO), para a espécie Boletus calopus seria por 

exemplo PBBBO125. A mesma espécie pode estar em vários 

herbários e assim ter um número diferente. 

 

F. Embalagem das amostras 

A escolha da embalagem para armazenar as nossas amostras, vai depender 

sempre das possibilidades financeiras, do espaço disponível, do tipo de 

material a preservar, dos fins a que se destinam, entre outros. As embalagens 

podem ser rígidas (caixas) ou flexíveis (envelopes e bolsas de plástico). O uso 

das caixas vai-nos exigir mais espaço para o herbário, mas permite-nos 

guardar amostras mais inteiras e não tão fatiadas, como é necessário para os 

envelopes. No caso de querermos transportar as amostras em caixas não se 

estragam tão facilmente como acontece nos envelopes.  

Na parte exterior da embalagem deve ser colocada a etiqueta com a 

informação referida no ponto anterior. 

 

G. Catalogação 

A fase que se segue é a construção de uma base de dados em sistema 

informático, para que futuramente seja facilmente possível aceder e actualizar 

a informação relativa às amostras armazenadas. Nessa base de dados deve 

constar vária informação, como por exemplo o nome da espécie, o número de 

colecção, o local em que foi recolhido, o nome de quem recolheu, a data em 

que foi recolhido, entre outros. 

H. Armazenamento 

Ao armazenar as nossas amostras devemos escolher uma ordem para que 

depois possamos facilmente aceder a um exemplar. A ordem pode ser 

escolhida através do número de herbário ou da classificação taxonómica . 
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I. Manutenção 

Para preservar as amostras devemos colocá-las em local seco e fresco, de 

modo a evitar contaminações que possam destruir as colecções. 

A temperatura do herbário pode variar entre os 10ºC a uma humidade relativa 

de 30% e os 20ºC-23ºC a uma humidade relativa de 30 a 40%. 

No caso de algumas amostras ficarem contaminadas com fungos, devemos 

voltar a secá-las, retirando as partes danificadas. Se nos apercebermos que 

existem insectos ou vestígios deles, é necessário voltar a congelar e só depois 

voltamos a guardá-las  

 

J. Considerações finais 

O facto de termos um herbário vai facilitar-nos o estudo das espécies, pois 

nem sempre é possível estudá-las enquanto estão frescas. Podemos estudá-

las ao longo do tempo e também cedê-las para estudos, contribuindo assim 

para o desenvolvimento dos estudos quer pessoais, quer de outras pessoas ou 

instituições. 

Segundo a literatura consultada, para se ter um herbário pessoal não são 

necessários grandes meios técnicos mas é necessário ter espaço e muita 

dedicação. 

 

4.4.2.6. Ficha de espécies 

Com base no inventário realizado nas saídas de campo no âmbito deste 

trabalho e noutros inventários realizados anteriormente, uma vez que as 

condições climatéricas do ano decorrente não foram propícias ao aparecimento 

de cogumelos, foram seleccionadas as espécies mais representativas. Para 

cada uma destas espécies foi elaborada uma ficha onde consta informação 

variada sobre o cogumelo, desde o chapéu, o pé, a carne, o himénio, o habitat, 

a comestibilidade, etc. Está também mencionado o nome do descritor da 

espécie e a sua taxonomia.   
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As fichas das espécies encontram-se em anexo digital (Anexo2). 

 

4.5. Placas digitais com QRCode 

As placas digitais encontram-se em anexo digital (Anexo 3). Cada placa digital 

com QRCode terá uma fotografia da espécie de cogumelo, o respectivo 

QRCode e o nome da espécie e família. Associada a cada placa está informação 

que se encontra em anexo num ficheiro Excel.  
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5. Oficina Micológica 

Na oficina irão fazer-se pequenas acções de formação, que vão permitir que os 

visitantes do Jardim Micológico compreendam a importância dos fungos para o 

ecossistema. Vão poder efectuar algumas actividades relacionadas com os 

fungos e também observarem e participarem no cultivo de cogumelos em 

sacos ou em troncos, utilizando métodos bastante simples. 

 

5.1. Acção de formação 

A actividade proposta é referente à produção de cogumelos em sacos e em 

troncos. Pretende-se com esta actividade que os participantes percebam como 

se reproduzem os fungos; a importância dos fungos no meio ambiente; 

compreendam a diferença entre fungo e cogumelo; percebam quais os meios 

de cultura e os substratos utilizados para a produção de cogumelos e 

conheçam a constituição de um cogumelo.  

 

5.2. Proposta de protocolo 

Foi elaborado um protocolo para a actividade (Anexo 4) onde estão 

explicitados os objectivos pretendidos, uma informação introdutória, o 

material necessário e os passos a realizar para a produção de cogumelos. Para 

o teste do protocolo aproveitou-se uma actividade realizada na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito da Universidade Júnior de Verão. 

 

5.3. Actividade 

A actividade foi realizada no Laboratório de Microbiologia no dia 26 de Junho 

de 2012. Foram realizadas duas acções, uma para um grupo de 15 crianças 

com idades entre os oito e os onze anos e o outro grupo de 15 jovens entre os 

doze e os quinze anos.  

Antes e depois da acção foi entregue um questionário aos participantes com o 

objectivo de avaliar o sucesso da acção. 
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Ao longo da acção foi dada a informação necessária aos participantes para que 

percebessem os passos que se estavam a realizar. Em ambos os grupos foi 

mencionada a importância dos fungos para o meio ambiente, foi explicado o 

que é um cogumelo, como se reproduz, a sua constituição, sem esquecer de 

realçar que nem todos os cogumelos são comestíveis.  

Após a explicação dos procedimentos (Figura 3) iniciou-se a actividade, na 

qual houve a participação de todas as crianças nos diferentes procedimentos. 

 

Figura 3-Explicação dos procedimentos a realizar na actividade 

Todos os passos realizados suscitaram um grande interesse por parte dos 

intervenientes, particularmente quando se procedeu à preparação dos meios 

de cultura (Figura 4) e dos substratos (Figura 5 e 6). 

 

Figura 4-Participação das crianças na preparação do meio de cultura 
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Figura 5-Participação de crianças na preparação de substrato (cereais em frascos) 

 

Figura 6-Participação de crianças na preparação de substrato (palha em sacos) 

No final da actividade foi entregue aos participantes um questionário (Anexo 

5-digital) com o objectivo de saber se a acção foi bem sucedida. O 

questionário foi elaborado com perguntas relacionadas com a actividade.  
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5.3.1. Resultados 

Pela análise dos questionários e pela receptividade dos participantes conclui-

se que a acção foi bem sucedida, atingindo-se os objectivos pretendidos. 

Após a informação fornecida na acção quase todos os participantes, foram 

capazes de responder acertadamente ao questionário.  

 

Figura 7- Análise dos resultados do questionário efectuado na UTAD 
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6. Conclusão 

A Educação Ambiental não pode ser tratada de forma pontual, em dias 

especiais, devem sim realizar-se acções de uma forma constante e com todos 

os públicos de forma a consciencializar todos da necessidade de preservar os 

ecossistemas. Com a elaboração de projectos como este, pretende-se que as 

pessoas de uma forma geral possam ter acesso de forma lúdica a informação 

que lhes possa proporcionar ou melhorar a sua consciencialização ambiental.  

Em Portugal tem-se verificado ao longo dos anos um aumento de acções de 

Educação Ambiental promovidas por diferentes instituições. No que diz 

respeito à área da Micologia são as instituições de ensino superior e as 

associações micológicas que mais promovem acções de Educação Ambiental 

alusivas aos cogumelos.  

Para o centro de interpretação do Jardim Micológico foram elaborados posters 

e outra informação que pode ser acedida por computador, sobre as espécies 

em cultivo ou silvestres do Parque Biológico de Boticas. Preparam-se também 

recipientes inoculados com fungos que irão ser utilizados futuramente em 

actividades de divulgação. Com este material didáctico é pretendido que os 

visitantes do Parque aquando da sua passagem pelo Jardim Micológico de 

Boticas, possam visionar o material informativo e participar sempre que 

possível nas actividades a eles proporcionadas, enriquecendo assim os seus 

conhecimentos na área da micologia, podendo até levar ideias para actividades 

a realizar em casa, como por exemplo o cultivo de cogumelos.  

Na actividade realizada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no 

âmbito da Universidade Júnior de Verão, sobre a produção de cogumelos em 

saco e em tronco, que serviu de teste ao protocolo proposto para a Oficina 

Micológica, verificou-se que os participantes demonstraram um grande 

interesse nomeadamente na preparação do meio de cultura e dos substratos.  

O Jardim Micológico ainda não se encontra aberto ao público, devido ao Parque 

estar em fase de acabamento, no entanto, todo o material já preparado 

encontra-se devidamente acondicionado, pois no Jardim existem condições 

laboratoriais que permitem manter, preparar e até repor material quando 

necessário.  
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8. Anexos 

 

Anexo 1 Posters a afixar no Centro de Interpretação do Jardim 

Micológico de Boticas 

Anexo 2 Fichas de espécies a introduzir no Guia de Campo  

Anexo 3 Placas digitais com QRCode e respectiva base de dados 

Anexo 4 Protocolo proposto para actividade de cultivo de 

cogumelos 

Anexo 5 Questionário proposto para actividade  de cultivo de 

cogumelos 

 


