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Resumo Comunica9ao: Painel 
No Nordeste de Portugal, na ultima decada tem-se assistido a uma intensificayao da 
colheita e comerciaiizay3.o de cogumelos silvestres cornestiveis. Apesar da grande 
diversidade de cogwnelos existentes, os colectol'es, apenas procedem a colheita de 
algumas especies, nomeadamente Hydnum n.ifescens, Boletus edulis, Cantharellus 
cibarius, Tricholoma acerbum, Xerocomus chrysenteron e em menor quantidade 
Clitopilus prunuius. Todos estes cogumelos sao micorrizicos de Castallheiro. Com 0 

presente trabalho pretendeu-se conhecer os [eores de macronutrientes (Azoto -
amoniacai e nitrico, fosforo e potassio total) e de alguns micronutrientes (dllcio e 
magnesia) mobilizados par estes fungos e por cOllseguinte retirados it. cu!tura de . 
Castanea sativa Mill.. Para tal, estabeleceram-se J talhoes tixos de 100m2 num 
povoamento de Castanheiro Da area do PNM onde, no perfodo Outono-Inverno de 2002, 
se procedeu, semanaimente, a coiheita dos cogumelos em eSludo. A determinayao de N 
e P [oi efectuado pOl' espectl'ofot.ometria UV/Vis e a de K, Ca e Mg pOI' 
espectro[otometria de absoryao at6mica. Os resultados foram reportados a area, 
expressa em ha, tendo em conta a produyao tOlal de cogumelos em peso seco. 
De entre as especies ana!isadas X chrysenteron prOUloveu a maior remo9ao de NH4 + 

(125,58 g/ha), P (27,81 glha) e Mg (4,4 gllla) do sistema. enquanto que a cogumelo B. 
edulis removeu maiores quantidades de K e ea (172,92 mglha e 973 ,00 g/lla, 
respectivamente). C. cibariu.s e H. I'ufescens foram as especies que menor quantidade de 
l1utrientes removeram do sistema. Os resultados preliminares deste estudo permitem-nos 
verificar que a colheita destas especies de cogumelos pode retirar do sistema 254,01 
gnla de Nl-L', 55,98 glba de P, 425,73 mg/ha de K, 2,00giha de Ca e 11,09 g/ha de Mg, 
tendo em couta as quantidades de cogumelos colhidos na epoca estudada. 
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