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Diversidade de Macrofungos Comestiveis e Nao Comestiveis 
num Povoamento Misto de Pseudotsuga sp., Pinus sp. e 
Quercus sp. 
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A regiao do Nordeste Transmontane tem uma diversidade de espec1es florestais e agro
florestais de elevada importancia socio-econ6mica para uma zona tradicionalmente rural. 
Castanheiro, pinheiro e carvalhos sao as especies predominantes nesta regiao, constituindo 
povoamentos puros ou mistos. 
A diversidade dos macrofungos associados a estes povoamentos tem vindo a ser avaliada no 
ambito do projecto AGRO 689 "Demonstra<;ao do papel dos macrofungos na vertente 
agron6mica, econ6mica e ambiental no Nordeste Transmontane. Aplica<;ao a produ<;ao de 
plantas de castanheiro, pinheiro e carvalho". Um dos objectives deste projecto passa pela 
sensibiliza<;ao para a utiliza<;ao sustentada deste recurso na vertente de aproveitamento de 
carp6foros de interesse alimentar, quimico e farmacol6gico e na de inocula<;ao de plantas com 
o objective de micorriza<;ao. 
Ate a data, os estudos tem-se debru<;ado sobre povoamentos puros das referidas especies. 0 
presente trabalho pretendeu complementar esses estudos coma avalia<;ao da biodiversidade 
macrofungica em povoamentos mistos. P.ara tal, foi seleccionado um povoamento de 
Pseudotsuga menziezii, Pinus sy!vestris e Quercus rotundifolia na zona de Vale d'Aivaro, 
Bragan<;a, onde se procedeu a recolha de todos os exemplares de macrofungos ao longo do 
periodo Outono/lnverno. Os exemplares colhidos foram transportados para o laborat6rio, 
identificados ate ao genero ou especie e preservados no Herbaria da Escola Superior Agraria 
de Braganc;:a. 
Foram colhidas 16 especies pertencentes a 12 generos, com predominancia, em numero de 
carp6foros, dos generos Lactarius e Cortinarius. Quanto a comestibilidade das especies 
identificadas, 62% sao comestiveis, 15% nao comestiveis, 15% t6xicas e 8% desconhecidas. 
Pretende-se comparar a biodiversidade fungica de povoamentos puros e mistos no sentido de 
avaliar a relac;:ao entre a biodiversidade de hospedeiros e a respectiva diversidade de 
macrofungos associados. 


