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No Nordeste Transmontane. a cultura do castanheiro, Castanea sativa Mill. , tem uma grande 
importancia, econ6mica, social, cultural e paisagistica. Esta especie caracteriza-se por 
estabelecer associa96es simbi6ticas com fungos do solo, resultando na forma9ao de 
ectomicorrizas que, na sua maioria, sao produtoras de estruturas reprodutoras macrosc6picas, 
os macrofungos. Com o presente trabalho pretendeu-se por um lado conhecer a flora 
micol6gica associada ao castanheiro no Nordeste Transmontane, e por outro analisar a sua 
ocorrencia ao longo das diferentes esta96es do ano. 
A parte experimental do trabalho decorreu de Outubro de 2002 a Dezembro de 2004, num 
souto localizado na regiao de Bragan9a (UTM PG8937). Trata-se de uma parcela nao 
mobilizada, onde foram marcados cinco talhoes de 100m2

. Com uma period icidade semanal , 
nos periodos de Outono e Primavera, e quinzenal, nos restantes periodos, procedeu-se a 
colheita de todos os macrofungos que ocorreram nos talhoes. Os exemplares recolhidos foram 
observados em laborat6rio e identificados ate a especie ou ao genero, quer atraves da 
observa9ao e registo das caracteristicas macrosc6picas e microsc6picas, quer atraves de 
testes macro-microquimicos. 
No decurso do trabalho foram identificadas 87 especies de macrofungos pertencentes a 23 
generos, sendo os generos Russu/a spp. e lnocybe spp. os mais representados. Neste estudo, 
observou-se uma clara dominancia de esP,ecies micorrizicas representando 85% do total de 
especies encontradas. 
No primeiro ano de amostragem (Outono 2002), registaram-se 68 especies pertencentes a 20 
generos, sendo os mais representatives Russula spp. e lnocybe spp., com 13 especies cada. 
Neste ano, observou-se uma clara dominancia de especies micorrizicas que perfizeram 91 % 
do total encontrado. 
Em 2003 registou-se um menor numero de especies (50), que se distribuiram por 18 generos, 
sendo os mais representados Russula spp., com 11 especies, lnocybe spp., com nove. Cerea 
de 84% do total das especies colhidas neste ano eram micorrizicas. 
Em 2004, devido as condi96es climaticas, foi encontrado um reduzido numero de especies 
macrofungicas (18), distribuidas por 10 generos, sendo os mais representados Russula spp., 
com cinco especies, e lnocybe spp., com tres. A distribui9ao das especies pelos grupos 
funcionais revela uma dominancia dos macrofungos micorrizicos, perfazendo 94% do total. 
Numa analise conjunta do periodo observado, verificou-se que os generos Clitocybe spp., 
Entoloma spp. e Gyroporus spp. ocorreram apenas em 2002 e Ca/ocybe spp. e Leotia spp. 
registaram-se somente em 2003. Pelo contrario, os generos Boletus spp. , Cantharel/us spp., 
Cortinarius spp., Hebeloma spp. , lnocybe spp., Lactarius spp., Russula spp. e Tricholoma spp. 
surgiram ao longo dos tres anos de estudo. 

Trabalho realizado no ambito do Projecto AGRO 689 " Demonstrar;ao do papel dos 
macrofungos na vertente agron6mica, econ6mica e ambiental no Nordeste Transmontano. 
Aplicar;ao a produr;ao de plantas de castanheiro, pinheiro e carvalho". 


