
É no Outono
que os cogumelos
nascem... como
cogumelos

Uma rede natural
"As plantas
entreajudam-se através
dos fungos, há toda uma

cooperação. Antes de
existira Internet, os
fungos já tinham criado
a Internet!", brinca a

micóloga Ireneia Melo.
Em cima, exemplar de
Amanita-mata-moscas,
um cogumelo tóxico

que pode causar
alucinações

Série Um Naturalista no Outono
De cores e formatos muito variados,
os cogumelos são a face visível de um
mundo misterioso e pouco estudado,

que vive debaixo do solo. É esta a melhor
altura do ano para os observarmos

Por Inês Sequeira e Helena Geraldes



Pouco

depois das primeiras
chuvas de Outono, os cogume-
los invadem o solo das flores-
tas e dos jardins urbanos.
Brancos, amarelos, esverdea-

dos, vermelhos com pintinhas
brancas e de muitas outras
cores, muitos nascem da terra,

outros por cima de pinhas ou directamente
em troncos de árvores. Em Portugal, entre as

mais de 3000 espécies conhecidas de cogu-
melos, a maior parte surge no Outono, mas há

alguns que preferem a Primavera. Importante
é que haja humidade e que as temperaturas
não estejam muito baixas.

Mas o que são, afinal, os cogumelos? "São
a parte visível dos fungos que vivem no sub-
solo e são também a forma como esses fungos
se conseguem reproduzir", explica Ireneia
Melo, curadora da colecção de fungos do her-
bário LISU, do Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, em Lisboa.

Se pudéssemos pegar num microscópio e
com ele espreitar a terra que rodeia as árvo-

res, por exemplo no meio de um bosque, iría-
mos observar filamentos minúsculos que per-
correm todo o subsolo. São as hifas dos fun-

gos, que ligam árvores e outras plantas em
vastas redes através das quais estas trocam
nutrientes e comunicam entre si, acreditam
os cientistas.

"As plantas entreajudam-se através dos fun-

gos, há toda uma cooperação", sorri Ireneia
Melo, que, aos 72 anos, continua a fazer in-
vestigação. "Antes de existir a Internet, os

fungos já tinham criado a Internet!"
Quase sempre no Outono, alguns destes fun-

gos "frutificam" e dão origem aos cogumelos,
que normalmente têm uma estrutura típica:
um pé e um chapéu. Nesse chapéu, conhecido

por himénio, produzem-se os esporos, que são

libertados quando amadurecem. Quase sempre
invisíveis a olho nu, germinam e podem ser

transportados pelo vento ou por animais. E

quando encontram outros esporos, recombi-
nam-se entre si e dão origem a mais fungos.

"As hifas são a parte vegetativa dos fungos,
não se conseguem recombinar, mas para a
vida continuar tem de haver recombinação
genética, e é aqui que entram os cogumelos."
E se estes últimos duram poucas semanas, os

fungos mantêm-se activos ao longo de todo o
ano. Estão quase sempre escondidos, mas

cumprem funções essenciais.

Alguns são sapróbios, ou seja, colonizam
troncos de árvores mortas ou ramos e folhas

caídos, por exemplo, e ajudam na decompo-
sição e reciclagem. "Pensando na floresta, se

não fosse a acção dos fungos, estaríamos com
lixo até às orelhas", desde ramos a folhas caí-

das, comenta a investigadora, que é especia-
lista em fungos decompositores da madeira.
Outros fungos são parasitas, ajudando a eli-
minar animais e plantas mais fracos. E há um
terceiro grupo de fungos conhecido por mi-
corrízicos, que se associam às raízes.

"Uma hifa que envolve a raiz de uma árvo-
re aumenta-lhe a absorção de água e de mi-
nerais em milhões de vezes", nota. Em troca,
o fungo acede a uma pequena parte dos nu-
trientes produzidos pela planta. Muitos cogu-
melos têm origem neste grupo de fungos.

Apanhar ou não?
"É muito perigoso apanhar um cogumelo sem
saber identificá-lo", alerta a investigadora. E

exemplifica: "Um pedaço do tamanho de uma
unha de um Amanita phalloides - cogumelo
conhecido em Portugal por "cicuta verde" e

que se confunde com cogumelos comestíveis
- pode facilmente matar uma pessoa."

É que, para distinguir entre cogumelos, além
do local onde se colhem, é preciso estar aten-
to às cores e formas, aos cheiros e a diferentes
elementos - incluindo a parte que estava es-

condida debaixo da terra ou a cor que o cogu-
melo assume quando é cortado. Formato e

cores também variam muito na mesma espé-
cie, ou à medida que os dias vão passando.

"Se tiver dúvidas, é melhor deixar esses co-

gumelos de lado." Ou então recorrer a um
especialista certificado. Ou simplesmente,
fazer um passeio apenas para admirá-los e
tentar adivinhar as espécies, sem os apanhar.
Caso contrário, é importante não "varrer o

solo", como fazem os apanhadores de cogu-
melos que vendem para fábricas. "Essas pes-
soas colhem tudo, como se fosse uma pesca
de arrasto, e a triagem só é feita mais tarde,
em cima de mesas. Mas isso é péssimo para
os cogumelos e os fungos", avisa.

Da mesma forma, "a limpeza das florestas
é essencial, mas não pode ser a política de
terra queimada", porque "há muitos organis-
mos que dependem da madeira morta." E a

plantação de eucaliptais, tal como os incên-
dios em florestas, altera completamente os

habitats necessários para muitas espécies.
Ainda assim, apesar das ameaças, Ireneia

Melo acredita que estes misteriosos organis-
mos, ainda "muito mal estudados", vão con-
tinuar por cá. "Há fungos com uma enorme
capacidade de adaptação. Já cá andavam há
muito tempo antes dos humanos aparece-
rem, e acredito que irão sobreviver muito
tempo depois..."
Jornalistas da revista Wilder.pt



Seis cogumelos que vai gostar
de encontrar nesta estação

Boleto ou mfßcaro(BoíetusedufJs)
Este é um cogumelo muito conhecido em

Portugal. Tem um chapéu acastanhado

que pode chegar aos 20 centímetros de
diâmetro e um pé gordo com o que faz
lembrar o rendilhado de uma meia de
vidro. O boleto, também conhecido como
míscaro, é uma das espécies comestíveis
de cogumelos mais apreciadas. Pode

chegar a pesar um quilo. Normalmente
ocorre nas raízes dos carvalhos,
castanheiros, sobreiros e pinheiros.

Cantarolo ou crista-de-galo
(CantfMraffuscMMrius)
De cor dourada ou alaranjada, o cantarelo
ou crista-de-galo pode ser encontrado
debaixo de pinheiros e carvalhos. O seu

chapéu tem, normalmente, 11 centímetros
de diâmetro e bordas irregulares. A base
do pé, que é carnoso, é mais estreita do

que a zona que sobressai da zona do

chapéu. Tem um cheiro doce, a pêssegos.
É comestível e pode conservar-se em sal.

Amanha-mata-moscasou rebenta-bols
{Amanha muscar la)
De chapéu avermelhado, esta espécie
inspira muitas ilustrações de livros,
incluindo Alice no País das Maravilhas, de
Lewis Carrol. Cresce em pinhais e

bosques de carvalhos, frequentemente
aparecendo em grupos. Quando emerge
nos solos da floresta, este cogumelo está
inteiramente coberto por uma espécie de
flocos brancos. À medida que o chapéu
vermelho cresce, esses flocos brancos

vão-se distribuindo e espalhando pela sua

superfície. Muitas vezes, chuvas fortes ou
até mesmo o contacto com animais são o
suficiente para remover alguns ou todos
os flocos brancos do chapéu. Quando
maduro, este cogumelo tem um chapéu
que mede entre os 10 e os 20 centímetros
de diâmetro. É um cogumelo tóxico e

pode causar alucinações a quem o ingere.

Omp/ia/otus olearius
Este é um cogumelo alaranjado que
normalmente cresce em grupos densos,
na base do tronco de velhas oliveiras. É

venenoso e é bioluminescente, ou seja,
emite luz. Num ambiente muito escuro,
quando os nossos olhos tiveram tempo
para se ajustar, podemos ver este
cogumelo brilhar com uma cor
esverdeada. O chapéu pode medir de 7 a

20 centímetros de diâmetro.
Esta espécie alimenta-se de matéria

morta — como troncos, folhas e ramos — ,

reciclando-a. Permite assim que os
nutrientes que resultam da decomposição
do substrato voltem a estar disponíveis
para as plantas.

Fungo eauda-de-paru
{Trametes versicolor)
Este fungo, que parece uma prateleira nas
árvores, cresce principalmente em madeira
morta, incluindo árvores mortas de pé ou
ramos caídos. Pode medir até dez
centímetros de diâmetro e frequentemente
sobrepõe-se em camadas. A superfície
deste fungo tem zonas concêntricas de
vermelhos, amarelos, azuis, castanhos,
pretos e brancos. Por baixo é branco ou
creme. Pode ser encontrado durante todo
o ano, mas está no seu melhor no Outono e
no Inverno, quando liberta os seus esporos
durante a época de reprodução.



Gaiola-de-bruxa ou lantema-das-bruxas
(Clathrus ruber):
Este cogumelo é uma espécie fácil de
identificar devido ao aspecto que faz
lembrar uma gaiola vermelha, quando
atinge a maturidade. Além disso, tem um
cheiro forte a carne podre. Apesar de ser
nauseabundo, este cheiro tem a sua
utilidade: atrair moscas e outros insectos

que o vão ajudar a reproduzir-se,
dispersando os seus esporos. É uma
espécie que se alimenta de matéria vegetal
em decomposição e é normal encontrá-lo
em hortas.


