
IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 204 

Composição química de quatro espécies de cogumelos silvestres 

comestíveis desidratados 

 
Ana Partidário, Manuela Lageiro, Cristina Serrano, Maria Margarida Sapata, Armando 

Ferreira, Ana Cristina Ramos & Helena Machado 

 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., Av. da República, Quinta 

do Marquês, 2780-159 Oeiras, Portugal. ana.partidario@iniav.pt 

 

 

Resumo 

Os cogumelos silvestres comestíveis têm épocas de colheita concentradas em 

poucos meses do ano o que, aliado à sua elevada perecibilidade, reduz grandemente o 

período em que podemos consumir estas espécies. A desidratação surge assim como uma 

forma de alargar a sua disponibilidade nos mercados, permitindo que sejam consumidos 

em qualquer época do ano. 

No âmbito do projeto PRODER 46490 “Tecnologias de transformação de 

cogumelos silvestres”, foram estudadas quatro espécies de cogumelos frequentemente 

encontradas no interior do Baixo Alentejo e na Serra Algarvia: Amanita ponderosa 

(silarca), Choiromyces gangliformis (túbera), Cantharellus cibarius (cantarelos) e 

Lactarius deliciosus (lactários), onde foram desenvolvidas tecnologias de processamento, 

seleção de embalagens e estudo/definição da rotulagem. 

Este trabalho teve por objetivo a caracterização e a comparação destas quatro 

espécies, a nível da composição química e nutricional, para elaboração do rótulo da 

embalagem destes produtos. 

Os cogumelos foram desidratados em secador piloto “Tray Drier – Armfield”, à 

temperatura de 60°C e velocidade de circulação do ar de 1m.s-1, durante 9 h. 

Foi determinada a composição química (humidade, gordura, hidratos de carbono, 

proteína, vitamina C e micronutrientes), o perfil de ácidos gordos constituintes e o valor 

nutricional. A análise da composição química realizou-se de acordo com as Normas 

Portuguesas para derivados de frutos e produtos hortícolas, os micronutrientes por 

espectrometria de emissão de plasma com detetor ótico, a vitamina C por HPLC e os 

ácidos gordos por GC-FID e GC-MS. 

O perfil de macronutrientes revelou não existirem diferenças entre as quatro 

espécies, sendo para todas, os hidratos de carbono e a proteína, os principais constituintes. 

As espécies Choiromyces gangliformis e Lactarius deliciosus apresentaram, em 

relação às outras espécies, valores de vitamina C duas a três vezes superiores. 

Dos 10 micronutrientes determinados verificou-se serem o potássio e o fósforo os 

mais abundantes, com teores entre 2000-4500mg/100g m.s. e 324-860mg/100g m.s., 

respetivamente. 

Na análise do perfil dos ácidos gordos destacou-se no Cantharellus cibarius a 

existência de um ácido gordo polinsaturado, semelhante ao ácido eicosatetraenóico 

(C20:4) mas em que a primeira dupla ligação é, na realidade, ligação tripla ou acetilénica. 

Este tipo de ácidos gordos é referido frequentemente como precursor de oxilipinas. 

Da análise dos resultados podemos considerar que as espécies estudadas revelam 

ser importantes como fontes de proteína, hidratos de carbono, potássio e fósforo, podendo 

desempenhar um papel importante na dieta alimentar. 
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Abstract  

Chemical composition of four species of dried edible wild mushrooms. Edible 

wild mushroom species are characterized by their seasonality and, since they are highly 

perishable, their distribution and marketing as fresh products is difficult. 

As mushrooms need special care to keep quality and freshness, dehydration by 

convection drying is a way to expand its availability, allowing the consumption of these 

products at any time of the year. 

In project PRODER 46490 "Wild mushroom processing technologies", four 

mushroom species, often found in Baixo Alentejo and Algarve Mountain were studied: 

Amanita ponderosa (heavy amidella), Choiromyces gangliformis (desert truffles), 

Cantharellus cibarius (chanterelle) and Lactarius deliciosus (saffron milk cap). 

Processing technologies have been developed, packaging selection and definition of 

labeling were made. 

This study aimed to characterize and compare these four species, in relation to 

chemical and nutritional composition, in order to improve the package labeling. 

The mushrooms were dehydrated in a pilot Tray Drier - Armfield at a temperature 

of 60°C and air velocity of 1m.s-1, for 9 h. 

The chemical composition (moisture, fat, carbohydrate, protein, micronutrients 

and vitamin C), the profile of the fatty acids and nutritional value were evaluated. The 

chemical composition was based on the Portuguese Standards for fruits and vegetables 

products, micronutrients were determined by plasma emission spectrometry optical 

detector, vitamin C by HPLC and the fatty acids profile by GC-FID and GC-MS. 

The macronutrient profile showed no relevant differences between the four 

species and, for all of them, the main constituents were carbohydrates and protein. 

Choiromyces gangliformis and Lactarius deliciosus presented vitamin C values 

two to three times higher, in relation to the two other species. 

For 10 micronutrients quantified, potassium and phosphorus were the most 

abundant, with levels between 2000-4500mg/100g d.m. and 324-860mg/100g d.m., 

respectively. 

Analysing Cantharellus cibarius fatty acid profile, the existence of a 

polyunsaturated fatty acid, similar to eicosatetraenoic acid (C20:4) but with the first 

double bond being an acetylenic or triple bond, was found. Such fatty acids are often 

referred to as oxylipins precursors. 

The results showed that these species can be an important source of protein, 

carbohydrate, potassium and phosphorus and may play an important role in the alimentary 

diet. 

 

Keywords: Mushrooms, macronutrients, micronutrients, nutritional value. 

 

Introdução 

Os cogumelos são considerados alimentos “saudáveis”, pobres em calorias e 

gordura, ricos em proteínas, vitaminas, quitina e minerais (Manzi et al., 1999), sendo cada 

vez mais procurados para integrar uma dieta alimentar equilibrada. Fornecem, a nível 

nutricional, um teor significativo de vitaminas (B1, B2, B12, C, D e E) (Mattila et al., 2001; 

Heleno et al., 2010; Reis et al., 2012). 

Frequentemente referidos como sendo uma boa fonte de proteínas, a composição 

de aminoácidos é por vezes referida como sendo comparável à proteína animal (Mattila 

et al., 2001). 

A composição química dos cogumelos, e consequentemente o seu valor 

nutricional é influenciado pelo substrato onde crescem. A qualidade pode ainda ser 
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influenciada quer pelo estado de desenvolvimento, quer ainda pelas condições pré e pós-

colheita (Bano & Rajarathnam, 1988). A influência destes fatores na composição química 

justifica a grande variabilidade de valores que se encontram referenciados na bibliografia, 

tornando difícil o estudo e comparação entre espécies, especialmente nas silvestres. 

Em virtude de serem altamente perecíveis, o processo de alteração tem início 

imediatamente após a colheita, o que faz com que os cogumelos frescos devam ser 

processados com o objetivo de aumentar o tempo de vida útil. 

Os cogumelos podem ser processados por vários métodos, contudo a desidratação 

por secagem é comparativamente o mais utilizado, por se tratar de um sistema 

relativamente simples e barato (Giri & Prasad, 2007). A secagem consiste em reduzir o 

teor de água dos cogumelos, por evaporação, de modo a diminuir os riscos de 

contaminação microbiológica e evitar as reações químicas com o objetivo de preservar as 

suas características e aumentar o período de conservação à temperatura ambiente (Ferreira 

& Andrada, 2008). Os cogumelos secos, acondicionados em embalagens próprias podem 

ter um período de validade superior a um ano (Bano et al., 1992), podendo ser utilizados 

como ingredientes numa grande variedade de molhos e sopas. 

Este trabalho teve por objetivo a caracterização e a comparação de quatro espécies 

de cogumelos silvestres secos (Amanita ponderosa, Choiromyces gangliformis, Lactarius 

deliciosus e Chanterellus cibarius), a nível de composição química e nutricional para 

elaboração do rótulo da embalagem destes produtos. 

 

Material e Métodos 

Nos ensaios foram utilizadas quatro espécies de cogumelos silvestres comestíveis, 

frequentemente encontradas no interior do Baixo Alentejo e na Serra Algarvia, 

nomeadamente de primavera Choiromyces gangliformis e Amanita ponderosa, e de 

outono Cantharellus cibarius e Lactarius deliciosus. 

Nos ensaios de desidratação por secagem convectiva, os cogumelos das espécies 

C. gangliformis, A. ponderosa e L. deliciosus foram cortados em fatias, de cerca de 1 cm 

de espessura, e os da espécie C. cibarius foram mantidos inteiros. Os cogumelos foram 

desidratados em secador “Tray Drier – Armfield”, à temperatura de 60ºC e velocidade de 

circulação do ar de 1m.s-1. 

Nas amostras desidratadas, previamente moídas em moinho elétrico, realizaram-

se as seguintes determinações: 

Gordura Total - Extraída com éter de petróleo em aparelho de Soxhlet, durante 

4,5h, seguida da evaporação do solvente de extração, em evaporador rotativo, secagem e 

pesagem do extrato. 

Humidade - Determinada nas amostras homogeneizadas com areia, em estufa a 

105±1ºC até peso constante. 

Cinza Total - Carbonização das amostras e incineração a 550ºC, seguida de 

arrefecimento e pesagem do resíduo obtido. 

Proteína - Mineralização e digestão da matéria orgânica com ácido sulfúrico a 

quente, em presença de um catalisador, libertação da amónia, por alcalinização da 

solução, destilação por vapor do amoníaco libertado e titulação com HCl (método 

Kjeldahl automático). O teor de proteína bruta foi calculado a partir do conteúdo de azoto 

orgânico presente na amostra utilizando um fator de correção de 4,38. Este fator utiliza-

se para não sobrevalorizar o conteúdo proteico dos cogumelos, dado que estes possuem 

nas paredes celulares uma quantidade significativa de compostos azotados não proteicos 

e não digeríveis sob a forma de quitina. 

Ácidos Gordos - Análise em cromatógrafo gás-líquido, com deteção por ionização 

de chama (GC-FID), dos respectivos ésteres metílicos dos ácidos gordos. A gordura das 
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amostras foi extraída por processo contínuo (aparelho de Soxhlet), sendo os ésteres 

metílicos dos ácidos gordos constituintes da gordura obtidos por trans-esterificação com 

hidróxido de potássio em solução metanólica (2N). A análise cromatográfica realizou-se 

num cromatógrafo Trace GC, series 2000 (grupo ThermoQuest, USA), com coluna DB23 

de 60m, 0,25mm de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de filme (J&W). As 

condições de análise foram as seguintes: temperatura da coluna de 150˚C a 220˚C 

(5˚C/min); temperaturas do injector e detector: 220˚C e 280˚C, respectivamente; injeção 

em modo split com fluxo no split de 20 mL/min; gás vector He, à pressão de 70KPa. Os 

ácidos gordos foram identificados com recurso a padrões de ésteres metílicos: mistura de 

37 ácidos gordos da Sigma (FAME mixture C4-C24, Sigma Aldrich). 

Hidratos de Carbono - Calculados a partir da equação: 

HC = 100 - (humidade + gordura + proteína + cinzas) 

Para este cálculo a gordura, proteína e cinzas foram expressas em matéria fresca 

total. 

Vitamina C (ácido ascórbico) - Teor obtido por cromatografia líquida de alta 

pressão, HPLC, em fase reversa, segundo o método descrito pela norma EN 14130 de 

2003. A extração realizou-se com ácido metafosfórico a 2% (m/v) seguida da redução do 

ácido dihidroascórbico a ácido ascórbico. Eluição isocrática à temperatura ambiente com 

a fase móvel: água (com 13,6g de dihidrogenofosfato de potássio) e metanol (com 1,82g 

de brometo de N-cetil-N,N,N-trimetilamónio) (900:100), com fluxo de 1,2mL/min. 

Coluna Waters Spherisorb ODS2 (5µm, 4,6mmx250mm). 

Micronutrientes - Determinados por espectrometria de emissão de plasma com 

detetor ótico (ICP-OES), após a mineralização da amostra pelo método de via seca. 

Valor energético - Calculado com base no Regulamento (UE) Nº 1169/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 2011, pela equação: 

Energia (kcal) = 4 x (g proteína + g hidratos de carbono) + 9 x (g lípidos) 

 

Resultados e Discussão 

O teor de humidade inicial das amostras variou entre 74,4 % (C. gangliformis) e 

94% (A. ponderosa) (fig. 1). 

As análises de composição centesimal, mostram que a matéria seca dos cogumelos 

é maioritariamente constituída por hidratos de carbono (67 a 77%) e proteína (9 a 19%) 

(fig. 2). 

Os teores de gordura situam-se entre os 2 e os 5% (fig. 2), valores de acordo com 

outros encontrados em bibliografia (Barros et al., 2007a; Barros et al., 2007b; Kalac, 

2012). 

No que se refere à composição em ácidos gordos (fig. 3), verifica-se que a gordura 

dos cogumelos tem uma distribuição bastante distinta, pelos grupos dos principais ácidos 

gordos: saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e poli-insaturados (PUFA). Na 

espécie C. cibarius a gordura é maioritariamente poli-insaturada (51,9% para o total de 

PUFA), sendo o ácido gordo maioritário o ácido linoleico. Nesta espécie verificou-se 

ainda a presença de um ácido gordo polinsaturado, semelhante ao ácido eicosatetraenóico 

(C20:4), mas em que a primeira dupla ligação é, na realidade, ligação tripla ou acetilénica. 

Este tipo de ácidos gordos é referido frequentemente como precursor de oxilipinas. Estes 

são compostos produzidos por musgos, algas e fungos, como defesa ao ataque de outros 

organismos, incluindo herbívoros e minhocas (http://www.lipidhome.co.uk). Já nas 

espécies A. ponderosa e L. deliciosus, a gordura é maioritariamente monoinsaturada 

(51,3% e 47%, respetivamente, para o total de MUFA), sendo o ácido maioritário o oleico 

com mais de 45%. 

http://www.lipidhome.co.uk/
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Da análise aos micronutrientes (figs. 4A e 4B) verifica-se que as 4 espécies são 

particularmente ricas em potássio, com valores superiores a 1996mg (cerca de 2g/100g 

de matéria seca), em fósforo (320 e 860 mg/100g de matéria seca) e ainda com teores 

consideráveis de ferro e magnésio. Apresentam uma baixa relação sódio/potássio com 

valores inferiores a 0,02 (A. ponderosa, L. deliciosus e C. gangliformis) e de 0,27 para o 

C. gangliformis. 

Os teores de vitamina C situam-se entre 4,2mg/100g (C. cibarius) e 19,7mg/100g 

de matéria seca (C. gangliformis), valores bastante baixos relativamente aos presentes em 

outros alimentos e às necessidades diárias para um adulto (60 a 90mg/dia - valores diários 

de referência da FDA). 

O valor energético para as 4 espécies varia entre as 366kcal (C. cibarius) e 393kcal 

(C. gangliformis). 

 

Conclusões 

Considerando os resultados obtidos pode concluir-se que as espécies desidratadas 

estudadas são uma boa fonte de hidratos de carbono, proteínas, potássio, fósforo e ferro, 

com baixo teor em gorduras e energia, o que faz com que possam ser aconselhados para 

integrar uma dieta equilibrada. 

Apresentam ainda uma relação muito baixa de sódio/potássio, podendo ser, por 

isso, indicados para dietas de hipertensos ou com outras doenças onde há restrição de 

sódio. 
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Quadros e Figuras 

 

 
Figura 1 - Teor de humidade inicial das amostras das 4 espécies de cogumelos estudados. 

 

 
Figura 2 - Composição centesimal das 4 espécies de cogumelos desidratados. 
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Figura 3 - Distribuição dos ácidos gordos totais pelos grupos de saturados (SFA), 

monoinsaturados (MUFA) e poli-insaturados (PUFA), nas 4 espécies de cogumelos 

desidratados. 

 

 
Figura 4A - Micronutrientes presentes em teores superiores a 150 mg/100g, nas 4 espécies de 

cogumelos desidratados. 

 

 
Figura 4B - Micronutrientes presentes em teores inferiores a 150 mg/100g e vitamina C, nas 4 

espécies de cogumelos desidratados. 

  

 




