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Resumo 

A comercialização dos cogumelos silvestres é feita essencialmente in natura e 

uma vez que são alimentos muito perecíveis, a conservação pós-colheita é de extrema 

importância pois, se não for efetuada nas condições adequadas, os cogumelos perdem 

qualidade e valor comercial. A aplicação de tecnologias de processamento surge, nestes 

casos, como uma forma segura para retardar alterações e prolongar o tempo de vida útil 

e de comercialização. As tecnologias de transformação surgem ainda, como uma 

alternativa para a redução de perdas nas épocas de maior produção/colheita, quando a 

oferta é maior e os preços mais acessíveis. Nos cogumelos em fresco, uma das melhores 

formas para o controlo da estabilidade, durante o período de conservação e de distribuição 

é a aplicação de técnicas de frio associadas à embalagem em atmosfera modificada. Outro 

processo considerado eficiente é a secagem por convecção, na qual se obtêm produtos na 

forma desidratada, cuja vantagem passa pela estabilidade no que se refere aos compostos 

aromáticos, degradação enzimática e oxidativa, carga microbiana além de poderem ser 

consumidos em qualquer época do ano. Este trabalho teve por objetivo a determinação 

do tempo de conservação em fresco e o comportamento à desidratação por secagem de 

quatro espécies de cogumelos silvestres: Amanita ponderosa (silarca), Choiromyces 

gangliformis (túbera), Lactarius deliciosus (lactários) e Cantharellus cibarius 

(cantarelos). Os cogumelos foram embalados em cuvetes termo-seladas com atmosfera 

modificada passiva, conservados à temperatura de 5ºC, durante 12 dias, tendo o controlo 

da estabilidade sido avaliado através de parâmetros fisiológicos e físico-químicos. Pelos 

resultados obtidos verificou-se que os cogumelos minimamente processados 

apresentaram um tempo de vida útil entre 9 a 12 dias. A secagem foi efetuada em secador 

piloto, à temperatura de 60ºC, velocidade do ar de 1m.s-1, tendo sido determinadas as 

curvas de secagem, para avaliação das perdas de massa e da humidade instantâneas. 
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Abstract 

Wild edible mushroom storage with processing technologies. Wild mushrooms 

marketing is made essentially in natura and since they are highly perishable food, post-

harvest storage is extremely important and if not performed under appropriate conditions, 

mushrooms can lose quality and commercial value. The application of processing 

technologies can constitute a safe way to delay degradation and extend the shelf life and 

marketing. Those technologies are also an alternative to reduce losses during high 

production/harvest season, when supply is greater, at more accessible prices. The best 

way to control storage and distribution stability of fresh mushrooms is the application of 

cold techniques combined with modified atmosphere packaging. Another efficient 

method is dehydration by convection drying, in which process are obtained dry products, 

whose advantage is the stability regarding to aromatic compounds, enzymatic and 

oxidative degradation, microbial load and they may be consumed at any time of the year. 
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This study aimed to evaluate the shelf life of fresh mushrooms, and their behavior when 

dehydrated, by drying four species of wild mushroom: Amanita ponderosa (heavy 

amidella), Choiromyces gangliformis (desert truffles), Lactarius deliciosus (saffron milk 

cap) and Cantharellus cibarius (chanterelle). Mushrooms were packaged in heat-sealed 

food trays with passive modified atmosphere, maintained at 5°C during 12 days. The 

stability of the product was evaluated by physiological and physiochemical parameters. 

Results showed that the minimally processed mushrooms had a shelf life between 9 to 12 

days. Drying was performed in a pilot, at 60°C, 1m.s-1 air velocity, being the drying 

curves determined, for evaluation of the instantaneous mass losses and humidity. 
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Introdução 

Os cogumelos silvestres comestíveis são apreciados, não só pelas suas 

características sensoriais, mas também pelo valor nutritivo, uma vez que apresentam 

elevados teores de proteína bruta e de glícidos, valores consideráveis de fibra bruta e 

baixo teor lipídico. Fazem parte dos alimentos altamente perecíveis, dadas as suas 

características intrínsecas, normalmente com um tempo de vida útil limitado, 1 a 3 dias, 

quando conservados à temperatura ambiente (ca. 22ºC) (Bernas et al., 2006; Sapata et al., 

2007b).  

A conservação de cogumelos em frescos reveste-se de alguma complexidade, em 

presença de um sistema muito heterogéneo, uma vez que os cogumelos são órgãos 

fisiologicamente ativos e sensíveis, pelo que continuam as respetivas atividades 

metabólicas, após a colheita. A elevada taxa respiratória, cerca de 500mg CO2/kg de 

massa fresca, é, sem dúvida, de todos os fenómenos, o que maior importância apresenta, 

relativamente ao tempo de conservação. Por outro lado, a humidade e a própria 

composição bioquímica torna-os suscetíveis de alteração, através da atividade de enzimas 

endógenos ou microbianas, que conduzem a uma deterioração rápida da qualidade, 

cumulativa e irreversível (Sapata et al., 2007a e b; Ramos et al., 2015). 

Dadas as dificuldades de conservação, aliado ao facto de se tratar de produtos 

sazonais, tem-se vindo a utilizar tecnologias de conservação e de transformação, que 

permitam aumentar o tempo de vida útil, que não representem riscos para a saúde humana, 

e, simultaneamente, venham a originar produtos com qualidade, nível nutritivo e de valor 

acrescentado, disponíveis em qualquer época do ano (Choi & Kim, 2003). Contudo, na 

seleção do método devem ser tomadas em consideração as características únicas de cada 

espécie de cogumelos silvestres, a qualidade, estado de maturação, baixos níveis de 

contaminação biológica e química e, por fim, garantir que em todas as etapas do 

processamento tecnológico sejam seguidas as normas de higiene e manipulação exigidas 

na segurança alimentar (Sapata et al., 2009, 2010). 

De entre vários métodos utilizados para minimizar estes fenómenos de alteração, 

o processamento mínimo apresenta boas perspetivas no que se refere à manutenção da 

composição, textura e dos sabores e aromas originais do produto (Sapata et al., 2007a; 

Ramos et al., 2015). A secagem por convecção é outro processo relativamente simples, 

pouco dispendioso e considerado eficiente para obtenção destes produtos na forma 

desidratada, cujo benefício passa pela estabilidade no que se refere aos compostos 

aromáticos, proteção contra a degradação enzimática e oxidativa, redução da carga 

microbiana e disponibilidade (Walde et al., 2006; Ramos et al., 2015; Machado et al., 

2016). 

Este estudo teve por objetivo o controlo do metabolismo ativo e do tempo de 

conservação de várias espécies de cogumelos silvestres comestíveis, através da utilização 
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de embalagem em atmosfera modificada (MAP), assim como o comportamento à 

desidratação por secagem. 

 

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 Amanita ponderosa (silarca), Choiromyces gangliformis 

(túbera) e de outono Cantharellus cibarius (cantarelos) e Lactarius deliciosus (lactários).  

A aparência dos cogumelos e o seu teor de humidade foram adotados como 

parâmetros de padronização. Após receção, foram selecionados por tamanho e aparência, 

de forma a minimizar a variabilidade biológica, limpos e submetidos a uma higienização 

suave com uma solução desinfetante de H2O2 a 5%, durante 30 segundos, após a qual 

foram escorridos, cortados em pedaços (só os de primavera) com facas inox, devidamente 

higienizadas, por forma a aumentar a área de superfície de contacto durante o tratamento. 

Em MAP os cogumelos foram colocados (cerca de 200g) em cuvetes 12-47 

LINfresh® da Linpac/Ovarpack com absorvente microperfurado e seladas com filme 

perfurado a laser (©AMCOR Flexibles 52LV), em termoseladora MGM SAV VUOTO 

GAS, utilizando atmosfera modificada passiva (ar normal - 20,9% O2 e 0,03% CO2). As 

embalagens foram mantidas em câmaras de refrigeração, à temperatura constante de 5°C. 
Para a avaliação da estabilidade a amostragem foi realizada, em duplicado, para 

as seguintes análises fisiológicas e físico-químicas: composição da atmosfera das 

embalagens - analisador de gases PBI Dansensor, Checkmate 9900; pH - potenciómetro 

Crisonmicro pH2002; perda de massa - balança de precisão Precisa 400; água retida no 

absorvente - diferença de massa entre o absorvente seco e húmido, relativamente à massa 

de cogumelo fresco; textura - texturómetro Stable Microsystems TA-Hdi, munido com 

célula de carga de 50N, através de um ensaio de punção, com sonda inox P6 (Ø6mm), à 

temperatura de 20ºC; cor - colorímetro Minolta Chroma Meter 200b, equipado com 

abertura de 8mm, avaliada segundo o sistema internacional CIE, (L*, a*, b*), à 

temperatura de 20ºC sendo os resultados expressos em luminosidade (L*), saturação (C*) 

e coloração (ºH); exsudato - quantidade de líquido libertado por aproximadamente 4g de 

cogumelo, prensado com peso de 10kg (Salles Torres), durante 10 segundos. 

Os cogumelos de primavera foram avaliados nos tempos 0, 5 e 12 dias de 

conservação e os de outono nos tempos 0, 5, 9 e 12 dias. 

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

A. ponderosa, C. gangliformis 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, tendo-se avaliado a cinética de secagem através das perdas de 

massa e da humidade instantâneas. 

O teor de humidade inicial foi avaliado a 100-105°C, até massa constante. O 

rendimento de secagem foi determinado por diferença de massa entre os cogumelos em 

fresco e secados.  

Os dados foram tratados estatisticamente recorrendo à análise de variância 

(ANOVA) e as diferenças significativas nos valores médios avaliadas pelo teste de Tukey 

a p<0,05 (Statistica 6.0). 

 

Resultados e Discussão 

Do ponto de vista fisiológico, e para as espécies consideradas, até ao quinto dia, 

apenas a concentração de O2 teve um acréscimo de cerca de 1%, mantendo-se 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 214 

sensivelmente constante, até ao final da conservação, considerando-se assim que o 

equilíbrio fisiológico foi atingido a partir do início da conservação.  

Os resultados dos valores médios dos parâmetros de estabilidade obtidos na 

conservação de cogumelos de primavera e de outono encontram-se expressos nos quadros 

1 e 2. 

Para os diferentes tempos de conservação, verificou-se uma diminuição 

significativa da textura, com perda de firmeza, também observada a nível visual, mais 

acentuada nas espécies de primavera, havendo uma correlação entre a textura e o 

exsudato. 

Relativamente ao pH, apesar de evidenciar variações significativas durante a 

conservação, estas diferenças não tiveram significado fisiológico nos cogumelos. 

Na generalidade, os resultados obtidos para o exsudato não apresentaram o mesmo 

comportamento devido à morfologia das amostras. Na C. gangliformis verificou-se uma 

diminuição de exsudato, o que significa que a degradação deste cogumelo foi sendo 

manifestada pela desidratação. 

Para os cogumelos de primavera, os valores de luminosidade foram diminuindo 

progressivamente, indicando que os cogumelos se tornaram mais escuros e menos 

atraentes, contudo nos de outono não se verificaram alterações significativas. 

Relativamente aos valores da saturação observou-se um aumento nas espécies de 

primavera, e uma diminuição nos L. deliciosus. A coloração dos cogumelos diminuiu com 

a conservação sendo mais notória nas espécies C. gangliformis e C. cibarius. 

De um modo geral verificou-se uma perda de massa em todas as espécies desde o 

início até ao final da conservação, com uma diminuição de 0,75% para A. ponderosa, 

1,30% para C. gangliformis, 3,16% para C. cibarius e 4,29% para L. deliciosus, existindo 

uma relação direta entre a perda de massa e a água retida no absorvedor da embalagem. 

Nas figuras 1 e 2, estão apresentadas as curvas de cinética experimental de 

secagem de cogumelos (peso reduzido e humidade instantânea). A taxa de secagem, 

entendida como a tangente da curva em cada ponto, apresentou decréscimo, ao longo do 

processo, à medida que o cogumelo perdia humidade. 

As curvas de secagem dos C. cibarius, L. deliciosus e A. ponderosa foram 

semelhantes entre si, distinguindo-se a espécie C. gangliformis uma vez que esta 

apresentava um teor de humidade inicial inferior (74,38%) relativamente ao das outras 

espécies (93,70 a 91,60%). 

Os L. deliciosus desidrataram mais rapidamente (6,5h), seguido de C. cibarius 

(7,5h) e de C. gangliformis e A. ponderosa (9h). Em todos os casos o produto final 

apresentou-se com humidade residual de 5%, garantindo uma boa conservação e textura 

adequada à reidratação. 

O rendimento de secagem de C. gangliformis foi de 1:3,6 enquanto o das outras 

espécies foi de 1:10. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos, pode concluir-se que, a utilização de 

embalagem com atmosfera modificada e temperatura adequada, durante o período de 

armazenamento, traz benefícios para a conservação destas espécies de cogumelos em 

fresco, permitindo um aumento do tempo de vida útil para cerca de 9 dias para os 

cogumelos de primavera e de 12 dias para os de outono. Contudo, é de salientar que há 

que ter em conta as especificações dos filmes de embalagem para que a concentração das 

atmosferas gasosas atingidas no equilíbrio sejam mantidas para garantir as características 

de qualidade do produto.  
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Em relação ao processo de secagem, C. cibarius, L. deliciosus e A. ponderosa 

apresentaram comportamentos semelhantes, diferenciando-se de C. gangliformis. Na 

verdade, esta última espécie de cogumelos apresentava uma estrutura distinta o que 

influenciou o processo de secagem. No contexto geral, pode concluir-se que para a 

obtenção de cogumelos comestíveis sob a forma desidratada deve ser considerada a 

espécie e o estado de maturação. 

Através da conservação e transformação criteriosa de cogumelos silvestres 

comestíveis podemos colocar no mercado novos produtos, com elevado valor nutritivo e 

de valor acrescentado, o que irá contribuir para o crescimento económico do setor 

agroindustrial. 
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Quadros e Figuras 

 

Quadro 1 – Parâmetros de estabilidade ao longo do tempo: textura, pH, exsudato e cor 

expressa em luminosidade (L*), saturação (C*) e coloração (ºH), determinados em 

Amanita ponderosa e Choiromyces gangliformis. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas entre os tempos de conservação (p<0,05). 

 Amanita ponderosa  Choiromyces gangliformis  

Parâmetros Tempo (dias)  Tempo (dias)  

 0 5 12  0 5 12  

Textura (N) 11,16a 9,43ª 5,87b  31,84a 31,91a 27,24b  

pH 6,14a 7,35b 7,45b  6,18a 6,42ab 6,57b  

Exsudato 11,19a 8,29ª 8,17a  3,25a 3,15a 1,12b  

Cor (L*) 91,39a 86,57ª 81,65b  82,64a 70,98b 70,48b  

Cor (C*) 10,43a 14,87b 17,83b  16,42a 22,94b 28,24c  

Cor (ºH) 1,45a 1,48ª 1,44a  1,55a 1,43b 1,41b  

 

Quadro 2 – Parâmetros de estabilidade ao longo do tempo: textura, pH, exsudato e cor 

expressa em luminosidade (L*), saturação (C*) e coloração (ºH), determinados em 

Cantharellus cibarius e Lactarius deliciosus. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas entre os tempos de conservação (p<0,05). 

 Cantharellus cibarius Lactarius deliciosus 

Parâmetros 
Tempo (dias) Tempo (dias) 

 0 5 9 12 0 5 9 12 

Textura (N) 3,02a 2,64ab 2,62ab 2,21b 8,25a 6,56ab 4,99b 5,16b 

pH 5,90a 5,53c 5,63bc 5,81ab 6,50a 6,89b 6,52a 6,77b 

Exsudato 23,51a 23,59a 21,05a 20,79a 14,62a 14,23a 11,54b 13,53a 

Cor (L*) 63,28a 64,86a 62,63a 62,20a 51,38a 50,58a 50,10a 48,57a 

Cor (C*) 45,01a 54,96a 57,38a 52,78a 32,33a 27,70b 27,61b 26,87b 

Cor (ºH) 1,39a 1,35a 1,22b 1,33b 1,03a 1,02a 1,09a 1,02a 

 

 
Figura 1 – Evolução do peso reduzido instantâneo durante a secagem de cogumelos das 

espécies Amanita ponderosa, Choiromyces gangliformis, Lactarius deliciosus e 

Cantharellus cibarius, à temperatura de 60°C e velocidade do ar de 1m.s-1. 
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Figura 2 – Evolução da humidade instantânea em percentagem durante a secagem de 

cogumelos das espécies Amanita ponderosa, Choiromyces gangliformis, Lactarius 

deliciosus e Cantharellus cibarius, à temperatura de 60°C e velocidade do ar de 1m.s-1. 

 

  




