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Instruções de cultivo de cogumelos em tronco 
Material:  
Micélio em cavilhas; Tronco de madeira recém cortado com 10 a 20 cm de diâmetro; Berbequim; Broca 
de madeira de 8mm; Martelo de Borracha; Limitador de broca; Álcool etílico 96%; Luvas de látex. 
 
Espécies de cogumelos comestíveis/medicinais cultiváveis em troncos de madeira:  
Shiitake (Lentinula edodes) LED, LEK,LES | Ostra (Pleurotus ostreatus) POSP, POWT, POF | Estragão 
(Pleurotus euosmus) POE | Rosa (Pleurotus salmoneo-stramineus) PS | Amarelo (Pleurotus 
citrinopileatus) PC | Cogumelo do Cardo (Pleurotus eryngii) PE | Cogumelo do Choupo (Agrocybe 
aegerita) AA | Chestnut (Pholiota adiposa) PA | Nameko (Pholiota nameko) PN | Juba de Leão (Hericium 
erinaceus) HE | Reishi (Ganoderma lucidum) GL | Orelha de Judas (Auricularia auricula-judae) AAJ  
  

1. Tipo de madeira e corte dos troncos 
 

1.1. Os troncos podem provir das seguintes espécies:  

Carvalho (Quercus spp); Sobreiro (Quercus suber); Castanheiro (Castanea spp); Choupo (Populus 
spp); Faia (Fagus sylvatica); Salgueiro (Salix spp.); Eucalipto (Eucaliptus spp).  

Nota: Não é recomendável o recurso a madeira de árvores de espécies resinosas (como o pinheiro) 
nem de árvores de fruto. 

 

1.2. Requisitos no corte dos troncos:  

Devem ter comprimento entre 50-100cm e diâmetro entre 10-25cm; 
Não podem apresentar cortes/ferimentos e ter casca integra; 
Devem permanecer em repouso 10-30 dias antes de serem usados, estar em local limpo à sombra. 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Requisitos da furação 

Os furos realizam-se com brocas de madeira de 8mm diâmetro e com 30mm de profundidade. Os 
limitadores de furo nas brocas facilitam o processo.  
 
As linhas devem ser espaçadas em paralelo ou cruzadas. Para determinar o espaçamento entre linhas, 
divida o diâmetro do tronco por 2,5.  
 
O espaçamento entre furos pode ser variável, 10-15 cm. (6-10 furos por linha para troncos de 1m 
comprimento). 
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Importante! A furação dos troncos deve ser feita num local coberto e limpo, de forma a evitar a 
desidratação dos troncos e possíveis contaminações durante o processo. 
 

3. Inoculação 
 

A inoculação é o preenchimento dos furos com as cavilhas inoculadas, e deve ser feita imediatamente 
após a furação. Antes de iniciar o processo usar luvas e desinfetar as mãos com álcool etílico a 96% e 
todos os utensílios que entram em contacto com o micélio, inclusive a bancada de trabalho. 

Deverá introduzir as cavilhas inoculadas de forma perpendicular ao tronco sem perder micélio com o 
auxílio de um martelo de borracha, limpo e desinfetado. As cavilhas devem ficar rentes à casca do tronco, 
evitando que se desprenda ou danifique no processo. 

 

4. Incubação 

A incubação é o período em que o fungo cresce no interior do tronco. Nesta fase é crucial o tronco 
não secar demasiado, não ter excesso de água nem estar num ambiente fechado. Os troncos podem ser 
igualmente colocados no exterior, contudo o processo de incubação poderá ser mais lento, uma vez que 
dependerá das variáveis climatéricas. 

O tempo de incubação depende das condições de cultivo, da madeira e da espessura do tronco. 
Varia entre 3-6 meses para o cogumelo ostra e 6-12meses para as restantes espécies atrás mencionadas, 
em que a incubação ocorre em espaços interiores e em condições ideais. 

 
4.1. Área de incubação e disposição dos troncos 
 
Deverá escolher um local exterior, mas que ao mesmo tempo esteja abrigado da luz direta do sol e 

da chuva, com algum arejamento, mas não demasiado ventoso. Devem ficar na horizontal sobre um 
suporte e afastados uns dos outros, lado a lado ou em pilha. 

 
4.2. Temperatura 

Os troncos inoculados devem ser colocados em local protegido, totalmente escuro, arejado e com 
temperaturas entre os 20°C e os 25°C. Evite temperaturas inferiores a 0°C e superiores a 35°C. 

4.3. Humidade 
Para manter a humidade, estes podem ser regados ou mergulhados.  
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Nos meses mais quentes do ano, as primeiras 3-5 semanas após a inoculação não necessitam de água. 
Nos meses mais frios, não necessitam de água durante cerca de 2 a 3 meses após a inoculação.  
Os troncos podem ser regados 2-3 vezes por semana nos meses quentes e 1 vez por semana nos meses 
frios. A incubação está terminada quando o micélio (branco) colonizar todo o tronco. 

 
5. Indução da Frutificação  

Os troncos são submetidos a um choque térmico. Consiste em mergulhar os troncos em água fria, 10°C 
abaixo da temperatura ambiente (o arrefecimento pode ser feito com gelo), durante aproximadamente 
24horas. O objetivo é que os troncos fiquem totalmente submersos. Devem ser fixos, antes da colocação 
da água, para evitar a flutuação. 

Após o choque térmico os troncos são sujeitos ao choque físico. Consiste em levantar o tronco na vertical 
e soltá-lo, deixando-o bater no chão livremente. Este procedimento deve ser feito sobre um piso bem 
firme. Evitar danificar a casca do tronco. Após a realização do choque térmico e físico, os troncos devem 
ser colocados na vertical num local húmido (80% a 90%), sombreado e protegido contra insetos, lesmas 
e caracóis. 
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6. Frutificação e colheita 

Os primórdios dos cogumelos surgirão nos 3 primeiros dias após a indução. O momento ideal para a 
colheita é quando o cogumelo apresenta o “chapéu” aberto entre 50% a 80% do seu desenvolvimento. 
Deve pegar na base do cogumelo e fazer uma leve torção, sem danificar a casca dos troncos e evitando 
deixar resíduos de cogumelos. Os cogumelos colhidos devem ser armazenados no frigorífico. 

 

 

 

 

 

7. Frutificação seguinte 
 
7.1. Repouso e humidade 

 
Após a colheita, os troncos necessitam de um tempo de repouso que varia de 4-5 semanas no Verão e 3 
meses durante o tempo mais frio. 
Durante o repouso, manter o tronco com um conteúdo baixo em água. Caso os troncos pareçam secos, 
colocar dentro de água cerca de 1h ou regar ligeiramente. 
Depois do período de repouso, pode induzir a frutificação novamente.  
 

7.2. Ciclos e produção 
 

Repita este ciclo até à detioração total dos troncos ou esgotamento da produção. O número de ciclos de 
produção é influenciado por muitos fatores. Por isso os troncos podem produzir 5 a 15 vezes. 

Os troncos podem produzir cogumelos frescos entre 15-35% do peso da madeira, durante 2-4 anos, 
dependendo do tipo de madeira, das condições climáticas, das condições de cultivo, entre outros fatores.    
 
Nem sempre uma indução que não produziu cogumelos é sinal de que o fungo esgotou os nutrientes. Por 
vezes necessita mais semanas ou meses de repouso. Por outro lado, se induziu 2 ou 3 vezes e não 
surgiram cogumelos ou apenas apareceram 1 ou 2 cogumelos. Aí sim é sinal de que o tronco está 
esgotado. 
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