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  Aborto: um cogumelo que por algum motivo para de

crescer; nunca atinge a maturidade. Os abortos podem ser
de tamanhos variados. Ocorrência comum.

Ágar: produto derivado de algas do mar, utilizado para
gelatinizar a água e produzir o meio de cultura sólido.
Água destilada: água livre de sais e impurezas, obtida
através da destilação de vapor. 

Autoclave: máquina utilizada na fungicultura para
esterilizar meio de cultura, “semente” ou blocos de
serragem.

Automação: é um sistema automático de controle pelo
qual os mecanismos verificam seu próprio funcionamento,
efetuando medições e introduzindo correções, sem a
necessidade da interferência do homem.

Bloco: saco contendo o substrato final usado no cultivo de
cogumelos, composto por água, serragem e farelos, do
qual o micélio irá usar como fonte de alimento. 

Beneficiamento: operação de descasque, limpeza,
polimento, descaroçamento, parbolização, separação e/ou
outros tratamentos aplicados nos produtos agrícolas antes
de serem industrializados ou distribuídos para consumo.

Cal: também conhecida como cal viva, cal virgem ou óxido
de cálcio, é a substância de fórmula química CaO.



Cal hidratada: Conhecido como cal apagada ou hidróxido
de cálcio, cal hidratada é um composto químico alcalino de
fórmula Ca(OH)₂ e é usado na fungicultura para manter o
pH do substrato adequado para o cultivo. 

Carimbo de esporos: Deposição de esporos de um
chapéu de cogumelo, geralmente feito em um papel
alumínio ou vidro. 

Chapéu: parte superior de um cogumelo (píleo), onde se
encontram as lamelas, que contém os basídios (células
produtoras dos esporos).

Choque térmico: prática de diminuir a temperatura de um
bloco para promover a frutificação.

Climatização: controle de parâmetros como temperatura,
umidade e concentração de CO² através de sensores
ligado a aquecedores, exaustores e umidificadores. Esse
processo visa manter o local dentro da faixa ideal para o
cultivo desse tipo de micro-organismos.

Cogumelo: corpo de frutificação dos fungos do filo
basidiomycota. As estruturas presentes no cogumelo são
responsáveis por elevar as células produtoras de esporos
acima da superfície do substrato, para tornar a dispersão
dos esporos mais eficiente. 

Colheita: etapa final da produção dos cogumelos.
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Colônia: uma massa sólida de micélio crescendo em um
substrato.

Colonizado: quando o micélio coloniza todo o bloco.

Composto: substrato utilizado no cultivo de cogumelos,
fabricado a partir da compostagem de resíduos como
palhadas, bagaços, farelos, estercos e água. 

Corpo de frutificação: uma massa densa de micélio, que
pode ser um cogumelo ou uma trufa.

Cultura líquida: cultivo de micélio em meio líquido
nutritivo, que pode ser usado como inóculo na fabricação
da “semente” (spawn) ou do substrato final.

Desidratação: processo de secagem dos cogumelos,
tornando-os consumíveis por longos períodos.

Dextrose: Um açúcar simples, que na fungicultura é usado
como fonte de carbono para o crescimento de micélio em
meio sólido ou líquido. 

Escalonamento de produção: adoção de processos e
práticas que visam à estabilidade e previsibilidade da
colheita dos cogumelos, permitindo que o cultivador
abasteça de forma constante seu mercado ou cliente final.
 
Esporos: células que são utilizadas pelos fungos como
propágulos, que se espalham pelo ambiente e permitem
com que o fungo colonize diferentes substratos longe do 
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ponto de origem. Os esporos são fundamentais para a
variabilidade genética das populações de fungos.

Esterilizar: Técnica que permite com que o substrato se
torne livre de qualquer tipo de vida, micro ou
macroscópica. Normalmente envolve aplicação de calor ou
produtos químicos.

Estirpe: a haste do cogumelo.

Fenótipo: características observáveis do genótipo. 

Filtro HEPA: Do inglês “high efficiency particulate air”,
esse filtro é capaz de eliminar 99,99% das partículas
menores do que 0,3 μm (mícron).

Fluxo: formação e desenvolvimento simultâneo dos
cogumelos em um curto período de tempo, geralmente
ocorrendo de forma rítmica.

Fototrópico: que cresce em direção à luz.

Genótipo: composição genética de um organismo.

Gesso: sulfato de cálcio (CaSO4 x 2H²O).

Glove box: método rústico que utiliza uma caixa
organizadora para criar uma região limpa, usada na
inoculação de materiais estéreis. 

Hifa: segmento filamentoso de células do fungo
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Higrômetro: instrumento utilizado para medir a umidade
do ar da estufa.

Incubação: etapa do cultivo em que o micélio irá colonizar
o substrato, seja ele “semente”, meio de cultura, substrato
final, etc. Durante a incubação os parâmetros de cultivo
são controlados (temperatura, umidade, luminosidade,
etc.).

Inoculação: processo de introdução de algum inóculo
(cultura líquida, esporos, pedaços de micélio, grãos
colonizados, etc.) em um substrato qualquer.

Lamelas:  estruturas presentes na parte inferior do chapéu
do cogumelo, que abrigam os basídios, células produtoras
de esporos.

Martha’s TEK: tipo de estufa adequada para produções
caseiras, que utiliza uma estante de jardinagem como
estufa.

Micélio: conjunto de hifas.

Micófilo: pessoa que gosta de cogumelos.

Micófobo: pessoa que tem medo de cogumelos.

Micologia: estudo dos fungos.

Micorriza: relação simbiótica entre fungos e plantas.
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Modelo de negócio: descreve a lógica da criação, entrega
e captura de valor por parte de uma organização.

Monitoramento: observação contínua de processos,
através de instrumentos de medição ou observação. 

Monocárion: micélio haploide contendo um núcleo

Orgânico: qualquer produto que consiste em, ou é
derivado de um ser vivo que foi processado sem o uso de
fertilizantes químicos, pesticidas ou drogas.

Pasteurização: processo de redução das populações de
micro-organismos utilizando temperatura ou produtos
químicos.

Pasteurização severa: tratamento do substrato utilizando
vapor quente de água por longos períodos de tempo.

“Pin” (Primordio): massa inicial de micélio que irá se
desenvolver e formar os cogumelos.

Plano de negócio: documento que especifica, em
linguagem escrita, um negócio que se quer iniciar ou que
já está iniciado.

Produtividade: quantidade de cogumelos produzidos em
relação ao peso do substrato.

Rizomórfico: característica do micélio definida pelo
crescimento em forma de raiz.
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Sala limpa: local da produção de cogumelos, geralmente
o laboratório ou sala de inoculação, que contém um nível
de limpeza diferenciado dos demais. Normalmente esse
local possui uma lâmpada germicida e filtragem de ar. 

Saprófito: fungo que utiliza matéria orgânica morta como
substrato.

Seringa de esporos: seringa contendo uma solução
aquosa de esporos, que normalmente é utilizada para
inocular a “semente”.

Software: conjunto de componentes lógicos de um
computador ou sistema de processamento de dados;
programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam
o funcionamento de um computador; suporte lógico.

“Spawn”, ou “semente”: grãos de gramíneas
colonizadas pelo micélio do cogumelo, utilizada como
inóculo do substrato final. 

“Strain”, ou linhagem: raça de indivíduos de uma mesma
espécie. Cada linhagem possui características genéticas
distintas.

Substrato: qualquer material que pode ser utilizado no
crescimento do micélio, seja ele meio de cultura (sólido ou
líquido), grãos, serragem, etc. 
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Termogênese: elevação natural da temperatura de um
substrato promovida pelo desenvolvimento de fungos e
bactérias.

Terrário: pequeno recipiente que serve como uma mini
estufa.

Valor agregado: termo usado para descrever o
aprimoramento que uma empresa adiciona a seus
produtos ou serviços antes de oferecê-los aos clientes.

Vazio sanitário: período pelo qual a estufa passa vazia,
sem blocos ou cogumelos. É durante o vazio sanitário que
o cultivador limpa a estufa e aplica produtos químicos para
limpar e eliminar micro-organismos do local de produção
antes de receber os blocos novos.

Véu: fino tecido que protegem as lamelas contra vento,
chuva e outras intempéries, e se abre apenas quando os
esporos estão prontos para serem dispersos.
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Para mais informações sobre
fungicultura acesse:

 
www.fungicultura.com.br
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