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FILOGENIA MOLECULAR DE FUNGOS GASTEROIDES DAS ORDENS 

PHALLALES E GEASTRALES (PHALLOMYCETIDAE)  

Palavras-chave: fungos gasteroides, RPB2, ATP6, 28S, Phallaceae, Geastrum 

 

Resumo 

Os fungos gasteroides são reconhecidos pela maturação dos basidiósporos dentro do 

basidioma, cuja liberação ocorre de forma passiva. Esses fungos já foram vistos como 

uma classe bem definida de Basidiomycota, mas atualmente são considerados um grupo 

artificial, por tratar-se de organismos com histórias evolutivas independentes formando 

um grupo polifilético com grande diversidade morfológica. Apesar da grande 

diversidade, estudos com esse grupo nos trópicos ainda é incipiente, e as relações 

filogenéticas com espécies de regiões temperadas permanecem desconhecidas. Dessa 

forma, objetivou-se neste trabalho elucidar as relações filogenéticas de fungos 

gasteroides das ordens Geastrales e Phallales, com a inclusão de espécies tropicais e de 

regiões temperadas, e através dessas análises conhecer a relação de Aseroë floriformis e 

Phallus roseus com outros membros do grupo, assim como verificar se o hábito 

lignícola em Geastrum pode indicar relação de parentesco. Para isso, coletas de 

basidiomas foram realizadas em áreas de Mata Atlântica em período chuvoso, com a 

identificação dos espécimes seguindo bibliografia específica para fungos gasteroides. 

Para as análises filogenéticas foram utilizados os métodos de Máxima Parcimônia e 

Análise Bayesiana, utilizando-se os genes nucleares RPB2 e 28S, e o gene mitocondrial 

atp6. Observou-se no dendograma obtido para a ordem Phallales, que Aseroë floriformis 

não se agrupou com A. rubra, apresentando divergência anterior a todas as espécies da 

família Clathraceae utilizadas na análise, assumindo uma posição basal no clado. Já 

Phallus roseus, antes reconhecido como Itajahya, possui divergência anterior ao grupo 

formado pelas espécies de Phallus. No dendograma da ordem Geastrales, no 

grupamento correspondente ao gênero Geastrum, pôde-se observar espécies que 

possuem hábito lignícola se agrupando com alto valor de suporte. Assim, os resultados 

sugerem a criação de um novo gênero para acomodar A. floriformis, e a revalidação do 

gênero Itajahya, assim como se pode afirmar que o hábito lignícola em Geastrum de 

fato indica relações de parentesco, aparentemente tendo surgindo apenas uma vez na 

história evolutiva do grupo. 
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Abstract 

Gasteroids fungi are characterized by the basidiospores maturation inside the 

basidioma, from which spores liberation occurs in a passive manner. These fungi were 

once seen as a well definite class of Basidiomycota, but nowadays they are considered 

an artificial assemblage, because the organisms have independent evolutionary histories 

forming a polyphyletic group with a vast morphological variety. Despite their diversity, 

studies with this group in the tropics are incipient, and the phylogenetic relationships of 

the species from temperate climate remain unknown.  Thus, this work aimed to 

elucidate the phylogenetic relationships of gasteroids fungi from the Geastrales and 

Phallales orders, with the inclusion of tropical and temperate species, and with these 

analyses suggest a systematic position of species like Aseroë floriformis and Phallus 

roseus, as well as to verify if the lignicolous habit can indicate parental relationship in 

the Geastrum genus. For this, basidiomata were collected at Atlantic rain forest areas, 

during the rainy season, and the specimen  identification followed specific literature for 

gasteroid fungi. The phylogenetic analyses were performed with Maximum Parsimony 

and Bayesian Analysis, making use of RPB2 and 28S nuclear genes and atp6 

mitochondrial gene. It could be observed on the Phallales dendogram, that Aseroë 

floriformis did not cluster with A. rubra, and that it has an anterior divergence from all 

others species of the family Clathraceae used in this analysis, assuming a basal position 

in the clade. Phallus roseus, which once was recognized as Itajahya, has previous 

divergence from the group formed by Phallus species. At the Geastrales dendogram, in 

the group corresponding to Geastrum genus, it could be observed that species with 

lignicolous habitat clustered in a clade with high support values. So, the results suggest  

the creation of a new genus to accommodate A. floriformis, and the revalidation of 

Itajahya, as well as it can be affirmed that the lignicolous habitat on the Geastrum 

genus in fact indicates parental relationships, and that it has arised only once at the 

evolutionary history of the genus. 
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1. Introdução 

1.1.Reino Fungi 

Os fungos constituem um vasto Reino de organismos eucariotos heterotróficos  de 

dimensões muito variadas, indo desde formas microscópicas até formas macroscópicas. 

Apresentam um conjunto de características próprias que permitem sua diferenciação das 

plantas:  são aclorofilados, presença de substâncias quitinosas ao invés de celulose na 

parede celular da maior parte das espécies e a capacidade de depositar glicogênio, 

características comuns também em células animais (KENDRICK, 2001).  

Os representantes do grande Reino apresentam ampla distribuição nos mais diversos 

ambientes, sejam aquáticos ou terrestres, localizam-se dentro ou sobre o substrato em 

uma forma não móvel, apesar de formas sexuais móveis ocorrerem (WEBSTER e 

WEBER, 2007); possuem modo de nutrição heterotrófica por absorção, e não por 

ingestão, tendo papel ecológico importante por serem saprófitos, simbiontes 

mutualísticos ou parasitas. Por muito tempo, sua posição entre os seres vivos foi 

polêmica, porém, no sistema dos cinco reinos proposto por Wittaker (1969) o grupo 

adquiriu identidade própria de Reino.  

Estes organismos possuem um importante papel econômico. Saccharomyces 

cerevisae Meyen, por exemplo, é considerada a espécie domesticada mais importante 

para o homem, pois está envolvida nos processos fermentativos responsáveis pela 

produção do álcool etílico, cerveja, vinho, pão, etc. (ALEXOPOULOS, 1996). Outras 

espécies estão envolvidas na produção de glicerina, vitaminas, ácidos orgânicos, 

enzimas e antibióticos. A substância ciclosporina, utilizada para reprimir reações 

imunológicas que causam rejeição de órgãos transplantados, foi isolada do fungo 

Tolypocladium inflatum W. Gams (CARLILE et al., 2001); a penicilina é um antibiótico 

natural isolado de Penicillium chrysogenum Thom, o primeiro a ser utilizado com 

sucesso, sendo eficaz contra uma vasta gama de doenças bacterianas 

(ALEXOPOULOS, 1996). Dezenas de fungos são utilizados na alimentação, e alguns 

deles são cultivados comercialmente, como o champignon (Agaricus bisporus Imbach), 

shitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) e shimeji (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 

Kumm) (KENDRICK, 2001). 

Em 1825, Fries já acreditava que os fungos seriam análogos aos insetos em termos 

de riqueza de espécies. Atualmente, estima-se que existam cerca de 1,5 milhões de 

espécies (HAWKSWORTH, 2001), sendo ainda considerada uma estimativa 
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conservadora. Destes, apenas 97 mil espécies de fungos foram descritas (KIRK et al., 

2008), o que corresponde a aproximadamente 10% das espécies existentes. 

O Reino Fungi sofreu mudanças substanciais na sua classificação nas últimas 

décadas, principalmente devido às técnicas de reconstrução filogenética baseadas em 

moléculas (tais como proteínas e DNA), que estão cada vez se tornando mais 

sofisticadas. A classificação tradicional divide o Reino em quatro filos: 

Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Porém, Hibbet et al. 

(2007) propuseram uma nova classificação com base em dados moleculares, onde um 

novo filo foi proposto, Microsporidia; o filo Chytridiomycota foi dividido em 

Chytridiomycota, Neocallimastigomycota e Blastocladiomycota; o filo Zygomycota 

constitui um agrupamento parafilético, de onde foram segregados Glomeromycota, e os 

subfilos Mucoromycotina, Kickxellomycotina, Entomophthoromycotina e 

Zoopagomycotina; Ascomycota e Basidiomycota continuam sendo grupos irmãos, 

reconhecidos como Dikaria. 

O filo Basidiomycota constitui um vasto grupo de fungos, com mais de trinta mil 

espécies (WEBSTER e WEBER, 2007), que inclui os cogumelos, orelhas-de-pau, 

boletos, fungos ‘ninho de passarinho’, ferrugens, carvões, estrela da terra, etc. Os 

membros desse filo são comumente conhecidos como basidiomicetos, que possuem 

estruturas chamadas basídios onde núcleos diploides produzem esporos (basidiósporos) 

haploides por meiose (ALEXOPOULOS et al., 1996). Em um nível microscópico, os 

basidiomicetos possuem duas particularidades que caracterizam o filo: uma é a presença 

de grampos de conexão que aparentemente ligam células adjacentes das hifas, e a outra 

é em relação aos esporos, que geralmente são do tipo balistosporo (são liberados 

forçadamente), mas que também podem ser do tipo estatismoporos (liberados 

passivamente) como nos gasteroides (GUGLIOTTA e CAPELARI, 1998; CARLILE et 

al., 2001). A maioria dos basidiomicetos é terrestre, com dispersão de esporos pelo 

vento, mas alguns crescem em água doce ou habitats marinhos; boa parte é saprofítica e 

está envolvida nos processos de decomposição de matéria orgânica, mas também 

existem os patógenos de plantas; outros crescem associados formando mutualismo com 

raízes, formando ectomicorrizas, como algumas espécies de Amanita e Boletus, 

(WEBSTER e WEBER, 2007). 

A classificação do filo Basidiomycota tem sofrido enormes modificações através do 

uso das técnicas moleculares (HIBBETT, 1997; MONCALVO et al., 2002). Estas novas 

técnicas somadas aos conceitos da sistemática filogenética (HIBBETT et al., 2005) vêm 
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causando profundas modificações na taxonomia dos basidiomicetos, de forma que uma 

classificação exata seja controversa. McLaughin et al. (2001) dividiram o filo em quatro 

classes, Homobasidiomycetes, Heterobasidiomycetes, Urediniomycetes e 

Ustilaginomycetes. Uma classificação parecida é encontrada em Alexopoulos et al. 

(1996) onde o filo está dividido em três classes, Hymenomycetes, Urediniomycetes e 

Ustilaginomycetes. De acordo com o Assembling the Fungal Tree of Life (AFTOL) – 

projeto que visa o entendimento da evolução do reino Fungi através de técnicas 

moleculares e morfológicas – a atual classificação do filo Basidiomycota o divide em 

três grupos, Agaricomycotina, Ustilaginomycotina e Pucciniomycotina (HIBBET et al., 

2007), e essa classificação será seguida no presente trabalho. 

 

1.1.1. Fungos gasteroides 

Os fungos gasteroides (da antiga classe Gasteromycetes) são caracterizados pela 

maturação dos basidiósporos dentro do basidioma, que são liberados de forma passiva 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). Nesses fungos, os basidiósporos maturam dentro de um 

tecido pegajoso, carnoso ou gelatinoso, chamado gleba, que possui cavidades revestidas 

pelo himênio (ELLIS e ELLIS, 1990). 

Alguns gasteroides são conhecidos como “puffballs”, “earthstars”, “stinkhorns” e 

“bird’s nest fungi” que se traduziriam como “bolas de sopro”, “estrelas da terra”, 

“chifres fedorentos” e “fungo de ninho de pássaro”, respectivamente. Apesar da 

diversidade de aparências, os basidiomas são reconhecidos por terem uma parede 

externa característica, chamada perídio. Essa cobertura pode possuir uma a várias 

camadas e abrir de várias maneiras depois que os esporos estão maduros, ou se mantém 

fechada, com a liberação dos esporos ocorrendo quando essa parede se desintegra 

(MILLER e MILLER, 1988). A palavra “gasteromycete” deriva da palavra grega 

“gaster”, que significa estômago, e “mycetes” que significa fungos, e se refere ao 

processo de desenvolvimento angiocárpico, onde os esporos maturam dentro do corpo 

de frutificação protegidos pelo perídio. 

Vários fungos gasteroides foram formalmente descritos por Linneu em Species 

Plantarum, mas o primeiro tratamento crítico do grupo foi realizado por Christiaan 

Hendrik Personn, em Synopsis methodica fungorum (1801). Em 1821, Elias Magnus 

Fries introduziu o nome Gasteromycetes, apesar de ter incluído na classe muitas 

espécies de Ascomycota, como as trufas; essa classificação ainda foi utilizada por muito 
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tempo. Pegler et al. (1995) observaram que esses fungos representam uma reunião 

heterogênea, uma mistura de formas que são derivadas de várias linhagens. Eles podem 

ser genericamente chamados de fungos gasteroides, mas não podem ser classificados 

como um grupo taxonomicamente válido por não constituir um grupo monofilético. 

Recentemente, trabalhos utilizando abordagens moleculares mostraram a diversidade 

dos fungos gasteroides, comprovando sua natureza polifilética (HIBBETT et al., 1997; 

KRUGER et al., 2001; BINDER e BRESINSKY, 2002).  

O perídio pode estar constituído por uma a cinco camadas, a depender do grupo em 

questão; quando duas estão presentes, são chamadas exoperídio (a mais externa) e 

endoperídio (a mais interna), e quando três estão presentes, a camada mediana é 

denominada mesoperídio (MILLER e MILLER, 1988). Na maioria das espécies, o 

perídio serve para proteger o corpo de frutificação em desenvolvimento; pode persistir 

formando a volva, de onde o esporocarpo se expande, ou pode se desintegrar, expondo 

assim a gleba. A gleba por sua vez é a porção fértil do basidioma (ALEXOPOULOS et 

al., 1996), onde o basídio e os basidiósporos se originam. Pode ser de consistência 

pulverulenta, carnosa, viscosa ou gelatinosa, apresentando apenas hifas generativas 

(sistema monomítico), hifas generativas e esqueléticas (sistema dimítico), sendo estas 

últimas denominadas de capilícios (ou Eucapilícios), considerados um importante 

caráter taxonômico (MILLER e MILLER, 1988; ALEXOPOULOS et al., 1996).  

A maioria dos gasteromicetos é saprofítica e cresce no solo, sobre vegetação em 

decomposição ou em esterco. Também são encontrados em associações micorrízicas, 

como Rhizopogon, Scleroderma e Pisolithus (WEBSTER e WEBER, 2007). Dois 

gêneros são conhecidos em ambientes aquáticos, Nia vibrissa em ambientes marinhos 

(JONES e JONES, 1993), e Limnoperdon que forma corpo de frutificação flutuante em 

pântanos (ESCOBAR et al., 1976).  

 

1.1.1.1. Evolução dos fungos gasteroides 

 

Os fungos que produzem esporos em himenóforo exposto foram agrupados na 

antiga classe Hymenomycetes, onde se encontram os cogumelos com lamelas 

(Agaricales) e os fungos do tipo denteados, corais e ressupinados (Aphyllophorales). Os 

fungos com himenóforo fechado foram agrupados na antiga classe Gasteromycetes. Em 

tese, a evolução de um fungo gasteroide a partir de um ancestral Hymenomycete requer 
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duas mudanças morfogenéticas, a produção de um corpo de frutificação fechado 

acompanhado da perda do mecanismo ativo de liberação dos esporos (WEBSTER e 

WEBER, 2007). Essas duas características são encontradas em espécies com corpo de 

frutificação do tipo secotioide, onde a margem do píleo não se desprende do estipe, 

como ocorre em espécimes anômalas de Psilocybe merdaria (Fr.) Ricken (WATLING, 

1971), Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (CHIU et al., 1989) e Lentinus tigrinus 

(Bull.) Fr. (HIBBETT et al., 1994). Neste último ocorre um mutante natural onde um 

alelo recessivo em um único lócus confere um himenóforo fechado como dos 

gasteroides (HIBBETT et al., 1994). A semelhança de fungos gasteroides secotioides 

com cogumelos não abertos levou à suposição de que mutações que conferem perda de 

função no desenvolvimento levaram à evolução de gasteroides de um ancestral 

Hymenomycete por pedomorfose (HIBBETT et al., 1997). Estudos anteriores 

mostraram que as falsas-trufas Rhizopogon e Chamonixia e o fungo secotioide 

Gastrosuillus são derivados de Boletales (BRUNS et al., 1989), a falsa-trufa 

Hydnangium é proximamente relacionada ao cogumelo com lamelas Laccaria 

(MUELLER e PINE, 1994), e os secotioides Podaxis e Montagnea se agrupam em um 

clado com Cropinaceae (HOPPLE e VILGALYS, 1994). 

Uma pressão seletiva para mudanças no corpo de frutificação de himenóforo aberto 

para fechado poderia ser o ambiente xerofítico, já que a natureza do mecanismo 

liberação ativa dos esporos envolve a fusão de líquidos no apêndice hilar, de forma que 

ambientes com baixa umidade pode comprometer esse mecanismo (WEBSTER e 

WEBER, 2007). De fato, os fungos secotioides são comumente encontrados em regiões 

áridas (THIERS, 1984). 

A perda da balistosporia levou a uma diversificação dos mecanismos de dispersão 

de esporos. Nos puffballs, os esporos são dispersos pelo vento, através de poros na 

parede externa, e geralmente são ovoides a globosos com papilas ou espinhos que 

permitem que se fixem em vários tipos de superfície; a maioria das falsas-trufas são 

indeiscentes, tendo os esporos liberados com a desintegração da parede, ou sendo 

dispersos por mamíferos que se alimentam delas; em Phallales, os esporos são dispersos 

por insetos, e portanto possuem uma camada mucilaginosa para que possam aderir aos 

membros daqueles (WEBSTER e WEBER, 2007). 

Supõe-se que a forma secotioide é o primeiro passo para evolução de formas 

gasteroides típicas, como puffballs e falsas-trufas (REIJNDERS, 2000), porém os 
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caminhos da evolução morfológica para formas mais complexas como stinkhorns ou 

bird’s nest fungi ainda não são bem entendidos (McLAUGHLIN et al., 2001).  

 

1.1.1.2. Classificação dos fungos gasteroides 

 

 Como mencionado previamente, a definição Gasteromycete constitui uma 

reunião artificial, ou polifilética, de fungos cuja principal característica é a 

estatismosporia. A evolução se deu várias vezes independentemente, de ancestrais 

hymenomycetes, de forma que fungos gasteroides são encontrados em diferentes 

grupos. Webster e Weber (2007) dividem didaticamente a antiga classe em membros do 

clado eugárico (puffballs e bird’s nest fungi), membros do clado boletoide (earth balls) 

e membros do clado gonfoide-faloide (earth stars, cannonball fungi, stinkhorns), de 

acordo com a origem. Inicialmente, Dring (1973) estabeleceu nove ordens: 

Sclerodermatales, Melanogastrales, Tulostomatales, Lycoperdales, Nidulariales, 

Phallales, Gautieriales, Hymenogastrales e Podaxales. Miller e Miller (1988) 

consideram uma classificação semelhante, porém não mencionam a ordem Podaxales, e 

consideram ainda Leucogastrales. Evidências moleculares vêm auxiliando a 

classificação dos fungos gasteroides (HIBBETT et al., 1997; KRÜGER et al., 2001; 

HOSAKA et al., 2006; GIACHINI et al., 2010). Atualmente, Lycoperdales, 

Tulostomatales, Nidulariales e Podaxaceae estão reunidos na ordem Agaricales; 

Gautieriales tornou-se Gomphales; e Melanogastrales está incluído em Boletales (KIRK 

et al., 2008). Hosaka et al. (2006), em uma abordagem molecular, estabeleceram a 

subclasse Phallomycetidae, que engloba as ordens Phallales, Geastrales, Hysterangiales 

e Gomphales. No presente trabalho, representantes de ocorrência tropical das ordens 

Phallales e Geastrales foram adicionados às reconstruções filogenéticas.  

 

Subclasse Phallomycetidae 

Ordem Phallales 

Fischer (1898) descreveu a ordem Phallales com duas famílias, Phallaceae e 

Clathraceae. Desde então, a ordem passou por várias modificações. Cunningham (1942) 

definiu mais uma família para a ordem, Claustulaceae, que incluía espécies com o 

receptáculo formado por uma esfera indeiscente obovalada preenchida com a massa de 

esporos. Essa visão era compartilhada por outros autores (CURTIS, 1926; JÜLICH, 
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1981; MILLS et al., 1997), com referências às relações de parentesco entre as famílias, 

baseado em similaridades morfológicas. Dring (1964) não considerou Claustulaceae na 

ordem, mas incluiu a família Protophallaceae, descrita por Zeller (1939) e inicialmente 

alocada na ordem Hysterangiales. Miller (1988) segregou a ordem Hysterangiales e 

colocou as famílias Hysterangiaceae, Gelopellidaceae e Protophallaceae na ordem 

Phallales, juntamente com Phallaceae, Claustulaceae e Clathraceae. Mais recentemente, 

Hosaka et al. (2006), estabeleceram duas novas ordens (Hysterangiales e Geastrales). 

Em seu trabalho, o clado Phallales é composto pelas famílias Clathraceae, Phallaceae, 

Lysuraceae, Protophallaceae, Claustulaceae e Trappeaceae.  

 

- Clathraceae 

A família Clathraceae (sensu Chevallier) engloba os fungos conhecidos como lattice 

stinkhorns, que possuem um basidioma com uma construção peculiar de braços 

tubulares ou gelatinosos interconectados em forma de rede ou entrelaçados, ou ainda 

composto por um receptáculo com braços erguidos unidos nas pontas, ou arqueados em 

forma de estrela (MILLER e MILLER, 1988). Recentemente outra espécie foi descrita, 

possuindo a forma do corpo de frutificação distinta de todas as outras encontradas na 

família, pois não possui braços (BASEIA e CALONGE, 2005). Pegler e Gomez (1994) 

reconhecem três séries de desenvolvimento do corpo de frutificação na família: série 

clatroide, laternoide e lisuroide, que foi utilizado como característica para a divisão nas 

tribos Columnateae, Stellateae e Clathrateae por Cunningham (1942), porém essa 

classificação não é utilizada. A série clatroide possui o receptáculo séssil ou com 

pseudoestipe, com a gleba localizada na superfície interior do receptáculo; a série 

laternoide possui o receptáculo séssil, com a gleba limitada à parte interna do arco do 

receptáculo; a série lisuroide possui o receptáculo formando um pseudoestipe longo e 

tubular que permanece estéril, com pequenos braços que se separam levemente com o 

tempo, e com a gleba restrita à parte superior do receptáculo (MILLER e MILLER, 

1988; PEGLER e GOMEZ, 1994). Pegler e Gomez (1994) consideram doze gêneros 

(Blumenavia, Linduriella, Pseudocolus, Anthurus, Aseroë, Lysurus, Clathrus, 

Ileodictyon, Simblum, Colus, Neolysurus e Kalchbrennera). Dring (1980) em uma 

abordagem mais conservativa incluiu Anthurus em Clathrus, e Kalchbrennera e 

Simblum em Lysurus.  

 

- Phallaceae 
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 Descrita por Corda (1842), Phallaceae é uma família bem definida e compreende 

os fungos stinkhorns, que recebem esse nome por exalarem odor fétido do basidioma 

maduro (ALEXOPOULOS et al., 1996). De uma forma geral, os gêneros dessa família 

compartilham caracteres como o corpo de frutificação como um estipe cilíndrico único, 

oco e com cavidades, com a gleba cobrindo a superfície externa do ápice, que pode ser 

modificada ou com píleo campanulado; perídio com duas a três camadas, esporos 

elípticos cobertos por mucilagem. A diferença entre os gêneros consiste em detalhes 

peculiares, como a presença de um indúsio em Dictyophora, presença de uma caliptra 

no ápice em Itajahya, ausência de indúsio em Phallus, gleba formando uma constrição 

perto do ápice do estipe em Staheliomyces, e o ápice modificado em Mutinus. 

Cunningham (1942) considerava sete gêneros: Dictyophora, Itajahya, Phallus, Mutinus, 

Staheliomyces, Aporophallus e Floccomutinus. No entanto, Kreisel (1996) sinonimizou 

os gêneros Dictyophora, Aporophallus, Itajahya, Echinophallus e Endophallus (ZANG 

e PETERSEN, 1989), incluindo-os em Phallus.  

 

Ordem Geastrales 

 A família Geastraceae era classificada na ordem Lycoperdales, juntamente com 

Arachniaceae, Gastroporiaceae, Mesophelliaceae e Lycoperdaceae (MILLER e 

MILLER, 1988).  Kreisel (1969), entretanto, segregou Geastraceae de Lycoperdales e 

reconheceu uma ordem independente, Geastrales, porém a ordem foi publicada sem 

diagnose latina, sendo, portanto, considerada inválida. Krüger et al. (2001) observaram 

que Lycoperdales é uma ordem polifilética; em Lycoperdales, Gestraceae e 

Lycoperdaceae eram consideradas proximamente relacionadas, porém foi mostrado que 

essa última pertencia ao clado eugárico, sendo distantemente relacionada à Geastraceae, 

levando à sua elevação à ordem Geastrales, e à invalidação de Lycoperdales, o que 

confirmou os estudos morfológicos de Kreisel. Hosaka et al. (2006) estabeleceram por 

fim a ordem Geastrales, em uma abordagem morfológica e molecular, englobando 

taxóns que não eram reconhecidas como pertencentes à ordem, de modo que foram 

reconhecidas quatro famílias: Geastraceae (família tipo), Sphaerobolaceae, 

Schenellaceae (syn. Pyrenogastraceae) e Sclerogastraceae. Observaram também que a 

ordem possuía relação filogenética próxima com o clado gonfóide-faloide, que 

denominaram de subclasse Phallomycetidae, na qual a incluíram.  

 

- Geastraceae 
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A família Geastraceae foi estabelicida por Fischer (1933) e incluía os gêneros 

Geastrum, Myriostoma, Geasteropsis e Trichaster. Em 1917, Long propôs o gênero 

Gasteroides, e renomeou para Terrostella posteriormente (LONG, 1945); porém foi 

considerado sinonímia de Trichaster por Ponce de Léon (1968), que reconheceu apenas 

Geastrum, Myriostoma e Gasteroides como gêneros válidos. Sunhede (1989) considera 

Geastrum, Radiigera, Myriostoma, Pyrenogaster, Terrostella, Phialastrum, 

Geasteropsis e Trichaster; Jülich (1982), por sua vez, elevou Pyrenogaster à família 

Pyrenogastraceae. Hosaka e Castellano (2008) consideraram apenas Geastrum, 

Radiigera e Myriostoma, reconhecendo a falta de dados moleculares de Trichaster e 

Phialastrum. Apesar dessa diversidade, em relação à Geastraceae o presente trabalho 

trata apenas dos gêneros Geastrum, Radiigera e Myriostoma.  

O gênero Radiigera foi descrito por Zeller (1944), com as espécies R. atrogleba, R. 

fuscogleba e R. taylorii. Consiste em espécies com basidioma do tipo truffle-like, 

hipógeos ou parcialmente epígeos (hipógeo: desenvolvimento abaixo do solo; epígeo: 

acima do solo) quando maduros, possuem perídio com três camadas (sendo o exoperídio 

indeiscente, mesoperídio espesso e carnoso, e endoperídio delgado), e esporos globosos 

a subglobosos, verrucosos e com pedicelo (MILLER e MILLER, 1988). O gênero 

Myriostoma foi descrito Desveaux (1809) para a única espécie M. coliforme, que foi 

primeiramente mencionada por Doody em 1696 (PONCE DE LÉON, 1968), mas 

formalmente descrita por Corda (1842). Essa espécie possui corpo de frutificação 

epígeo, perídio composto por duas camadas (exoperídio incrustado com areia, 

rompendo-se de forma estrelada e endoperídio deiscente com vários ostíolos sem 

peristômio, apoiado por vários pedicelos), esporos globosos e verrucosos (PONCE DE 

LÉON, 1968; MILLER e MILLER, 1988).  

O gênero Geastrum, descrito por Persoon em 1801, é o gênero tipo e o que possui 

maior diversidade na família. Mais de 180 espécies foram descritas para o gênero (o 

Index Fungorum relata ainda 303 espécies), porém muitos são sinonímias – alguns 

ainda com o antigo nome do gênero, Geaster Micheli – ou foram transferidos para 

outros gêneros, como Geastrum coliforme (Dicks.) Persoon para Myriostoma coliforme 

(Dicks.) Corda e Geastrum hygrometricum Persoon que é Astreus hygrometricum 

(Pers.) Morgan (CUNNINGHAM, 1942; PONCE DE LÉON, 1968; SUNHEDE, 1989). 

Os membros desse grupo possuem corpo de frutificação séssil ou pedicelado; perídio 

com duas ou três camadas, sendo o exoperídio formado por três camadas (micelial, 

fibrosa e pseudoparenquimatosa), que se rompe formando raios que se abrem de 
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maneira característica para cada espécie, mas geralmente de forma estrelada. O 

mesoperídio geralmente não é separado do exoperídio, e forma os raios juntamente com 

este. O endoperídio pode ter forma globosa, subglobosa ou ovoide, com superfície 

enrugada ou lisa, onde se desenvolve um ostíolo por onde os esporos são liberados, 

delimitado pelo peristômio. Possui ainda a columela central (Figura 01). Os esporos são 

globosos a subglobosos, verrucosos ou com espinhos, e pedicelado (MILLER e 

MILLER, 1988; SUNHEDE, 1989). Estas características variam entre as espécies, o que 

possibilita sua diferenciação e consequente classificação. Apesar da grande diversidade 

conhecida do gênero, a maioria das espécies descritas é de regiões temperadas.  

 

 
Figura 1 Seção vertical de basidioma imaturo de Geastrum. A. basidioma sem incrustrações; B. 
basidioma com incrustrações. CO: columela; mg: gleba madura; en: endoperídio; me: mesoperídio; pl: 
camada pseudoparenquimatosa; fl: camada fibrosa; ml: camada micelial sem incrustrações; mld: camada 
micelial com incrustrações; myc: micélio. (Sunhede, 1989). 

1.1.1.3. Relações filogenéticas 

As relações filogenéticas destes fungos não estão bem esclarecidas, devido à 

falta de informações, principalmente molecular, de algumas espécies. A primeira 

tentativa de inferência filogenética da ordem Phallales partiu de Cunningham (1942), 

com base na morfologia das espécies. Ele inferiu que Phallaceae parecia ser mais basal 

que Clathraceae, uma vez que o receptáculo, na visão do autor, seria um estipe simples 

com parte do ápice modificado para carregar a massa de esporos. Em Phallaceae, 

Mutinus seria o gênero mais simples, pois carrega os esporos em uma parte modificada 

do ápice do receptáculo; Phallus teria derivado de Mutinus por carregar os esporos em 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 11 
 

um píleo em forma de sino, enquanto que Dictyophora teria derivado de Phallus por, 

além de possuir píleo, possuir o indúsio. Em Clathraceae, ele inferiu que na tribo 

Columnateae, Linderiella seria o gênero mais basal, de onde divergiu Laternea, uma 

vez que esta possui uma estrutura especializada onde se localiza a massa de esporos 

(glebifero); na tribo Clathrateae, Colus seria o ancestral comum de Clathrus e de 

Simblum, de onde derivou Kalchbrennera por possuir braços em maior quantidade, e 

Clathrus seria o mais recente, por apresentar o receptáculo inteiramente composto por 

braços unidos formando uma estrutura mais complexa. Anthurus seria o mais basal da 

tribo Stellateae por possuir os braços unidos pelas pontas, de onde derivou Lysurus, que 

possui os braços livres; e Aseroë seria o mais recente por possuir braços livres e 

inseridos em uma expansão em forma de disco do receptáculo. Infelizmente, alguns 

gêneros não foram incluídos na análise de Cunningham. Hosaka et al. (2006) em uma 

análise multigênica, observaram que Lysurus, tratado por alguns autores como a família 

Lysuraceae, compõe uma família separada de Clathraceae, e que mantém relação 

filogenética mais próxima com Phallaceae, sendo desmembrado daquela família.  

Embora trabalhos envolvendo análises filogenéticas de gasteroides venham 

sendo desenvolvidos, poucos tratam com detalhe as reais relações das espécies dentro 

de famílias. Outro problema é que as espécies utilizadas nesses trabalhos são em grande 

parte originadas de climas temperados, o que mascara a diversidade do grupo, e até 

mesmo a própria sistemática. 

Apesar de crescentes, os estudos envolvendo fungos tropicais ainda estão longe 

de desvendar a diversidade nesses ambientes. A falta desses dados possui implicações 

significantes em vários aspectos, como hipóteses filogenéticas, relações coevolutivas, 

interpretações de padrões biogeográficos, etc. (MUELLER e SCHMIT, 2007). O 

conhecimento da diversidade possibilita que os fungos sejam incluídos em projetos de 

manejo e conservação da biodiversidade, uma vez que esses habitats estão sendo 

devastados cada vez mais.  

O Brasil em especial tem revelado uma grande diversidade de fungos 

gasteroides. Com cinco importantes biomas e a maior rede fluvial do mundo 

(BRANDON et al., 2005), o Brasil é considerado um dos países de maior diversidade 

biológica. Até 2009, 232 espécies de fungos gasteroides foram registradas para o país, 

com a família Geastraceae (44 espécies) sendo a segunda mais representada, e o gênero 

Geastrum com o maior número de espécies (TRIERVEILER-PEREIRA e BASEIA, 

2009). Para este gênero em particular, nos últimos anos três espécies foram descritas 
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como novas: G. setiferum (BASEIA & MILANEZ 2002), G. hirsutum (BASEIA & 

CALONGE, 2006) e G. entomophilum (FAZOLINO et al., 2008). Entretanto, estudos 

que visam às relações filogenéticas dessas espécies com as de regiões temperadas 

inexistem.  

Outro claro exemplo é o da espécie Aseroë florifomis, que foi descrita por Baseia 

& Calonge (2005), com o holótipo coletado em remanescentes de Mata Atlântica. O 

gênero Aseroë, proposto por Labillardière (1806), é caracterizado pelo basidioma, que 

possui um estipe cilíndrico emergindo de uma volva branca e receptáculo divergindo 

com pontas livres, chamadas de braços. A. floriformis difere das outras espécies do 

gênero, e até da família, basicamente pela ausência das ramificações que se originam a 

partir da margem do receptáculo (Figura 2). Por se tratar de uma característica 

marcante, estudos de filogenia molecular aliados com a taxonomia tradicional poderiam 

elucidar a real posição filogenética dessa espécie para auxiliar sua classificação. Esses 

exemplos mostram como a diversidade de fungos nos trópicos ainda está subestimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. A. Aseroë floriformis; B. Aseroë rubra; C. Clathrus ruber; D. Anthurus archeri. 
Adaptado de Baseia e Calonge, 2005; Miller e Miller, 1988. 
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1.2.Sistemática e Reconstrução Filogenética 

 O mundo vivo é constituído por uma enorme variedade de organismos. Para 

estudar e compreender tamanha diversidade, foi necessário agrupar os seres de acordo 

com as suas características comuns, ou seja, classificá-los.  Existem diversos critérios 

que podem dar base a um sistema de classificação para qualquer conjunto de entidades. 

A princípio, toda tentativa de classificar objetos ou organismos tem por objetivo agilizar 

a comunicação entre as pessoas que usam a informação sobre esses objetos ou 

organismos (MIYAKI et al., 2001). Dessa forma, a Sistemática, que é a ciência da 

classificação biológica, inclui o estudo da diversidade biológica e provê o conjunto de 

regras essenciais para o estudo dos aspectos históricos da evolução (SCHUH, 2000). 

Não há como estabelecer com exatidão a cronologia da sistemática desde sua 

origem até os tempos atuais, já que a atividade se confunde com o próprio 

desenvolvimento da linguagem, do conhecimento e do pensamento humano (NELSON 

e PLATNICK, 1981). Alguns sistemas de classificação da diversidade biológica têm 

sido propostos desde a antiguidade (MIYAKI et al., 2001). Os gregos antigos 

produziram os primeiros registros, que datam de 400 a.C., do que seria classificado 

como registros científicos pelos padrões modernos. As contribuições de Platão e seu 

discípulo Aristóteles permaneceram obscuras por séculos até serem redescobertas na 

Alta Idade Média. A redescoberta dos trabalhos de Aristóteles, principalmente, levou ao 

desenvolvimento da ciência moderna em geral. A natureza exata da contribuição de 

Aristóteles para o campo da sistemática tem várias interpretações, algumas positivas e 

outras negativas (SCHUH, 2000), mas o que não se pode negar é que fez uma das mais 

detalhadas observações do mundo vivo. O primeiro sistema de classificação, proposto 

por ele, dividia os seres vivos em Vegetais (árvores, arbustos, ervas e hortaliças), 

Testáceos (intermediários entre animais e vegetais) e Animais (divididos em com 

sangue e sem sangue) (ABREU, 1994). Essa classificação proposta é racional, pois se 

baseia em características inerentes aos seres. No entanto, é artificial porque se baseia em 

um número reduzido de caracteres, originando grupos heterogêneos com organismos 

pouco relacionados entre si.  

O sistema de classificação e nomenclatura atual teve início com Carolus 

Linnaeus (forma latinizada do sueco Carl Lineé), considerado o “pai da taxonomia”, e 

seus contemporâneos no século XVIII. O trabalho central de Lineu foi o “Systema 

Naturae”, baseado na lógica de Aristóteles, e teve sua décima edição adotada 

oficialmente pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (AMORIM, 2002). 
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O sistema lineano de classificação possui duas estruturas distintas, essenciais para o 

estudo da sistemática: sistema de táxons e sistema de categorias. O sistema de táxons 

corresponde ao agrupamento de espécimes com base em semelhanças compartilhadas, e 

esses agrupamentos recebem nomes (táxon). O sistema de categorias é baseado nos 

conceitos aristotélicos de genus (um nível mais geral que inclui vários elementos) e 

eidos (nível mais restrito, incluído em um nível maior), por exemplo, os cães em relação 

às raças de cães seriam um genus, e em relação aos carnívoros seriam eidos; dessa 

forma, as categorias de Lineu são um meio de indicar se um grupo está mais para cima 

ou mais para baixo no nível de hieraquia de táxons (AMORIM, 2002). Assim, a 

classificação lineana corresponde a uma associação desses elementos, e às classes e 

classes de classes, Lineu chamou de Species, Genus, Ordo, Classis e Regnum (Espécie, 

Gênero, Ordem, Classe e Reino). 

A sistemática, muitas vezes chamada de taxonomia, possui critérios essenciais: 

primeiro, as espécies são reconhecidas como unidade morfológica básica na natureza. 

Segundo, a classificação dessas espécies é feita em um esquema hierárquico; os autores 

de classificações mais antigas, como Lineu, eram menos motivados a investigar as 

forças que produziam a diversidade do que a descrever as espécies. As relações 

observadas entre os organismos foram explicadas como sendo resultado de processos 

evolucionários com a introdução da Teoria da Evolução de Darwin. Porém, essa 

mudança não contribuiu para produzir um conjunto de métodos bem articulados para 

deduzir relações filogenéticas, fato que demorou 100 anos para acontecer (SCHUH, 

2000). 

 

1.2.1. Filogenética Molecular 

O conceito de filogenia surgiu após Charles Darwin e o conceito de 

ancestralidade entre espécies, e é seu o primeiro diagrama publicado representando 

similaridade entre espécies. Assim, as filogenias nada mais são que a indicação das 

relações de ancestralidade supostas para um conjunto de espécies (MIYAKI et al., 

2001). 

Desde os tempos de Darwin, a reconstrução da história evolutiva dos organismos 

e sua expressão em forma de árvore filogenética tem sido aspiração de muitos 

naturalistas. A proposta ideal seria a utilização de registros fósseis, porém os mesmo são 
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fragmentados e incompletos, sendo utilizado métodos de comparação morfológica e 

fisiológica. (NEI e KUMAR, 2000). 

Avanços recentes da biologia molecular têm mudado essa situação 

drasticamente. Uma vez que todas as informações genéticas dos organismos estão em 

moléculas de ácido nucleicos, podem-se estudar as relações evolutivas utilizando-se o 

DNA. Tanto as sequências protéicas quanto de DNA são usadas para inferência 

filogenética, sendo as proteínas que abriram o caminho para essa metodologia com o 

sequenciamento da insulina em 1955, seguido vinte anos depois do sequenciamento de 

DNA de um bacteriófago, ambos por Sanger (BROWN et al, 1955; SANGER e 

COULSON, 1975).  

A abordagem molecular possui várias vantagens em relação à abordagem 

clássica: primeiro porque o DNA consiste de quatro nucleotídeos apenas, assim como 

proteínas consistem em 20 aminoácidos diferentes, de modo que podem ser utilizados 

para comparar grupos diversos de organismos; segundo, a evolução dessas moléculas 

segue um padrão mais ou menos regular, o que permite a utilização de modelos 

matemáticos para formular as mudanças e comparar organismos até pouco relacionados; 

e terceiro, os genomas consistem em sequências longas de nucleotídeos, que contém um 

número maior de informação filogenética em comparação aos caracteres morfológicos 

(NEI e KUMAR, 2000). 

O termo filogenia molecular refere-se ao estudo das relações evolucionárias 

entre os organismos pelo uso dos dados moleculares, como sequências de ácidos 

nucleicos e proteínas, ou outros marcadores moleculares (LIMA, 2003). A lógica da 

inferência filogenética para caracteres moleculares e morfológicos é idêntica, mas os 

dois têm propriedades, métodos e conceitos diferentes (RIDLEY, 2004). Os principais 

problemas enfrentados nas análises de dados morfológicos também são enfrentados com 

dados moleculares.   

Na reconstrução de qualquer tipo de filogenia, a preocupação principal do 

sistemata deve ser a homologia (RUSSO, 2001), ou seja, em uma análise filogenética 

deve-se sempre utilizar caracteres homólogos das espécies. Uma homologia é um 

caráter compartilhado por duas ou mais espécies que estava presente no ancestral 

comum a elas. Esse conceito, utilizado atualmente, foi cunhado por Hennig em 1966 e à 

época não foi bem aceito, consequentemente não adotado, dando espaço a vários termos 

confusos para homologia (SCHUH, 2000). 
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O termo homologia ainda é utilizado erroneamente como sinônimo de 

similaridade. Esta última pode ser quantificada, enquanto que a outra trata de um termo 

qualitativo (RUSSO, 2001). Assim, em termos moleculares, a homologia não pode ser 

medida, e sim deve ser hipotetizada, já que concerne a uma história evolutiva do caráter 

em questão (dois caracteres são homólogos se suas partes idênticas ou semelhantes 

possuem origem comum). Consequentemente, não é correto dizer que caracteres 

apresentam 95% de homologia, e sim 95% de similaridade (SALEMI e VANDAMME, 

2003).  

Se um ancestral comum possui um estado diferente de um caráter, então esse 

caráter nas espécies descendentes evoluiu independentemente, o que é considerado uma 

homoplasia (RIDLEY, 2004). Para Hennig, a homologia deve ser aceita na ausência de 

evidências do contrário, seria a “não homologia”. Como explica Schuh (2000), todas as 

similaridades são julgadas homólogas inicialmente, e a não homologia é detectada 

retrocedendo em direção ao mais recente ancestral; se a análise apoiar uma condição de 

sinapomorfia, então é considerada uma homologia, se a condição derivada 

compartilhada teve origem independente, um evento de não homologia (homoplasia) foi 

descoberto. As homoplasias podem surgir por vários fatores. Nas evidências de DNA, 

podem surgir facilmente ao acaso, mas com caracteres morfológicos é pouco provável 

ser ao acaso. Nesse caso, a causa mais importante é a evolução convergente, quando a 

mesma pressão seletiva atuou em duas linhagens (RIDLEY, 2004).  

Em termos moleculares, dois nucleotídeos em sequências diferentes são 

homólogos se, e somente se, as duas sequências adquiriram esse estado diretamente de 

seu ancestral comum (PAGE e HOLMES, 1998). Para a filogenia molecular, a 

homologia por si só não é suficiente, pois dois processos podem gerar genes 

homólogos: a duplicação e a divergência gênica. No caso de um evento de duplicação 

gênica, os genes são chamados parálogos. Se esses genes passarem a ter histórias 

evolutivas independentes a partir de um evento de especiação, eles são chamados 

ortólogos. Dessa forma, para o estudo de eventos de duplicação gênica em famílias de 

genes, cópias parálogas de uma única espécie devem ser escolhidas; já para 

reconstrução filogenética de grupos taxonômicos, os genes ortólogos devem ser 

preferidos (RUSSO, 2001). 

Quando duas sequências possuem características idênticas em um sítio, ou seja, 

o mesmo nucleotídeo ou aminoácido, estas não são necessariamente homólogas.  Se 

esse caráter não foi adquirido de um ancestral comum, caracteriza-se como uma 
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homoplasia, que seria resultado de evolução convergente. As homologias podem ser 

muito difíceis de serem distinguidas das homoplasias, especialmente no nível 

molecular. Isso porque as sequências são compostas unicamente por poucos símbolos 

(os quatro nucleotídeos, por exemplo) em uma ordem variante ao longo da sequência 

(PAGE e HOLMES, 1998). 

 

1.2.2. Identificação de posições homólogas 

 Dadas duas sequências que são similares, mas diferentes, a primeira tarefa é 

estabelecer quais regiões das duas sequências são homólogas, ou seja, correspondem à 

mesma região do gene, para fins de comparação (PAGE e HOLMES, 1998). O método 

mais comum para essa comparação é o alinhamento de sequências, que provê um 

mapeamento dos resíduos de duas ou mais sequências. A maioria dos métodos de 

alinhamento tenta modelar os mecanismos pelos quais determinadas sequências 

evoluíram (SCHULER, 2001). Apesar de ser presumido que sequências homólogas 

descendem de um mesmo ancestral, não se tem a sequência desse ancestral; o que se 

observa são sequências de organismos existentes atualmente. As mudanças que ocorrem 

durante a divergência de um ancestral comum podem ser classificadas como 

substituições, deleções e inserções. Em condições ideais, onde o alinhamento reflete a 

história evolutiva de duas sequências, os resíduos que foram alinhados, mas não são 

idênticos são substituições; as regiões onde os resíduos de uma sequência correspondem 

a nada na outra sequência representam inserção em uma ou deleção na outra, que são 

representados por gaps (SCHULER, 2001). 

 O alinhamento pode ser realizado para comparação de duas (alinhamento par a 

par), ou mais (alinhamento múltiplo) sequências de DNA ou proteína (MOUNT, 2004). 

Para ambos, as abordagens computacionais caem em duas categorias: alinhamento 

global e alinhamento local. No alinhamento global, é feito um alinhamento da sequência 

inteira, utilizando todos os caracteres do começo ao fim, adicionando espaços vazios 

(gaps) para tornar as duas sequências com o mesmo número de caracteres. No programa 

BLAST (ALTSCHUL et al.,1990; ALTSCHUL et al.,1997), por exemplo, o 

alinhamento local localiza uma pequena região na sequência (chamada de semente), que 

possua o melhor alinhamento com parte de outra sequência e começa a estender esse 

alinhamento (NEI e KUMAR, 2000; GIBAS e JAMBECK, 2001; MOUNT, 2004). Os 

gaps produzidos no alinhamento de sequências representam eventos evolutivos 
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hipotéticos, e, portanto, são também utilizados como caracteres (DOYLE e DAVIS, 

2001). 

 

 

1.2.3. Distâncias Genéticas e modelos de substituição nucleotídica  

 A causa primária da evolução concerne às mudanças nos genes por mutação. 

Essas mudanças podem se espalhar na população por deriva genética ou por seleção 

natural e assim se fixarem no genoma. Existem quatro tipos de mudanças básicas do 

DNA: substituição de um nucleotídeo por outro, remoção, inserção e inversão de 

nucleotídeos (PAGE e HOLMES, 1998; NEI e KUMAR, 2000). As inserções, remoções 

e inversões podem ocorrer em um ou mais nucleotídeos como uma unidade, e se as duas 

primeiras ocorrem em um gene codificador de proteína, podem mudar o quadro de 

leitura da mesma, caracterizando mutações de quadro de leitura (SALEMI e 

VANDAMME, 2003). As substituições que trocam uma purina (adenina ou guanina) 

por outra ou uma pirimidina (citosina ou timina) por outra são chamadas de transições; 

já as substituições que trocam uma purina por uma pirimidina e vice-versa são 

transversões. As substituições do tipo transição são mais frequentes que as transversões, 

pois requerem uma mudança menor na estrutura da base nitrogenada (PAGE e 

HOLMES, 1998). 

 Quando é realizada a identificação de regiões homólogas em um alinhamento, é 

observado simplesmente se as sequências são as mesmas ou não. Porém, se mais de 

uma substituição ocorreu em um local, o registro das substituições prévias é perdido 

(PAGE e HOLMES, 1998). Dessa forma, a simples contagem do número de diferenças 

entre duas sequências (chamada de diferenças observadas, ou distância p) subestima a 

quantidade real de mudança evolutiva. Existe uma relação entre o tempo de divergência 

entre duas sequências e o número de substituições acumuladas. Com o passar do tempo 

evolutivo, múltiplas substituições por local se acumularão, consequentemente as 

sequências se tornarão saturadas (SALEMI e VANDAMME, 2003), ou seja, a maioria 

dos sítios que estão mudando já mudou anteriormente (PAGE e HOLMES, 1998).  

 Uma vez que as diferenças observadas subestimam as quantidades reais de 

mudanças evolutivas, vários métodos para converter essas diferenças em medidas de 

distâncias evolutivas reais foram desenvolvidos, normalmente chamados de métodos de 

correção de distância ou ainda modelos de substituição nucleotídica (PAGE e 

HOLMES, 1998; SALEMI e VANDAMME, 2003). O objetivo desses modelos é 
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corrigir as distâncias observadas pela estimativa da quantidade de mudanças evolutivas 

(Figura 3). 

 

 

 Muitos modelos têm sido propostos, com várias suposições sobre a natureza do 

processo de evolução molecular. A maioria desses modelos estão inter-relacionados, 

diferindo somente em quantos parâmetros incluem; alguns métodos, por exemplo, 

permitem variações nas frequências nucleotídicas, enquanto outros permitem que 

diferentes tipos de substituição ocorram com probabilidades diferentes (PAGE e 

HOLMES, 1998).  

A escolha do modelo que melhor reflete um conjunto de dados específico é um 

problema muito relevante. A escolha imprópria do modelo pode resultar em resultados 

errôneos e com pouca significância evolutiva (PAGE e HOLMES, 1998). Atualmente 

existem programas disponíveis na internet que são usados para escolha do modelo que 

mais se adéqua aos dados a serem trabalhados. Eles trabalham baseados em cálculos de 

máxima verossimilhança (SCHNEIDER, 2007). 

 

1.2.4. Métodos de Reconstrução Filogenética 

 A reconstrução filogenética estima as relações de ancestralidade para um 

determinado grupo de organismos. Uma árvore filogenética representa a história 

evolutiva dos organismos presentes nela, e sua topologia pode ser definida como uma 

representação gráfica unindo as OTU’s através de ramos e nós. OTU’s (operational 

taxonomic units) são os organismos incluídos na análise, e podem ser qualquer nível 

taxonômico do qual se deseja inferir a história filogenética; os ramos são linhas que 

ligam os nós, e os nós são pontos na árvore, que podem ser internos, representando o 

ancestral comum, ou terminais, que são os organismos estudados (MIYAKI et al., 2001; 

Figura 3 Gráfico de distâncias observadas e esperadas (Page e Holmes, 1998) 
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HALL, 2008). Uma árvore não enraizada posiciona os organismos em relação um ao 

outro, sem indicar a direção dos processos evolutivos, ou seja, não há indicação de qual 

dos OTU’s representa o ancestral comum de todos. Para indicar a direção da evolução 

em uma árvore, é preciso ter uma raiz que conduza ao ancestral comum de todos os 

táxons (SALEMI e VANDAMME, 2003). Os grupos externos (outgroups) são capazes 

de dar esse sentido do tempo na análise de um grupo, sendo a raiz da árvore 

correspondente ao ancestral comum de todos os membros do grupo interno (ingroup) 

(MIYAKI et al., 2001). Os grupos externos devem sempre ser assumidos com base em 

dados anteriores que indiquem que é uma OTU próxima, mas que necessariamente 

divergiu antes do processo de diferenciação das OTUs do próprio grupo interno (LIMA, 

2003). 

 Page e Holmes (1998) dividem os métodos de reconstrução filogenética em duas 

categorias, em relação a como os dados são tratados: métodos de distância e os métodos 

discretos. Os métodos de distância convertem o alinhamento em uma matriz de 

distâncias entre pares de sequências, que é então utilizada em um método de construção 

de árvores, enquanto que os métodos discretos operam diretamente nas sequências, 

considerando cada sítio nucleotídico, ou funções derivadas dessas sequências. 

 A escolha de algoritmos é importante na obtenção de uma árvore filogenética. 

Dois grupos básicos de algoritmos existem: no primeiro grupo o princípio do método 

está embutido no próprio algoritmo que resulta em uma árvore final, e é mais aplicado 

em métodos de distância; no segundo grupo, o princípio do método é o critério utilizado 

para escolha da melhor árvore em um conjunto delas, e é utilizado em métodos discretos 

(MIYAKI et al., 2001). 

 Os métodos de distância são baseados na ideia de que se tem conhecimento da 

distância evolutiva atual entre todos os membros de um conjunto de sequências, que 

pode ser calculada a partir dos modelos de substituição nucleotídica (PAGE e 

HOLMES, 1998). Após a construção da matriz de distâncias com base em um dos 

modelos de substituição, um algoritmo de reconstrução da árvore é escolhido. Este pode 

ser UPGMA (agrupamento de pares não ponderados, baseado na média aritmética), 

Quadrados Mínimos, Evolução Mínima e Agrupamento de Vizinhos (Neighbor-joining) 

(SCHNEIDER, 2007). Entre eles, o método Evolução Mínima é o mais conhecido; nele, 

é procurada a árvore com a menor soma total de ramos. Entretanto, esse método é muito 

demorado, já que todas as possíveis árvores teriam que ser construídas, e a soma total 

dos ramos estimada, para que a árvore com soma mínima fosse encontrada (RUSSO et 
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al., 2001). Um algoritmo heurístico foi proposto para solucionar o problema do tempo 

computacional, conhecido como Agrupamento de Vizinhos (NJ – Neighbor-joining), 

que atualmente é o método de construção de topologia mais utilizado (LIMA, 2003). 

Neste método, a construção da árvore começa com uma topologia em forma de estrela. 

Inicialmente conectam-se os dois táxons mais estreitamente relacionados (vizinhos), que 

passam a ser considerados como único táxon, e o processo se repete até que todos os 

táxons estejam conectados (SCHNEIDER, 2007).  

Enquanto os métodos de distância reduzem a variação entre cada duas 

sequências a uma única medida de distância entre elas e trabalham com essas distâncias 

na estimativa da árvore final, os métodos baseados em caracteres discretos analisam 

cada sítio separadamente e constroem a árvore final diretamente a partir dos próprios 

caracteres. Dessa forma, os métodos baseados em caracteres discretos evitam a perda de 

informação que ocorre quando as sequências são convertidas em distâncias. Três 

métodos são mais conhecidos: Máxima Parcimônia, Máxima Verossimilhança, e a 

Inferência Bayesiana, que somente nos últimos dez anos, com o aprimoramento dos 

recursos computacionais, passou a ter seu uso popularizado em filogenia. 

 O método de Máxima Parcimônia se baseia no princípio da parcimônia ou 

economia máxima de Guilherme de Occam, que presume que quando duas hipóteses 

proveem explicações igualmente válidas para um problema, a mais simples deve ser a 

escolhida (SALEMI e VANDAMME, 2003). Em termos filogenéticos significa que a 

árvore que de fato representa a filogenia do grupo é aquela que pressupõe o menor 

número de mudanças para explicar toda a variação observada na matriz de caracteres 

(SCHNEIDER, 2007). Em primeiro lugar, os sítios informativos precisam ser 

selecionados, porque nem toda a variabilidade das sequências é útil para o método. Os 

que variam pelo menos duas vezes em no mínimo duas sequencias são informativos; 

aqueles que variam em apenas em uma única sequência ou que não variam não possuem 

informação filogenética; por isso, são chamados de sítios filogeneticamente não 

informativos (PAGE e HOLMES, 1998). Em seguida, o número de substituições em 

cada sítio informativo é inferido, e o total para cada uma das árvores possíveis é 

calculado. A árvore que requer o menor número de mudanças é selecionada como a 

mais parcimoniosa (MIYAKI et al., 2001). 

 No método de Máxima Verossimilhança (ML = Maximum Likelihood), o 

princípio básico consiste em estimar a probabilidade, com base em um determinado 

modelo, de um conjunto de dados estar representando um processo que realmente 
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ocorreu. Para filogenia molecular, o método irá calcular a probabilidade de que aquelas 

sequências em estudo tenham sido geradas seguindo um modelo evolutivo (PEREIRA 

et al., 2001). Para calcular a verossimilhança (L) de uma árvore comumente considera-

se a hipótese de que os sítios e as linhagens evoluem de forma independente. Por 

conveniência matemática, a verossimilhança normalmente é avaliada através de uma 

transformação logarítmica, transformando a multiplicação em um somatório. Portanto 

considera-se o logaritmo da verossimilhança (lnL) da árvore. Daí então a árvore com 

maior verossimilhança é escolhida como a árvore de máxima verossimilhança (SILVA, 

2008). 

 O método de Inferência Bayesiana (BI = Bayesian Inference) para filogenia é 

relativamente recente (RANNALA e YANG, 1996; MAU et al., 1999). Em estatística, o 

processo de inferência envolve testes de hipóteses e estimativa de parâmetros; os 

métodos clássicos definem probabilidade em função de análises das frequências dos 

acontecimentos em relação a um universo de resultados possíveis (SILVA, 2008). Os 

métodos bayesianos já não tratam as probabilidades da mesma forma, pois levam em 

consideração conceitos e conhecimentos a priori no cálculo das mesmas. Isso significa 

que também são consideradas informações já conhecidas antes da realização do 

experimento (SCHNEIDER, 2007; Hall, 2008). A análise Bayesiana para filogenética é 

semelhante à Máxima Verossimilhança, pois o usuário postula um modelo de evolução 

e o programa procura pelas melhores árvores que são consistentes com o modelo e com 

os dados (alinhamento); difere, no entanto, pois enquanto ML procura por árvores que 

maximizam a probabilidade de dados observados dada uma árvore, a BI procura pela 

árvore que maximiza a probabilidade de uma árvore, dados o modelo de evolução e os 

dados (SALEMI e VANDAMME, 2003; Hall, 2008). O cálculo da probabilidade de 

uma árvore ocorrer é feito através da combinação da verossimilhança da árvore com a 

probabilidade a priori da mesma, normalizada pela probabilidade dos dados terem 

ocorrido. O resultado é uma distribuição de probabilidade posterior que permite a 

escolha da árvore com maior chance de estar correta. Porém, esse cálculo envolve 

somatórios de todas as árvores e integrações entre todas as possíveis combinações de 

tamanhos de ramos e valores dos parâmetros do modelo de substituição para cada 

árvore, o que gera uma situação impossível de ser calculada analiticamente. Para isso, o 

método de amostragem Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) pode ser 

utilizado para amostrar árvores da distribuição de probabilidades posteriores (SALEMI 

e VANDAMME, 2003). O estado inicial de uma cadeia é definido por uma árvore com 
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combinação de comprimento dos ramos, parâmetros de substituição e parâmetros de 

taxa de variação entre sítios; então, um novo estado é proposto usando um modelo 

estocástico, movendo-se os ramos e/ou mudando o comprimento para criar uma nova 

árvore, e a probabilidade desse novo estado, dado o estado anterior, é calculada, o que 

permite a aceitação ou rejeição dessa árvore. Isso constitui uma geração da cadeia, e 

esse processo é repetido inúmeras vezes e diversas árvores vão sendo amostradas num 

intervalo de tempo determinado pelo usuário (HALL, 2008; SILVA, 2008). Após várias 

gerações, o processo alcança um estado estacionário, onde um conjunto de árvores 

possui valores de verossimilhança semelhantes, o que significa que as diferentes árvores 

convergiram a uma com topologia semelhante, e que o processo pode ser finalizado. 

 O método a ser escolhido depende dos objetivos a serem alcançados e do 

tamanho e complexidade do conjunto de dados. Em termos práticos, também depende 

da velocidade da máquina onde serão realizadas as análises e da facilidade de 

implementação de determinado método. 

 

1.2.5. Avaliação de Confiabilidade 

 Ao estimar uma filogenia, surge a preocupação de como avaliar a confiabilidade 

da árvore, ou mais especificamente, qual a confiança nos grupamentos formados por 

cada um dos nós da árvore. Na maioria das vezes, a confiabilidade se refere à topologia, 

ou ordem dos ramos, de uma árvore, e não ao comprimento dos ramos. Em sua essência, 

a confiabilidade é medida como a probabilidade de os membros de um dado clado 

serem sempre membros daquele clado (HALL, 2008). Para essa avaliação existem os 

testes de confiança, dos quais o bootstrap é o mais utilizado. A parte inicial do teste 

consiste em gerar diversos conjuntos de pseudo-dados, ou réplicas, de tamanho igual ao 

original através de sorteios com reposição nos dados originais. Na segunda etapa, 

árvores são geradas a partir dos pseudo-dados. E na etapa seguinte, é feita uma 

comparação dos grupamentos dos clados das árvores dos pseudo-dados e calculado 

quantas vezes cada ramo da árvore original se repetiu nas geradas pelos pseudo-dados. 

A quantidade de réplicas é indicada pelo usuário, e os valores são expressos em 

porcentagem e indicados nos ramos internos (DESALLE et al., 2002; SCHNEIDER, 

2001). Se a topologia muda muito conforme a reamostragem dos dados, o valor do 

bootstrap será menor, e, portanto, menor a confiabilidade daquele clado (RUSSO et al., 

2001). 
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 A análise Bayesiana, ao invés de fazer bootstrap com pseudo-dados, permite a 

contagem direta da fração de vezes que um clado ocorre entre as árvores amostradas, 

que indica o valor de confiabilidade do grupamento (HALL, 2008). 

1.2.6. DNA nuclear, nuclear ribossomal e mitocondrial 

 O DNA nuclear é aquele, como o nome indica, localizado no núcleo de células 

eucarióticas. É protegido por histonas, tem herança materna e paterna (GRIFFITHS, 

2008); é composto por regiões codificadoras, que são genes de cópia única 

codificadores de proteínas e famílias multigênicas; e regiões não codificadoras, que 

podem ser sequências repetidas em tandem, elementos de transposição, sequências 

regulatórias e espaçadores de DNA (PAGE e HOLMES, 1998).  

O gene que codifica a enzima RNA Polimerase II é um gene nuclear de cópia 

única. Essa enzima é encontrada somente em células eucarióticas, e catalisa a 

transcrição do DNA para síntese de precursores de mRNA, snRNA e miRNA. A enzima 

purificada tipicamente possui de 10-12 subunidades, e em leveduras possui 12 

subunidades, RPB1-RPB12, que variam no tamanho de aproximadamente de 6 a 

200kDa (MYER e YOUNG, 1998). A subunidade RBP1 é a subunidade maior da RNA 

polimerase II, e é essencial para sua atividade; ela forma um domínio de ligação ao 

DNA junto com outras subunidades, onde ocorre a transcrição. A RBP2 é a segunda 

subunidade maior, que em combinação com outras duas, forma uma estrutura na 

polimerase que mantém o contato da enzima entre o DNA molde e o RNA recém-

sintetizado (UniProt – http://www.uniprot.org). Os genes que codificam essas 

subunidades vêm sendo bastante utilizados para inferência de filogenia de fungos, por 

se tratar das regiões mais variáveis da RNA polimerase II (FRØSLEV et al., 2005), e 

que possuem tanto regiões conservadas como regiões variáveis, o que permite sua 

utilização para grupos de níveis hierárquicos taxonômicos diferentes. Liu et al. (1999) 

demonstraram que RPB2 contém uma região variável, entre os domínios conservados 6 

e 7, que pode ser útil para filogenia de fungos em níveis taxonômicos mais baixos. 

Os RNA’s ribossômicos, por sua vez, são componentes essenciais na fisiologia 

celular. Interagem de modo específico com as proteínas ribossômicas para formar as 

subunidades dos ribossomos que atuam na síntese de proteínas, e constituem cerca de 

80% a 90% de toda a massa de RNA (CONAWAY e CONAWAY, 2004). No genoma 

nuclear de eucariotos, o arranjo de rDNA produz três tipos de rRNA: 18S, ou 

subunidade menor (nucSSU); 28S, a subunidade maior; e 5.8S. Essa classificação é 
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conforme o coeficiente de sedimentação sob campo centrífugo, nas unidades de 

Svedberg (S). Há ainda as sequências espaçadoras, que contêm sinais para o 

processamento do transcrito, e podem ser externas (ETS – external transcribed spacer) 

ou internas (ITS – internal transcribed spacer) (GORAB, 2001). Essa unidade de 

transcrição de rRNA (ETS-18S-ITS-5.8S-ITS-28S), chamada assim porque um único 

transcrito é produzido, está presente em cópias repetidas em tandem, separadas por 

espaçadores não-transcritos (NTS – non-transcribed spacer), como se percebe na figura 

4 (PAGE e HOLMES, 1998). As sequências de rDNA têm sido frequentemente 

utilizadas em sistemática molecular porque incluem tanto regiões altamente conservadas 

(18S), quanto regiões variáveis (SOLTIS e SOLTIS, 1998). Outra razão é que sofrem 

padrão de evolução diferenciado, onde todas as cópias evoluem juntas, o que é chamado 

de evolução em concerto (LIAO, 1999), ocasionado por mecanismos de crossing-over 

desigual e conversão gênica (PAGE e HOLMES, 1998). Isso evita que cópias parálogas 

sejam utilizadas em análises filogenéticas, já que qualquer mutação que ocorra e que 

seja incorporada em uma cópia, estará presente nas outras cópias também.  

A mitocôndria é uma organela responsável pelo metabolismo oxidativo, e é 

encontrada na maioria das células eucarióticas (HENZE e MARTIN, 2003). O tamanho 

do genoma mitocondrial (mtDNA) pode variar de 6kb a 2000kb, e consiste de uma 

única molécula de DNA, onde cada gene é normalmente encontrado em uma única 

cópia, com exceção das plantas (NAHUM, 2001). Ao contrário dos genes nucleares, o 

genoma mitocondrial só possui genes que codificam proteínas que são necessárias para 

suas funções e para a maquinaria necessária para expressar esses genes; regiões não 

codificantes são raras (PAGE e HOLMES, 1998). Esse genoma é herdado 

maternalmente, e não sofre recombinação; por isso, a taxa de evolução é 

aproximadamente dez vezes mais rápida que o DNA nuclear, o que o torna uma 

importante ferramenta para estudos de genética de populações e sistemática. Em 

basidiomicetos, o mtDNA pode variar de 31kb a 121kb, pode haver recombinação, e já 

foi observada a presença de íntrons em vários grupos (CLARK-WALKER, 1992). 

Genes mitocondriais que codificam proteínas têm sido pouco utilizados em estudos com 

fungos, devido em parte à falta de primers universais, e parte à presença de íntrons 

compridos nos genes de interesse. Apesar de os íntrons de genes nucleares terem se 

mostrado eficientes para estudos de filogenias, os íntrons mitocondriais variam no 

mesmo gene, e alguns parecem ser transmitidos horizontalmente (KRETZER e 

BRUNS, 1999). Kretzer e Bruns (1999) testaram dois genes mitocondriais, COX3 e 
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ATP6, que codificam citocromo oxidase 3 e subunidade 6 da ATPase respectivamente, 

e observaram que ATP6 foi capaz de resolver um estudo de filogenia no grupo 

Boletales, com altos valores de confiança (bootstrap). O gene de ATP6 junto com ATP8 

e OLI1 codificam as subunidades da ATPase. O complexo ATP sintase utiliza a força 

motriz de prótons para gerar ATP de ADP e Pi. A estrutura dessa enzima é conservada 

(UniProt). A posição do gene para ATP6 em Saccharomyces servazzi Capr. 

(=Kazachstania servazzii) está mostrada na figura 5 (LANGKJÑR et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Localização do gene ATP6 no genoma mitocondrial de Saccharomyces servazzi (Langkjñr et 
al., 2003). 

Figura 4 Unidade de Transcrição do rDNA 
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2. Objetivos 

Geral: 

Compreender as relações filogenéticas dos fungos gasteroides, das ordens Geastrales 

e Phallales, com a inclusão de espécies tropicais. 

 

Específicos: 

• Coletar e identificar espécimes de fungos gasteroides tropicais; 

• Testar e adaptar as técnicas (protocolos) para extração de DNA de fungos 

tropicais frescos e herborizados; 

• Gerar sequências de DNA potencialmente espécie-específicas de fungos 

gasteroides a partir da extração de DNA de fungos frescos e herborizados; 

• Gerar árvores filogenéticas a partir de sequências de DNA de espécies de fungos 

tropicais analisadas e de espécies de clima temperado disponíveis no GenBank; 

• Elucidar as relações filogenéticas da espécie Aseroë floriformis e Phallus roseus 

Delile para auxiliar sua posição sistemática; 

• Desvendar as relações filogenéticas das espécies do gênero Geastrum descritas 

recentemente para o Brasil, e verificar se o hábito lignícola é um caráter 

filogeneticamente informativo. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1.Coleta 

- Período e áreas de coletas 

As coletas foram realizadas no período chuvoso, que compreendeu de abril a 

julho de 2009. As áreas de coleta foram em reservas de Mata Atlântica, a saber: Reserva 

Particular do Patrimônio Natural – Mata Estrela, Senador Antônio Farias – que está 

localizada no município de Baía Formosa (06°22'10" S e 35°00'28" W) e no Parque 

Estadual Dunas do Natal, RN, na região da grande Natal (05°46' S, 35°12' W), que é 

composta também por vegetação de Restinga.  

- Coleta e herborização  

Os basidiomas foram coletados aleatoriamente, em trilhas pré-existentes. O 

material foi coletado utilizando uma adaptação da metodologia proposta por Fidalgo e 

Bononi (1984): os espécimes foram fotografados antes de serem removidos do 

substrato, em seguida foram retirados manualmente e acondicionados em sacos de papel 

ou em caixa plástica com divisórias, marcados com seu respectivo número de 

identificação e dados relativos ao local, data, coletor, habitat e características do 

basidioma (forma, consistência, modo de inserção no substrato, coloração e dimensões), 

e levados ao laboratório. Alguns basidiomas foram acondicionados à -80°C no 

laboratório de Genética Molecular de Plantas, UFRN, para preservação e extrações de 

DNA. 

Para herborização, um desidratador elétrico foi utilizado à temperatura 

aproximada de 40°C para secagem durante 48 horas. Depois de secos, os basidiomas 

foram colocados em envelopes de papel com os dados da coleta, identificados e 

incorporados ao Herbário da UFRN (Departamento de Botânica, Ecologia e 

Zoologia/CB/UFRN). 

 

3.2.Estudos e identificação dos espécimes 

 O estudo dos espécimes foi realizado no Laboratório de Biologia de Fungos do 

Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia – Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi realizada somente a identificação de 

espécies do gênero Geastrum, com a descrição dos basidiomas seguindo a metodologia 

tradicionalmente usada para esse grupo. A análise macroscópica constituiu de 
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observações detalhadas a olho nu e com auxílio de lupa, de caracteres como disposição 

dos raios (fornicado, saculiforme) cor e superfície do perídeo, presença/ausência de 

pedicelo e apófise (lisa ou estriada), disposição do peristômio (sulcado, lacerado, 

fimbriado), etc. (Figura 6). As medidas foram efetuadas com paquímetro, com divisões 

menores na ordem de 1 mm, e para determinação da coloração foi utilizada a tabela de 

cores de Kornerup e Wanscher (1978). Para o estudo dos esporos, estes foram dispostos 

em lâminas distintas, e observados em microscópio estereoscópico Olympus e óptico 

Olympus, bem como o Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

 
Figura 6 Estruturas macroscópicas de Geastrum. A. Raios fornicados; B. raios sacados; C, D e E. 
Peristômio sulcado, fimbriado e lacerado (Fazolino, 2008). 

 

3.3.Análise Molecular 

- Extração de DNA 

A extração de DNA foi realizada com material herborizado e fresco. O material 

herborizado foi adquirido no Herbário da UFRN. Para a extração, o protocolo utilizado 

foi o desenvolvido por Romano et al. (1999), com adaptações para fungos, que emprega 

o detergente CTAB, responsável por romper as membranas celulares e liberar o DNA. 

O protocolo consiste em pulverizar 0,15g do material (qualquer parte do corpo de 

frutificação) com auxílio de nitrogênio líquido. Ao pó obtido adiciona-se 0,75mL de 

tampão CTAB (CTAB, NaCl 5M, Tris-HCl 1M, EDTA 500mM, β-mercaptoetanol) 

previamente aquecido e incubar as amostras em banho-maria durante 30min à 65°C. Os 

componentes do tampão e seu pH, entre outras funções, evitam a ação de DNAses. Em 

seguida, é feita a precipitação do DNA, adicionando clorofórmio:álcool isoamílico 

(24:1) e centrifugando a 10000 g por 10 min. Após essa fase, adiciona-se isopropanol 

60% para separação do DNA, seguido de centrifugação a 11000 g por 20 min, e 

A B C D E 
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final com etanol 70%. O etanol é então descartado, e espera-se o DNA secar. O DNA 

foi ressuspendido após secagem em 50µl de água DNAse Free.  

Após a extração, o DNA foi quantificado em espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 260 nm, e diluído à concentração de 25ng/µl para ser utilizado 

nas reações de PCR. 

 

- Escolha dos primers para amplificação por PCR 

 Para amplificação de sequências utilizadas para análise de filogenia molecular, 

os primers foram escolhidos com base em trabalhos anteriores. Foram utilizados:  

LROR-LR5 (VIGALYS, 1990)  para amplificação de DNA ribossômico (28S); ATP6-1 

e ATP6-2 (KRETZER e BRUNS, 1999) para amplificação da região do DNA 

mitocondrial que codifica a subunidade 6 da ATPase; e bRPB2-7.1R, bRBP2-6F (LIU 

et al., 1999) para amplificação da sequência que codifica a segunda subunidade maior 

da RNA polimerase II, que alcança a região dos domínios conservados 6 e 7 e o íntron 

entre eles. Esses primers amplificam respectivamente regiões de aproximadamente 

850pb, 650pb e 700pb. Os primers utilizados para amplificação foram os mesmos 

utilizados para sequenciamento. Todos eles foram adquiridos sob encomenda, e 

fabricados pela Prodimol Biotecnologia e IDT (Integrated DNA Technologies). A 

região alvo de cada um está ilustrada na Figura 7, e a sequência na Tabela 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 7 Regiões alvo dos primers utilizados, indicados pela seta. A. Região alvo do gene 28S; B. 
Região alvo do gene RPB2; C. Região alvo do gene ATP6. 
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Tabela 1 Sequências dos primers utilizados. 

Primer Sequência 5’-3’ 
LR0R ACC CGC TGA ACT TAA GC 
LR5 TCC TGA GGG AAA CTT CG 

ATP6-1 ATT AAT TSW CCW TTA GAW CAA TT 
ATP6-2 TAA TTC TAN WGC ATC TTT AAT RTA 
ATP6-3 TCT CCT TTA GAA CAA TTT GA 
ATP6-4 AAG TAC GAA WAC WTG WGM TTG 

bRPB2-7.1R CCC ATR GCY TGY TTM CCC ATD GC 
bRBP2-6F TGG GGK WTG GTY TGY CCT GC 

 

- Reações de PCR:  

 As amplificações de PCR foram feitas conforme as instruções dos fornecedores 

das enzimas, considerando as características específicas de temperatura de anelamento 

para os primers escolhidos, em termociclador Techne.  Os programas seguidos para 

cada primer estão especificados na Tabela 2. Para obter maiores quantidades de produto 

de PCR, a fim de chegar à concentração ideal para sequenciamento, algumas reações 

tiveram o número de ciclos aumentados para 35 a 40 ciclos.  

 Foram realizadas no mínimo duas reações para cada amplificação desejada, 

como forma de otimização da concentração dos produtos de PCR. Cada reação possuía 

volume final de 50µl, contendo tampão 10x de PCR, MgCl2, desoxirribonucleotídeos 

fosfatados (dNTP), primers foward e reverse a 12,5 pmol, solução de DNA a 25ng/µl,  

Taq DNA Polimerase a 5 U/µl (Invitrogen), completando com água para o volume final. 

 Para visualização dos fragmentos amplificados, 3µl da amostra misturados à 

1µl de tampão de corrida (glicerol e Bromofenol Blue) foram depositados em gel de 

agarose a 1,5% corado com brometo de etídeo, visualizado sob luz ultravioleta. 

 

Tabela 2 Programas de amplificação para cada região. 

Região 
   

Ciclo 

Desnaturação 
inicial 

Ciclagem Extensão 
Final 

28S 95°C por 5’ 30x [1’ a 94°C; 30’’ a  45°C; 2’ a 72°C] 5’ a 72°C 

ATP6 95°C por 2’ 5x [35’’ a 94°C; 55’’ a 37°C; 1’ a 72°C] 
30 x [35’’ a 94°C; 55’’ a 45°C; 1’ a 
72°C] 

5’ a 72°C 

RPB2 95°C por 1’ 34x [1’ a 95°C; 1’ a 55°C; 1’ a 72°C] 10’ a 72°C 
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- Purificação dos produtos de PCR 

 A adequada purificação de produtos de PCR é essencial para garantir uma boa 

qualidade da sequência gerada. Para a purificação de produtos de PCR, foi utilizado o 

kit de colunas Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System, da Promega, seguindo as 

instruções fornecidas. 

- Sequenciamento e análises das sequências:  

 O sequenciamento dos fragmentos de PCR foi feito em reação clássica 

utilizando os kits de sequenciamento da Applied Biosystems ABI PRISM® BigDye™ 

Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit versão 3.1 ou DYEnamic ET 

Terminator Matrix Standard, no Centro de Estudos do Genoma Humano – USP. 

 A análise das sequências obtidas foi feita com a utilização de softwares 

específicos para gerar as árvores filogenéticas, disponíveis na internet para download 

gratuito. O resultado do sequenciamento é um registro das intensidades de fluorescência 

em cada posição em um gel de sequenciamento (LIMA, 2003), chamado de 

eletroferograma; para visualização desse resultado, foi utilizado o Chromas Pro v. 1.5. 

Para o sequenciamento do fragmento, dois primers foram utilizados (foward e reverse), 

resultando em dois arquivos de cada fragmento, de forma que foi necessário montar a 

sequência consenso. Para isso, foi utilizado o programa DNA Baser v3.0.12, 

observando os parâmetros de qualidade das sequências.  

 Cada sequência consenso foi então submetida à busca por similaridade no 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), através da ferramenta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool), para observar se as sequências geradas correspondiam às 

regiões desejadas, através da similaridade com outras sequências depositadas. 

Sequências de 28S, ATP6 e RPB2 de espécies das ordens Geastrales e Phallales foram 

retiradas do GenBank para as análises filogenéticas (Anexo – Tabela 03 e 04). As 

espécies utilizadas como grupo externo foram escolhidas baseadas em estudos 

anteriores (HOSAKA e CASTELLANO, 2008). Para Geastrales, as espécies 

Chondrogaster pachysporus Maire, Phallus hadriani Vent., Gummiglobus 

agglutinosporus (G.W. Beaton) Trappe, Castellano & Amar., e Ramaria apiculata 

Donk foram utilizadas como outgroup; e para a ordem Phallales, a família Trappeaceae, 

representada pelas espécies Trappea darkeri (Zeller) Castellano e Phallobata alba 

Cunningham, foi utilizada como outgroup. Assim, tanto as sequências geradas, quanto 

as sequências retiradas do GenBank foram submetidas ao alinhamento para 
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identificação de posições homólogas, no programa ClustalX v.2.0.9 (LARKIN et al., 

2007), com as condições default do programa. A edição do alinhamento foi realizada 

com o programa BioEdit (HALL, 1999), onde foi realizado o corte no início e final das 

sequências de tamanhos diferentes, com o intuito de deixar as sequências todas do 

mesmo tamanho.   

 O primeiro passo para construção das árvores filogenéticas é a escolha do 

modelo de substituições que melhor se aplica aos dados, que será utilizado nos métodos 

de reconstrução. O MrModelTest (NYLANDER, 2004), uma versão modificada, foi 

utilizado para análise Bayesiana, pois apresenta o resultado em bloco de comando para 

o MrBayes.  

 Para construção das árvores, o PAUP* (SWOFFORD, 1998), através da 

interface gráfica PaupUp (CALENDINI e MARTIN, 2005), foi utilizado para métodos 

de máxima parcimônia, enquanto que o programa MrBayes (HUELSENBECK e 

RONQUIST, 2001) foi utilizado para análise Bayesiana. As sequências foram 

concatenadas com o script concat.jar (SMITH e DUNN, 2008), após a escolha do 

modelo ter sido feita para cada gene em separado. No PaupUP, com o método de 

máxima parcimônia, as árvores foram calculadas com mecanismo de busca heurística 

com a árvore inicial obtida por stepwise addition com adição aleatória de sequências 

repetida 1000 vezes. Os valores de suporte dos nós (bootstrap - BP) foram calculados 

com repetição de 1000 vezes. 

 No MrBayes, os dados foram particionados com cada partição correspondendo 

a um gene (nucLSU, ATP6, RPB2 para a ordem Phallales, e 28S e RPB2 para ordem 

Geastrales), com seu respectivo modelo de substituição escolhido pelo MrModelTest. 

Foram geradas 2 milhões de gerações em duas corridas, com quatro cadeias cada. As 

árvores foram amostradas a cada 1000 ciclos, e o quarto inicial foi descartado das 

análises (burn in=25%), pela observação de quando os valores de verossimilhança 

atingiam o estado estacionário. Os valores de suporte foram obtidos pela distribuição 

das probabilidades posteriores (PP). 

 Para visualização e edição dos dendogramas, utilizou-se o TreeView (PAGE, 

1996) e FigTree (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/). 
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4. Resultados 

4.1.Coletas 

 Ao todo, doze espécies foram coletadas e 9 retiradas da coleção do Herbário 

UFRN. Na Reserva Particular do Patrimônio Natural – Mata Estrela, Senador Antônio 

Farias – as espécies coletadas foram: Geastrum entomophilum G. hirsutum, G. 

javanicum (Lev.) P. Ponce de León, G. schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller, 

Geastrum sp. 1216, Geastrum sp. 1217, Geastrum sp. 1218, Phallus indusiatus Vent. Já 

no Parque das Dunas, as espécies coletadas foram: Aseröe floriformis, Geastrum 

entomophilum, Geastrum lloydianum Rick e G. triplex Jungh.  As espécies Geastrum 

setiferum e Phallus roseus foram obtidas no Herbário UFRN. Para as análises 

moleculares, somente 8 espécies foram utilizadas: G. entomophilum, G. hirsutum, G. 

setiferum, G. schweinitizii, Geastrum. sp. 1217, G. javanicum, Aseroë floriformis e 

Phallus roseus. As espécies de Geastrum escolhidas englobam as espécies descritas 

para o Brasil, que não possuem dados moleculares, e espécies com hábito lignícola (G. 

schweinitizii e G. javanicum). A espécie Geastrum sp. 1217 consiste em uma nova 

espécie que está sendo descrita com esse trabalho. As ilustrações estão na figura 8, e as 

referências e número de tombamento das espécies utilizadas seguem abaixo: 

- Aseroë floriformis Baseia & Calonge, Mycotaxon 92:169–172 (2005) UFRN-Fungos 

1481 

- Phallus roseus Delile, Saccardo's Syll. fung. VII: 8; XV: 279 (1813) UFRN-Fungos 

535 

- Geastrum entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia, Mycotaxon 104: 449-453 

(2008) UFRN-Fungos 1233 

- Geastrum hirsutum Baseia & Calonge, Mycotaxon 95: 301-304 (2006) UFRN-Fungos 

1214 

- Geastrum setiferum Baseia & Milanez, Mycotaxon 84: 135-139 (2002) UFRN-Fungos 

803 

- Geastrum schweinitizii (Berk. & M. A. Curtis) Zeller, Mycologia 40: 649 (1948)  

- Geastrum javanicum (Lév.) P. Ponce de León, Fieldiana Bot. 31: 314 (1968) UFRN-

Fungos 1215 

- Geastrum sp. UFRN-Fungos 1217 
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Figura 8 Espécies utilizadas para reconstrução filogenética. A-F: Geastrales. A. Geastrum entomophilum, B. G. hirsutum, C. G. 

javanicum, D. G. setiferum, E. G. schweinitizii, F. G. sp. G-H: Phallales; G. Aseroë floriformis, H. Phallus roseus. 
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4.2.Análise Molecular 

- Extrações de DNA 

 As extrações de DNA foram realizadas de forma idêntica tanto para espécies 

frescas quanto herborizadas. Dificuldades podem ser encontradas quando a espécie foi 

armazenada em herbário com naftalina, pois se acredita que esta pode degradar o 

material genético (Neves, 2007). Ultimamente as espécies no Herbário UFRN têm sido 

mantidas com cravo da índia para evitar problemas causados pela naftalina, de forma 

que no presente trabalho não houve dificuldades na extração do material genético.  

 As extrações geraram DNA de boa qualidade e em ordens de 2000 ng/µl 

conforme as leituras no espectrofotômetro, sendo necessário diluir para 25 ng/µl afim de 

utilizar em reações de PCR. Os géis de agarose corados com brometo de etídeo, onde 

foi visualizado o DNA extraído, podem ser vistos na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Amplificações 

 Os dados moleculares consistiram nas sequências dos genes 28S, ATP6 e 

RPB2. A região 28S em fungos possui aproximadamente 3000pb (Gorab, 2001), porém 

no presente trabalho, foi amplificada uma região específica com cerca de 900pb. As 

amplificações dos genes ATP6 e RPB2 foram realizadas com primers degenerados; por 

esse motivo, a quantidade de primer na reação precisou ser aumentada, e as 

amplificações resultaram em bandas específicas e do tamanho esperado (650pb e 700pb 

respectivamente), como pode ser visto na Figura 10. Apesar de todas as amplificações 

terem sido bem sucedidas, a quantidade não foi suficiente para sequenciamento, sendo 

necessários ajustes. Então a quantidade de ciclos no programa foi aumentada, e ao final 

da purificação, o DNA foi recuperado em 30µl de água a fim de concentrar a solução. 

Figura 9 Gel de agarose 1,5%, com DNA genômico. M. marcador Lambda HindIII; 1. Phallus 

roseus; 2. Aseroë floriformis; 3. Geastrum hirsutum; 4. G. entomophilum; 5. G. javanicum; 6. 

G. schweinitizii; 7. G. setiferum; 8. G. sp. 1217 
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- Sequenciamento e análise das sequências 

 As sequências obtidas no CEGH-USP foram de boa qualidade para a maioria 

dos genes. Não foi possível obter sequências de boa qualidade de RPB2 de Phallus 

roseus e Geastrum setiferum. A busca por similaridade no banco de dados GenBank 

através da ferramenta BLAST mostrou que as sequências obtidas correspondiam de fato 

às regiões desejadas, confirmando o correto sequenciamento.  

 

- Análise das sequências 

O alinhamento das sequências geradas e as retiradas do GenBank para cada 

gene revelou tanto a presença de deleções e inserções de nucleotídeos, como de 

substituições de base do tipo transição e transversão. Para a ordem Phallales, o 

alinhamento das sequências do gene ATP6 mostrou entre os nucleotídeos 

correspondentes na posição 104 a 114 da espécie Phallobata alba (utilizada como 

outgroup) um bloco de deleção nas demais espécies, entre outras substituições. Já com o 

gene 28S, pôde-se perceber claramente a região do domínio variável D2, que é a mais 

variável da região 28S (GHÉHO et al., 1993). O alinhamento do gene RPB2 mostrou 

uma quantidade de substituições na porção menos variável, e dois blocos de indel na 

região variável do íntron 4. Para a ordem Geastrales, também foi observada a região do 

domínio variável D2 do 28S, como também a região conservada do fragmento. Já no 

alinhamento das sequências do gene RPB2, também foi possível observar a região 

variável do íntron 4, e um grande bloco de indel com cerca de 6 nucleotídeos na região 

do nucleotídeo 60, que foi característico da família Geastraceae. 

 O alinhamento foi então submetido ao teste do modelo de substituição. 

O modelo escolhido pelo MrModelTest que melhor reflete os dados do gene ATP6 foi o 

HKY+I+G, enquanto para RPB2 e 28S foi GTR+I+G, em ambas as ordens.  

Figura 10. A. Amplificação de RPB2, bandas com 700pb; B. Amplificação de 28S, bandas com 900pb; C. 
Amplificação de ATP6, bandas com 600pb. 1. Aseroë floriformis; 2. Phallus roseus; 3. G. entomophilum; 4. G. 

javanicum; 5. G. hirsutum; 6. G. sp. 1217; 7. G. setiferum; 8. G. schweinitzii.  

B C A 
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 Para a ordem Phallales, na análise de máxima parcimônia, dos 2119 caracteres 

totais, 1243 eram constantes, 117 eram não-informativos e 699 eram caracteres 

informativos. A análise resultou em apenas uma árvore mais parcimoniosa, com 2895 

passos. Com a análise Bayesiana, não houve diferença significativa na topologia da 

árvore em relação àquela obtida pela máxima parcimônia, indicando que os dados 

apresentaram consistência filogenética. Na topologia (Figura 11), podem-se observar 

seis clados bem sustentados, que correspondem às famílias da ordem Phallales. Em cada 

família é possível observar também as relações entre os gêneros.  Os números nos nós, 

antes da barra indicam valores das probabilidades posteriores para análise Bayesiana, 

enquanto após a barra são valores de bootstrap obtidos através de 1000 réplicas, para 

máxima parcimônia. 

 Para a ordem Geastrales, na análise de Máxima Parcimônia, dos 1402 

caracteres totais, 627 eram variáveis, dos quais 489 eram informativos para parcimônia. 

A análise com busca heurística resultou em apenas uma árvore mais parcimoniosa com 

2079 passos. A análise Bayesiana resultou em topologia similar, porém melhor 

resolvida que a de Máxima Parcimônia, onde se observa uma grande politomia nos 

gêneros Geastrum e Radiigera (Figura 13, os valores nos ramos são de bootstrap). A 

árvore consenso computada depois do burn-in na análise Bayesiana é mostrada na 

Figura 12, com valores de probabilidade posterior (PP) nos ramos.  
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Figura 11 Árvore filogenética da ordem Phallales obtida por análise Bayesiana e Máxima Parcimônia. Os valores 
antes da barra indicam probabilidade posterior, e após indicam valores de bootstrap. A escala representa substituições 
por sítio. *Aseroë floriformis; **Phallus roseus. 
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Figura 12 Árvore filogenética da ordem Geastrales obtida por análise Bayesiana. As bolas pretas indicam 
valores de probabilidade posterior PP≥0.7; bolas cinzas indicam PP<0.7. A escala representa substituições 
por sítio. 

Sphaerobolaceae 

Schenellaceae  

Geastraceae  

Sclerogastraceae  
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Figura 13 Árvore filogenética da ordem Geastrales obtida por Máxima Parcimônia. Os números nos ramos 
indicam valores de bootstrap. A escala representa a quantidade de passos (mudanças). 
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5. Discussão 

As espécies de onde foram obtidas as sequências utilizadas para reconstrução 

filogenética neste trabalho totalizam 67 espécies, incluindo as utilizadas com outgroup. 

Seguindo o Dictionary of the Fungi (KIRK et al, 2008), a ordem Phallales possui 88 

espécies, de modo que a representatividade das espécies neste trabalho corresponde à 

34% para essa ordem. Já para Geastrales, Kirk et al (2008) afirmam que a ordem possui 

64 espécies, de forma que a representatividade para esse grupo é de 51% das espécies. 

Deve-se salientar que muitas espécies atualmente são consideradas sinonímias de 

outras, o que impede uma contagem mais aproximada da realidade.  

 

Ordem Phallales: 

Os resultados mostraram a ordem Phallales claramente dividida em seis famílias, 

como em Hosaka et al. (2006), com altos valores de suporte (Figura 11). As famílias 

Clathraceae, Phallaceae e Lysuraceae possuem espécies hipógeas ou parcialmente 

hipógeas, tornando-se epígeas com o desenvolvimento do pseudoestipe, enquanto 

Trappeaceae, Claustulaceae e Protophallaceae não possuem pseudoestipe, e o corpo de 

frutificação oval a piriforme engloba a gleba e o himênio mesmo depois de maduro 

(MILLER e MILLER, 1988). Ainda em relação ao corpo de frutificação, quatro formas 

são observadas: tuberoide, clatroide, faloide e lisuroide. Estudos de reconstrução de 

caráter ancestral utilizando código binário mostraram que houve apenas uma transição 

da forma tuberoide para não-tuberoide (HOSAKA et al., 2006). Entretanto, na presente 

análise, a forma tuberoide aparece como uma condição primitiva, presente em 

Trappeaceae e Claustulaceae, reaparecendo também em Protophallaceae, o que pode 

não indicar necessariamente que os outros estados do caráter são derivados desse. Essa 

condição também aconteceu ao longo da evolução da subclasse Phallomycetidae, onde a 

ordem Geastrales apresenta, entre outras, a forma tuberoide; a ordem Hysterangiales 

possui apenas a forma tuberoide, enquanto que Gomphales e Phallales são mais 

diversificadas apresentando a forma tuberoide surgindo em diversos momentos da 

evolução (HOSAKA et al., 2006; HOSAKA et al., 2008; GIACHINI et al., 2010).  

 

- Família Clathraceae 

 A família Clathraceae é constituída pelos fungos lattice stinkhorns, que possuem 

basidioma com uma construção formada por braços tubulares ou gelatinosos 

interconectados em forma de rede ou entrelaçados, ou composto por um receptáculo 
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com braços erguidos unidos nas pontas ou arqueados em forma de estrela (MILLER e 

MILLER, 1988), ou pode ainda não possuir braços (Figura 2). Segundo Pegler e Gomez 

(1994), as séries de desenvolvimento do corpo de frutificação clatroide, laternoide e 

lisuroide podem ser reconhecidas na família. Para eles, a série lisuroide é característica 

dos gêneros Lysurus, Aseroë, Pseudocolus, Colus e Simblum; o presente trabalho, 

porém, mostra que Simblum e Lysurus constituem a família Lysuraceae – atualmente, 

Simblum é sinonímia de Lysurus (KIRK et al., 2008).  

Os resultados permitem um reagrupamento da família Clathraceae. 

Anteriormente, uma característica que distinguia essa família na ordem era a presença 

de braços dispostos em diferentes construções. Uma nova espécie, Aseroë floriformis 

(BASEIA e CALONGE, 2005), cuja característica principal é a ausência de braços foi 

descrita para a família. Essa espécie foi originalmente alocada no gênero Aseroë pela 

semelhança morfológica com A. rubra Labillardière, como cor e forma do basidioma, 

formado por um estipe cilíndrico emergindo de uma volva branca, e esporos de forma 

baciloide e tamanho similar. Aseroë foi proposto por Labillardière (1806), e apesar de o 

Index Fungorum (www.indexfungorum.org) incluir 43 nomes para esse gênero, a última 

edição do Dictionary of Fungi (KIRK et al., 2008) considera somente duas espécies, A. 

floriformis e A. rubra.  

A descrição dessa espécie muda a concepção da característica principal da 

família: ausência de braços. Esta característica parece ser primitiva no grupo, como 

evidente na árvore obtida a partir de dados moleculares (Fig. 11). Nela, podem-se 

observar agrupamentos correspondentes à forma do basidioma. Na família, a espécie A. 

floriformis possui o que seria o caráter primitivo, ou seja, a ausência de braços, 

compartilhando um ancestral comum com todas as espécies que possuem braços (Fig. 

14). Na família, pode-se observar uma bifurcação originando dois outros agrupamentos, 

um em que as espécies possuem o receptáculo formado por braços que se unem nas 

pontas (Pseudocolus fusiformis (E. Fisch.) Lloyd) ou arqueados em forma estrelada 

(Aseroë rubra e Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch.), e outro em que os braços se 

entrelaçam e se anastomosam, formando uma estrutura do tipo “gaiola” (Clathrus 

chrysomicelinus Möller, Laternea triscapa Turpin, Ileodictyon cibarium Tul. ex M. 

Raoul, Ileodictyon gracile Berk. e Protubera canescens Beaton & Malajczuk). É 

possível observar então que Aseroë floriformis possui divergência anterior a todas as 

outras espécies da família Clathraceae, e, especificamente, ela não se agrupa com A. 

rubra como esperado, se de fato pertencessem ao mesmo gênero. O ramo que leva à 
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espécie A. floriformis possui comprimento relativamente maior que o ramo que leva ao 

grupo formado pelas espécies com braços (Figura 14), indicando que um número maior 

de substituições acumuladas foi necessário para criar essa diferença (ausência/presença 

de braços). Tendo em vista os fatos citados, o presente trabalho sugere a criação de um 

novo gênero para acomodar a espécie Aseroë floriformis. 

Anthurus archeri foi transferido para Clathrus, sendo considerado sinonímia de 

Clathrus archeri por Dring em 1980. Dring (1980) reconhece a série Anturoide dentro 

daquele gênero, composta por espécies cujos braços se separam pelo ápice. As 

evidências filogenéticas sugerem a revalidação de Anthurus archeri, uma vez que essa 

espécie não se agrupa com outras com o tipo clatroide de desenvolvimento do 

basidioma, se agrupando com Pseudocolus fusiformis e Aseroë rubra, compartilhando 

caracteres com este último, como a presença de um pseudoestipe cilíndrico que emerge 

da volva, esporos elípticos e braços livres. 

Outra consideração que pode ser inferida é em relação à espécie Protubera 

canescens. Ela foi descrita por Beaton e Malajczuk (1986) com exemplares da Austrália 

oriental mostrando-se bastante diferente no tamanho dos esporos em relação às outras 

espécies descritas para o gênero. Hosaka et al. (2006) observaram que algumas espécies 

de falsas-trufas do gênero Protubera se agrupavam em famílias e até ordens diferentes, 

como Protubera canescens em Clathraceae, P. nothofagi Castellano & Beever em 

Hysterangiales e P. clathroidea Dring em Lysuraceae, mostrando então se tratar de um 

grupo polifilético. No entanto, May et al (2010), observaram que alguns espécimes 

coletados em Melbourne, Austrália, descritos como P. canescens, após um certo período 

eclodiram, e notaram então que na realidade tratava-se de espécimes de Ileodictyon, o 

que os levou à conclusão de que a descrição taxonômica para as falsas-trufas P. 

canescens corresponde ao estágio imaturo de Ileodictyon. Evidências para tal fato são 

encontradas também no presente trabalho, onde se pode observar o agrupamento de P. 

canescens na família Clathraceae, compartilhando um ancestral comum com I. gracile e 

I. cibarium com altos valores de suporte (PP:1; BT:99), quando se esperava que se 

agrupasse em Protophallaceae, família a qual pertence o gênero Protubera. 
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-Família Phallaceae 

 A família Phallaceae foi criada por Corda (1842) para acomodar espécies com 

corpo de frutificação composto por um receptáculo único e oco, com uma gleba fétida 

cobrindo o ápice, que por sua vez pode ser modificado formando uma estrutura 

campanulada ou cilíndrica chamada cabeça, que pode ainda possuir caliptra ou indúsio, 

constituído por uma rede que se estende por debaixo da cabeça; pode ainda apresentar 

uma constrição formada pela gleba na parte superior do receptáculo, e estipe oco com 

perfurações (Figura 15) (MILLER e MILLER, 1988). Segundo Pegler e Gomez (1994), 

essa família se diferencia de Clathraceae por apresentar desenvolvimento unipileado, 

receptáculo colunado, e a gleba localizada na superfície exterior do receptáculo, 

enquanto que a outra família apresenta desenvolvimento multipileado, receptáculo 

séssil, e gleba localizada na superfície interna.  

 

Figura 14 Relações filogenéticas na família Clathraceae. À esquerda: Em vermelho, espécie com corpo de 
frutificação sem braços; verde: espécies com braços; azul: braços que se abrem em forma estrelada ou juntos 
pela ponta; tracejado: espécies com braços em gaiola. À direita: visualização das formas do basidioma 
correspondentes a cada espécie. 
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 Como exposto anteriormente, a diferença entre os gêneros consiste em detalhes 

como a presença ou ausência de indúsio, e as modificações no ápice. Miller e Miller 

(1988) consideram os gêneros Dictyophora, Itajahya, Phallus, Mutinus e Staheliomyces. 

Com a mudança de status de gêneros como Dictyophora e Itajahya para subgêneros de  

(KREISEL, 1996), o presente trabalho considerou inicialmente apenas os gêneros 

Phallus, Mutinus e Staheliomyces. Os resultados, porém, mostraram que Phallus roseus 

possui divergência posterior à Mutinus e anterior às outras espécies de Phallus (Figura 

16). Antes da mudança de status proposta por Kreisel, Phallus roseus era considerada 

Itajahya rosea, e o espécime coletado de fato possui caliptra, estrutura localizada no 

ápice do basidioma, recobrindo parcialmente a gleba (Fig. 8H). A presença desta 

estrutura parece ser uma característica que surgiu independentemente na história 

evolutiva de Phallaceae, que caracteriza este clado. Dessa forma, e aliado ao fato de que 

P. roseus não se agrupou com nenhuma outra espécie de Phallus, sugere-se a 

revalidação do gênero Itajahya, porém é recomendável que estudos moleculares 

envolvendo Phallus galericulatus (Möller) Kreisel (= Itajahya galericulata) sejam 

realizados. 

Figura 15. A. Dictyophora duplicata; B. Itajahya galericulata; C. Staheliomyces cinctus.Adaptado de 
Miller e Miller, 1988. 

A 

B C 
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 A presença de indúsio não é suficiente para separar Dictyophora de Phallus, 

como mostra o dendograma obtido (Figura 16). Kreisel (1996) afirma que espécies com 

ou sem indúsio podem estar proximamente relacionadas, e ainda que uma determinada 

espécie pode apresentar ou não indúsio, ou um indúsio rudimentar sob a cabeça. No 

dendograma, observa-se que apesar de Dictyophora multicolor Berk. e D. duplicata 

(Bosc) E. Fisch. formarem um clado, D. indusiata se agrupa com Phallus hadriani, e 

possui divergência anterior ao outro clado citado, indicando tratar-se de polifiletismo. 

Segundo a cladística, uma das condições para um gênero, ou qualquer outro nível 

hierárquico, ser considerado uma entidade taxonômica válida é a monofilia (AMORIM, 

2002); desta forma, o trabalho presente confirma a mudança de status do gênero 

Dictyophora, para subgênero Phallus.  

 Pelo dendograma pode-se inferir também que Mutinus é o gênero mais 

primitivo, como também sugerido por Cunningham (1942), e de fato apresenta o corpo 

de frutificação mais simples, constituído por um receptáculo cujo ápice é apenas coberto 

pela gleba, enquanto que em Itajahya se observa o ápice modificado em uma estrutura 

cilíndrica que possui a caliptra. O gênero Phallus possui o ápice campanulado, podendo 

ainda desenvolver o indúsio. É importante salientar que nenhum espécime do gênero 

Staheliomyces foi utilizado nas análises, de forma que sua real posição na família 

permanece desconhecida.  

 

 

 

Phallaceae 

Lysuraceae 

Figura 16. Relações filogenéticas da família Phallaceae e Lysuraceae. Em Lysuracea, Simblum 

sphaerocephalum é sinonímia de Lysurus periphragmoides. 
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Ordem Geastrales 

 A ordem Geastrales foi inicialmente publicada por Kreisel (1969), porém sem a 

diagnose latina, foi considerada inválida segundo o ICBN (International Code of 

Botanical Nomenclature). Hosaka et al. (2006) validaram Geastrales incluindo a 

diagnose em latim e evidências moleculares, e observaram que a ordem engloba vários 

táxons que pertenciam a outras ordens, como Pyronogastraceae, Sphaerobolaceae e 

Sclerogastraceae, mudando a concepção de Kreisel (1969) que reconhecia a ordem 

como monotípica, contendo somente a família Geastraceae. Assim, a ordem engloba 

espécies que liberam forçadamente estruturas com os basidiósporos chamadas 

peridíolos (Sphaerobolaceae); espécies cujo exoperídio se abre de forma estrelada ou 

permanece indeiscente, possuindo endoperídio sem ostíolo (Radiigera), com um ostíolo 

(Geastrum) ou até vários ostíolos (Myriostoma), encontradas na família Geastraceae; 

outras ainda são indeiscentes e permanecem hipógeas (Schenellaceae e 

Sclerogastraceae) (MILLER e MILLER, 1988; HOSAKA e CASTELLANO, 2008).  

 A árvore obtida neste trabalho (Figura 17) mostra a ordem dividida em quatro 

famílias citadas, sendo Sphaerobolaceae a mais ancestral, seguida de Schenellaceae e 

Sclerogastraceae. Essas duas últimas são constituídas por espécies com basidioma do 

tipo tuberoide, que permanece indeiscente. Aparentemente, essa forma de 

desenvolvimento parece ser a mais ancestral (apesar de não estar presente em 

Sphaerobolaceae), porém surge novamente em Geastraceae, com o gênero Radiigera. 

Hosaka et al. (2006), através de reconstrução do caráter ancestral, afirmam que de fato 

houve pelo menos duas mudanças independentes da forma do corpo de frutificação em 

Geastrales, que pode ser observado na Figura 17, e que justifica a teoria de que a forma 

tuberoide é derivada (THIERS, 1984), um evento também encontrado na ordem 

Phallales.  

 As espécies em Sphaerobolaceae apresentam um mecanismo de dispersão de 

esporos peculiar. O exoperídio quando maduro, se rompe pelo ápice, de forma estrelada, 

expondo a gleba formada por um único peridíolo que carrega a massa de esporos; esse 

peridíolo é ejetado forçadamente, deixando o endoperídio projetado para fora (MILLER 

e MILLER, 1988). Em Pyrenogastraceae, os peridíolos também são encontrados, 

porém, ao contrário de Sphaerobolaceae, a gleba é dividida em vários peridíolos 

(HOSAKA et al., 2006), podendo ser uma característica herdada de um ancestral 

comum com Sphaerobolaceae. Em Pyrenogastraceae e Geastraceae, as espécies 

possuem gleba marrom a preta, pulverulenta na maturidade, enquanto que em 
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Sclerogastraceae a gleba nunca se torna pulverulenta e apresenta cor amarela a marrom 

(HOSAKA e CASTELLANO, 2008). Sclerogastraceae compartilha a forma do corpo de 

fruticação do tipo tuberoide com Pyrenogastraceae, e possui semelhanças na estrutura 

de rizomorfas com Geastraceae (CLÉMENÇON e HOSAKA, 2007). As famílias dessa 

ordem possuem esporos globosos com superfície ornamentada, salvo Sphaerobolaceae, 

que possui esporos elípticos devido à forma de dispersão (MILLER e MILLER, 1988). 

 

 

 

 

 

A família Geastraceae, representada aqui por Myriostoma, Geastrum e 

Radiigera, apresenta alto valor de suporte (PP: 1,00; BT:98). Myriostoma aparece como 

Figura 17 Relações filogenéticas em Geastrales, mostrando os momentos de transição da forma não 
tuberoide para tuberoide. Dendograma obtido por Análise Bayesiana. 
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mais primitivo, o que pode sugerir um ancestral comum com Geastrum que se 

diferenciou em espécies unipediceladas (quando presente o pedicelo) e uniostioladas, e 

espécies multipediceladas e multiostioladas. Apesar de ser bem distribuído pelo mundo, 

o gênero Myriostoma é muito raro de encontrar, mesmo em sua faixa de distribuição, e 

em alguns locais é considerada espécie ameaçada de extinção, como na Grã-Bretanha, 

onde já era considerado extinto até ser redescoberto em 2006 (DAHLBERG et al., 2006; 

SPOONER et al., acesso em 22/11/2010). Como, até o momento, se trata de um gênero 

monoespecífico, acredita-se que essa espécie esteja tão bem adaptada na sua faixa de 

distribuição que não necessitou passar por modificações que levassem a especiação em 

novos tipos, e seu risco de extinção pode ser devido à devastação desses habitats a que a 

espécie está adaptada. 

O gênero Geastrum é o mais diverso da família. Pela árvore obtida, pode-se 

inferir que poucas substituições por sítio foram suficientes para produzir essa 

diversificação, evidente pelo curto comprimento dos ramos. Devido a essa proximidade 

entre as espécies, os genes concatenados utilizados neste trabalho não conseguiram 

resolver completamente as relações de parentesco do gênero, principalmente pelo 

método de Máxima Parcimônia (Figura 13). Apesar disso, as relações entre as espécies 

tropicais e as de clima temperado podem ser inferidas. 

Poucos são os trabalhos que tratam o gênero Geastrum de uma forma 

abrangente. Os trabalhos mais completos disponíveis são o de Ponce de Léon (1968), e 

o de Sunhede (1989). Stanek em 1958 dividiu as espécies de Geastrum em duas seções, 

Perimyceliata, que engloba as espécies com o micélio cobrindo o basidioma, e 

Basimyceliata, com as espécies onde o micélio está fixado somente na base do 

basidioma. Ponce de Léon (1968) ainda considera o subgênero Myceliostroma, que 

agrupa as espécies com a camada micelial não incrustada, e com um tufo micelial ou 

subículo proeminente. Sunhede (1989) considera apenas a divisão Perimyceliata e 

Basimyceliata aceitáveis, e afirma que a diferença fundamental entre elas é a camada 

micelial incrustada com detritos em Perimyceliata, e não incrustada em Basimyceliata. 

Supõe-se que este atributo, que caracteriza Perimyceliata e Basimyceliata, está 

ligado ao desenvolvimento hipógeo do basidioma imaturo, pois nas espécies com esse 

tipo de desenvolvimento, a camada micelial é formada por hifas longas que podem se 

estender no substrato, o que provoca a incorporação de detritos (CUNNINGHAM, 

1942). Pela árvore obtida, não é possível afirmar se o tipo hipógeo ou epígeo de 

desenvolvimento do basidioma indica relação de parentesco entre as espécies, pois não 
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há um clado monofilético para essa característica, assim como algumas espécies podem 

ainda ter o basidioma imaturo parcialmente visível (subhipógeo), como G. fornicatum 

(Huds.) Hook. (SUNHEDE, 1989). Torna-se difícil então a separação do gênero 

Geastrum em Perimyceliata e Basimyceliata somente pelas incrustações na camada 

micelial, pois também existem espécies com desenvolvimento epígeo e que podem 

possuir detritos aderidos à camada micelial, o que pode ocorrer, por exemplo, devido à 

natureza da superfície da camada micelial.  

O subículo constitui em uma camada de hifas que se estendem no substrato, e de 

onde o basidioma se desenvolve (SUNHEDE, 1989); a obtenção de água e nutrientes, 

assim como digestão extracelular ocorre por hifas dessa camada (MOORE-

LANDECKER, 1996). As espécies de Geastrum que possuem essa característica são 

encontradas em substratos lenhosos e/ou celulósicos, como em madeira em 

decomposição ou restos vegetais, sendo dessa forma capazes de degradar lignina e 

celulose. O grupo formado por espécies que apresentam subículo está bem representado 

no dendograma obtido, possuindo alto valor de confiança (PP: 0.94). Esse agrupamento 

pode ser ligado ao grupo Myceliostroma, que engloba quatro táxons: G. schweinitzii, G. 

schweinitzii var. stipitatum, G. javanicum e G. javanicum var. welwitschii (PONCE DE 

LEÓN, 1968). No agrupamento, percebe-se que outras espécies também podem ser 

incluídas nesse grupo, G. subiculosum Lloyd, G. pleosporus Douanla-Meli e G. 

hirsutum, por produzirem subículo. Assim, essa característica, que possui importância 

taxonômica, de fato parece indicar relações de parentesco entre as espécies desse 

gênero, constituindo um clado monofilético para a característica (Figura 12). Por outro 

lado, algumas espécies de Geastrum podem ser encontradas colonizando madeira, como 

Geastrum sp. 1217 ou G. rufescens Fr. (SUNHEDE, 1989), porém sem a produção de 

subículo; nesses casos, Sunhede (1989) afirma que o micélio não está restrito à madeira, 

se estendendo no solo, o que pode ser observado ao quebrar a madeira.  

Fazolino et al. (2008) descreveram a espécie G. entomophilum, que possui como 

característica principal o endoperídio com protuberâncias formadas por tufos de hifas 

vermiformes. Afirmam ainda que hifas vermiformes também são encontradas em G. 

rufescens e G. welwitschii Mont., porém nesses casos não formam tufos. Apesar do 

compatilhamento de caracteres com G. rufescens, G. entomophilum assumiu uma 

posição basal dentro do gênero, porém com baixo valor de suporte (PP:0.69), o que 

pode sugerir que sua posição filogenética pode mudar com a inclusão de outras 

espécies. 
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Geastrum setiferum é caracterizada por possuir hifas cimbiformes na superfície 

do endoperídio. As análises deste trabalho mostram essa espécie formando um clado 

com G. fornicatum (PP=0.85). Esta espécie por sua vez também apresenta hifas 

projetadas, porém de forma variável e menor que em G. setiferum. Ambas as espécies 

possuem raios fornicados e não higroscópicos, endoperídio com apófise e peristômio 

fibriloso (BATES, 2004; BASEIA e MILANEZ, 2002). 

A espécie Geastrum sp. 1217, que está sendo descrita com o presente trabalho, 

formou um clado com G. floriforme Vittad. (PP=0.57). Elas compartilham 

características como raios sacados tornando-se involutos quando maduros, endoperídio 

séssil e sem apófise, peristômio fibriloso, não delimitado e concolor com endoperídio, e 

esporos globosos com ornamentação levemente verrucosa (apesar de ser densamente 

verrucoso em G. floriforme). Porém, Geastrum sp. 1217 difere por não ser higroscópico, 

possuir endoperídio globoso com superfície lisa, peristômio cônico, e o tamanho 

diminuto dos esporos. Em contrapartida, Geastrum floriforme é higroscópico, possui 

endoperídio globoso a subgloboso com superfície furfurácea e peristômio mamiforme a 

cônico (SUNHEDE, 1989; BATES, 2004).  

O dendograma obtido mostra Geastrum como sendo um gênero polifilético, 

assim como Radiigera. Neste último, R. bushnellii L.S. Domínguez & Castellano e R. 

taylorii possuem relações filogenéticas mais próximas, enquanto que R. fuscogleba 

aparece em um clado distante das outras espécies, também observado por Hosaka et al. 

(2006), indicando que o gênero Radiigera como atualmente delimitado é um grupo 

artificial. Este gênero é semelhante às formas imaturas de Geastrum, diferindo somente 

por este último apresentar um poro apical e o endoperídio, que muitas vezes não pode 

ser visualizado em suas formas imaturas por ser fino e sem pigmentação, levando à falsa 

conclusão de tratar-se de uma espécie de Radiigera (DOMÍNGUEZ DE TOLEDO e 

CASTELLANO, 1996). No dendograma, observa-se o surgimento de Radiigera em dois 

momentos, onde pode ter ocorrido um evento de pedomorfose, que é quando uma 

espécie descendente (Radiigera) atinge o estado reprodutivo (maturação dos esporos, 

nesse caso) em uma fase morfológica que era juvenil em seus ancestrais (forma imatura 

de Geastrum). Como se trata aparentemente de um agrupamento artificial, duas 

explicações são possíveis: o evento de pedomorfose ocorreu de fato em dois momentos, 

e os clados resultantes formam dois possíveis novos gêneros (um constituído por R. 

taylorii e R. bushnellii; e o outro por R. fuscogleba); ou, menos provável, houve uma 

identificação errônea das espécies de um dos dois clados formados. Assim, estudos 
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envolvendo a morfologia e filogenia de espécies de Radiigera devem ser realizados para 

uma classificação mais natural do grupo.  
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6. Conclusão 

As relações filogenéticas da ordem Phallales mostram que: 

• Em Clathraceae, a ausência de braços parece ser um caráter primitivo;  

• As espécies Aseroë floriformis e Aseroë rubra não compartilham um ancestral 

comum, deixando o gênero polifilético; 

• Filogeneticamente há um indicativo que Protubera canescens pode corresponder 

à forma imatura de espécies do gênero Ileodictyon; 

• Na família Phallaceae, a espécie tropical Phallus roseus, possui divergência 

anterior às outras espécies do gênero Phallus utilizadas nesse trabalho; e o 

caráter presença de indúsio não é suficiente para separar Dictyophora de 

Phallus. 

 

Na ordem Geastrales, pode-se concluir que: 

• O hábito lignícola, identificado pela produção de subículo, surgiu apenas uma 

vez na história evolutiva de Geastrum; 

• Alguns caracteres utilizados para separação de seções e subseções no gênero 

Geastrum devem ser revisados, pois não são filogeneticamente informativos;  

• As espécies de Geastrum descritas para o Brasil compartilham ancestral comum 

com espécies de climas temperados;  

• O gênero Radiigera formou um grupo polifilético, sendo necessários estudos 

morfológicos e filogenéticos de mais espécies do gênero para sua correta 

classificação. 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 55 
 

7. Referências 

ABREU, Y. S. O método de Aristóteles para o estudo dos seres vivos. Revista da 

Sociedade Brasileira da História da Ciência, v. 11, p. 35-40,  1994. 

 

ALEXOPOULOS, C. J., MIMS, C. W. & BLACKWELL, M. Introductory Mycology. 

4 ed. Wiley, New York, 1996. 

 

ALTSCHUL, S.F., GISH, W., MILLER, W., MYERS E.W. & LIPMAN, D.J. Basic 

local alignment search tool. Journal of Molecular Biology v. 215, p. 403-410. 1990. 

 

ALTSCHUL, S. F., MADDEN, T. L., SCHÄFFER, A. A., ZHANG, J., ZHANG, Z., 

MILLER, W. & LIPMAN, D. J. "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of 

protein database search programs". Nucleic Acids Research v. 25, p. 3389-3402. 1997. 

 

AMORIM, D. D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética. 1 ed. Ribeirão Preto: 

Holos Editora, 2002. 

 

BASEIA, I. G.; CALONGE, F. D. Aseroë floriformis, a new phalloid with a sunflower-

shaped receptacle. Mycotaxon, v. 92, p. 169-172, 2005. 

 

BASEIA, I. G.; CALONGE, F. D. Geastrum hirsutum: a new earthstar fungus with a 

hairy exoperidium. Mycotaxon. v. 95, p. 301-304, 2006. 

 

BASEIA, I. G.; MILANEZ, A. I. Geastrum setiferum (Gasteromycetes): A new species 

with a setose endoperidium. Mycotaxon. v. 84, p. 135-139, 2002. 

 

BATES, S. T. Arizona members of the Geastraceae and Lycoperdaceae 

(Basidiomycota, Fungi). 445 f. Arizona, 2004. 

 

BEATON, G.; MALAJCZUK, N. New species of Gelopellis and Protubera from 

Western Australia. Transactions of the British Mycological Society, v. 87, n. 3, p. 

478-482,  1986. 

 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 56 
 

BINDER, M.; BRESINSKY, A. Derivation of a polymorphic lineage of 

Gasteromycetes from boletoid ancestors. Mycologia. v. 94, pp. 85-89, 2002. 

 

BRANDON, K. et al. Conservação brasileira: desafios e oportunidades. 

Megadiversidade, v. 1, n. 1, 2005. 

 

BROWN, H.; SANGER, F.; KITAI, R. The structure of pig and sheep insulins. 

Biochemical Journal, v.60, n. 4, pp. 556–565. 1955. 

 

BRUNS, T. D.; FOGEL, R.; WHITE, T. J.; PALMER, J. D. Accelerated evolution of a 

false-truffle from a mushroom ancestor. Nature. v. 339, pp. 140-142, 1989. 

 

CALENDINI, F.; MARTIN, J.-F. PaupUP v1.0.3.1 A Free Graphical Frontend for 

Paup* DOS Software. 2005. 

 

CARLILE, M. J., WATKINSON, S. C., GOODAY, G.W. The fungi. San Diego: 

Academic Press, 2001. 

 

CLARK-WALKER, G. D. Evolution of Mitochondrial Genomes in Fungi. In: 

BOURNE.; DANIELLI, J. F. (Ed.). Mitochondrial Genomes, Cap.3. p. 89-127. 1992 

 

CLÉMENÇON, H.; HOSAKA, K. Rhizomorph anatomy confirms the taxonomic 

position of Sclerogaster (Phallomycetidae, Basidiomycota). Mycotaxon, v. 100, p. 85-

95, 2007. 

 

CHIU, S. W.; MOORE, D.; CHANG, S. T. Basidiome polymorphism in Volvariella 

bombycina. Mycological Research. v. 92, pp. 69-77, 1989. 

 

CONAWAY, R. C.; CONAWAY, J. W. Proteins in eukaryotic transcription. San 

Diego, Calif.: Elsevier Academic Press, 2004. 

 

CORDA, A. J. Anleitung zum Studium der Mycologie, nebst kritischer 

Beschreibung aller bekannten Gattungen, und einer kurzen Geschichte der 

Systematik. Ehrlich, 1842. 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 57 
 

 

CUNNINGHAM, G. H. A. The Gasteromycetes of Australia and New Zealand. 

Dunedin, N.Z.: Printed Privately by John McIndoe, 1942. 

 

CURTIS, K. M. The morphology of Claustula fischeri, gen. et sp. nov. A new genus of 

phalloid affinity. Annals of Botany, v. 40, p. 471-477, 1926. 

 

DAHLBERG, A.; CRONEBORG, H. The 33 threatened fungi in Europe. Strasbourg: 

Council of Europe, 2006. 

 

DESALLE, R. et al. Techniques in molecular systematics and evolution. Basel; 

Boston: Birkhäuser, 2002.  

 

DESVEAUX, N. A. Observations sur quelques genres à établir dans la famille des 

Champignons. Journal de Botanique Paris, v. 2, p. 103-104,  1809. 

 

DOMÍNGUEZ DE TOLEDO, L. S.; CASTELLANO, M. A. A Revision of the Genera 

Radiigera and Pyrenogaster. Mycologia, v. 88, n. 5, p. 863-884, 1996. 

 

DOYLE, J. J.; DAVIS, J. I. Homology in Molecular Phylogenetics: A Parsimony 

Perspective. In: SOLTIS, D. E. et al (Ed.). Molecular systematics of plants. Boston, 

Mass.: Kluwer Acad. Publ., 2001. 

 

DRING, D. M. Gasteromycetes of west tropical Africa. Kew, Surrey: Commonwealth 

Mycological Inst., 1964.  

 

DRING, D.M. Gasteromycetes. In: Ainsworth G.C., Sparrow, F.K. Sussman, A.S. 

(Eds). The fungi. An advanced treatise. Academic Press, New York and London. v. 

IVB, p.451-478. 1973. 

 

DRING, DM. Contributions towards a rational arrangement of the Clathraceae. Kew 

Bulletin. v. 35, pp. 1-96, 1980. 

 

ELLIS, M. B.; ELLIS, J. P. Fungi without gills (Hymenomycetes and 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 58 
 

Gasteromycetes) an identification handbook. London: Chapman and Hall, 1990. 

 

FAZOLINO, E. P. et al. Geastrum entomophilum, a new earthstar with an unusual spore 

dispersal strategy. Mycotaxon, v. 104, p. 449-453, 2008. 

 

ESCOBAR, G. A.; McCABE, D. E.; HARPEL, C. W. Limnoperdon, a Floating 

Gasteromycete Isolated from Marshes. Mycologia. V. 68, pp. 874-880, 1976. 

 

FIDALGO, O.; BONONI, V. L. R. Manual prático de coleta, herborização e 

preservação. São Paulo: Instituto de  Botânica do Estado de São Paulo, 1984. 

 

FISCHER, E. Phallineae. Leipzig, 1898. 

 

FRIES, E. M. Systema Mycologicum. 1821. 

 

FRØSLEV, T. G. et al. Lower level relationships in the mushroom genus Cortinarius  

(Basidiomycota, Agaricales): A comparison of RPB1, RPB2, and ITS  phylogenies. 

Molecular Phylogenetics and Evolution. v. 37, p. 602–618, 2005. 

 

GUÉHO, E. et al. Phylogenetic relationships of Cryptococcus neoformans and some 

related  basidiomycetous yeasts determined from partial large subunit rRNA  sequences. 

Antonie van Leeuwenhoek, v. 63, p. 175-189,  1993. 

 

GIACHINI, A. J.; HOSAKA, K.; NOUHRA, E.; SPATAFORA, J.; TRAPPE, J. M. 

Phylogenetic relationships of the Gomphales based on nuc-25S-rDNA, mit-12S-rDNA, 

and mit-atp6-DNA combined sequences. Fungal Biology. v. 114, pp. 224–234, 2010. 

 

GIBAS, C.; JAMBECK, P. Developing bioinformatics computer skills: an 

introduction to software tools for biological applications. Pequim: O'Reilly, 2001. 

 

GORAB, E. Evolução dos genes nucleares de RNA ribossômico. In: MATIOLI, S. R. 

(Ed.). Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2001. Cap.6. p. 

64-69. 

 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 59 
 

GRIFFITHS, A. J. F. Introdução à Genética. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 

2008. 

 

GUGLIOTTA, A.M; CAPELARI, M. Taxonomia de Basidiomicetos. In: Bononi, V. L. 

R.; Grandi, R.A.P. (Eds.). Zigomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos: noções 

básicas de taxonomia e aplicações biotecnológicas. Instituto de Botânica, São Paulo, 

SP. p.68-105. 1998. 

 

HALL, B. G. Phylogenetic trees made easy: a how-to manual. Sunderland, Mass.: 

Sinauer Associates, 2008. 

 

HALL, T. A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis 

program for Windows 95/98/NT. Nucl. Acids. Symp. Ser., v. 41, p. 95-98, 1999. 

 

HAWKSWORTH, D. L. The magnitude of fungal diversity: the 1.5 million species 

estimate revisited. Mycological Research, v. 105, p. 1422-1432, 2001. 

 

HENZE, K.; MARTIN, W. Evolutionary biology: Essence of mitochondria. Nature, v. 

426, n. 6963, p. 127-128, 2003. 

 

HIBBETT, D. S.; TSUNEDA, A.; MURAKAMI, S. The Secotioid From of Lentinus 

tigrinus: Genetics and Development of a Fungal Morphological Innovation. American 

Journal of Botany. v. 81, n. 4, pp. 466-478, 1994. 

 

HIBBETT, D. S.; PINE, E. M.; LANGER, E.; LANGER, G.;DONOGHUE, M. J. 

Evolution of gilled mushrooms and puffballs inferred from ribosomal DNA sequences. 

Proc. Natl. Acad. Sci. v. 94, pp. 12002-12006, 1997. 

 

HIBBETT, D. S.; HENRIK. N. R.; SNYDER, M.; FONSECA, M.; COSTANZO, J.; 

SHONFELD, M. Automated Phylogenetic Taxonomy: An Example in the 

homobasidiomycetes (Mushroom-Forming Fungi). Syst. Biol. v.54, pp. 660-668, 2005. 

 

HIBBETT, D. S. et al. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. 

Mycological Research, v. 111, p. 509-547,  2007. 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 60 
 

 

HOPPLE, J. S.; VILGALYS, R. Phylogenetic relationships among coprinoid taxa and 

allies based on data from restriction site mapping of nuclear rDNA. Mycologia, v. 86, n. 

1, p. 96-107, 1994. 

 

HOSAKA, K. et al. Molecular phylogenetics of the gomphoid-phalloid fungi with an 

establishment of the new subclass Phallomycetidae and two new orders. Mycologia, v. 

98, p. 949-959, 2006. 

 

HOSAKA, K.; CASTELLANO, M. A. Molecular phylogenetics of Geastrales with 

special emphasis on the position of Sclerogaster. Bulletin of the National Museum of 

Nature and Science, v. 34, n. 4, p. 161-173, 2008. 

 

HUELSENBECK, J. P.; RONQUIST, F. R. MrBayes. Bayesian inference of phylogeny. 

Bioinformatics, v. 17, p. 754-755, 2001. 

 

JONES, A. M.; JONES, E. B. G. Observations on the marine gasteromycete Nia 

vibrissa. Mycological Research, v. 97, p. 1-6, 1993. 

 

JÜLICH, W. Higher taxa of Basidiomycetes. Vaduz: Cramer, 1981. 

 

KENDRICK, B. The Fifth Kingdom. Newburyport, MA: Focus Phublishing, 2001. 

 

KIRK, P. M.; CANNON, P. F.; DAVID, J. C.; STALPERS, J. A. Ainsworth & Bisby's 

Dictionary of the Fungi, 10th ed. CAB Publishing, 655p, 2008. 

 

KORNERUP, A.; WANSCHER, J. H. Methuen handbook of colour. London: 

Methuen, 1978. 

 

KREISEL, H. Grundzuge eines natUrlichen Systems der Pilze. Jena: Fischer, 1969. 

 

KREISEL, H. A preliminary survey of the genus Phallus sensu lato. Czech Mycology, 

v. 48, n. 4, p. 273-281, 1996. 

 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 61 
 

KRETZER, A. M.; BRUNS, T. D. Use of atp6 in fungal phylogenetics: An example 

from the Boletales. Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 13, n. 3, p. 483-492,  

1999. 

 

KRÜGER, D. et al. The Lycoperdales. A Molecular Approach to the Systematics of 

Some Gasteroid Mushrooms. Mycologia, v. 93, n. 5, p. 947-957, 2001. 

 

LABILLARDIÈRE, J. J. H. Novae Hollandiae Plantarum Specimen., v. 2, p. 124,  

1806. 

 

LANGKJÑR, R. B. et al. Sequence analysis of three mitochondrial DNA molecules 

reveals interesting differences among Saccharomyces yeasts. Nucleic Acids Research 

[S.I.], v. 31, n. 12, p. 3081-3091, 2003. 

 

LARKIN, M. A. et al. Clustal W and Clustal X version 2.0. Bioinformatics, v. 23, p. 

2947-2948, 2007. 

 

LIAO, D. Concerted evolution: molecular mechanism and biological implications. 

American Journal of Human Genetics, v. 64, n. 1, p. 24-30, 1999. 

 

LIMA, J. P. M. Estudos taxonômicos moleculares no táxon Phaseoleae DC. 

(Leguminosae, Papilionoideae) utilizando sequências de DNA ribossômico (rDNA).  

151 f.  (Dissertação de Mestrado), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003. 

 

LONG, W. H. Notes on New or Rare Species of Gasteromycetes. Mycologia. v. 9, n. 5, 

p. 271-272, 1917. 

 

LIU, Y. J. et al. Phylogenetic relationships among ascomycetes: evidence from an RNA 

polymerase II subunit. Molecular Biology Evolution, v. 16 n. 12, p. 1799-1808, 1999. 

 

MAU, B. et al. Bayesian Phylogenetic Inference via Markov Chain Monte Carlo 

Methods. Biometrics. v. 55, p. 1-12, 1999. 

 

MAY, T. W. et al. The Truffle-like 'Protubera canescens' is an early developmental 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 62 
 

stage of the cage Fungus 'Ileodictyon'. The Victorian Naturalist, v. 127, n. 2, p. 49-54, 

2010. 

 

MCLAUGHLIN, D. J., et al. The Mycota VIIA and VIIB. Berlin: Springer-Verlag, 

2001. 

 

MILLER, O. K.; MILLER, H. Gasteromycetes: morphological and developmental 

features, with keys to the orders, families, and genera. Eureka, CA: Mad River Press, 

1988. 

 

MILLS, A. K. et al. Claustula: the forgotten phalloid. Mycologist, v. 11, n. 1, p. 31-35,  

1997. 

 

MONCALVO, J. M.; et al. One hundred and seventeen clades of euagarics. Molecular 

phylogenetics and Evolution. v.23, pp. 357–400, 2002. 

 

MOORE-LANDECKER, E. Fundamentals of the fungi. New Jersey: Prentice Hall, 

1996. 

 

MOUNT, D. W. Bioinformatics: sequence and genome analysis. Cold Spring Harbor, 

NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004. 

 

MUELLER, G. M.; PINE, E. M. DNA data provide evidence on the evolutionary 

relationships between mushrooms and false truffles. McIlvainea, v. 11, p. 61-74, 1994. 

 

MUELLER, G. M.; SCHMIT, J. P. Fungal biodiversity: what do we know? What can 

we predict? Biodiversity and Conservation, v. 16, p. 1-5, 2007. 

 

MIYAKI, C. Y., RUSSO, C. A. de M. & PEREIRA, S. L. Reconstrução Filogenética. 

Introdução e o Método da Máxima Parcimônia. In: MATIOLI, S. R. (ed.) Biologia 

Molecular e Evolução. p. 97-107. Holos editora. Ribeirão Preto, SP. 2001. 

 

MYER, V. E. Y.; YOUNG, R. A. RNA Polymerase II Holoenzymes and 

Subcomplexes. The Journal of Biological Chemistry, v. 273, n. 43, p. 27757–27760, 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 63 
 

1998. 

 

NAHUM, L. A. Evolução dos Genomas. In: MATIOLI, S. R. (Ed.). Biologia 

Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2001. Cap.8. p. 82-96. 

NEI, M.; KUMAR, S. Molecular evolution and phylogenetics. New York: Oxford 

University Press, 2000. 

 

NEI, M.; KUMAR, S. Molecular evolution and phylogenetics. New York: Oxford 

University Press, 2000. 

 

NELSON, G.; PLATNICK, N. Systematics and biogeography. New York: Columbia 

University Press, 1981. 

 

NEVES, M. A. Toward a revision of the genus Phylloporus (Boletaceae): 

Systematics and phylogeny of species from various parts of the world. 154 f., City 

University of New York, New York, 2007. 

 

NYLANDER, J. A. A. MrModelTest v2. Program distributed by the editor.,  2004. 

 

PAGE, R. D. Treeview: An application to display phylogenetic trees on personal 

computers. Computer Application in the Biosciences, v. 12, p. 357–358, 1996. 

 

PAGE, R. D. M.; HOLMES, E. C. Molecular evolution : a phylogenic approach. 

Oxford: Blackwell Science, 1998. 

 

PEGLER, D. N.; GOMEZ, L. D. An unusual member of the cage fungus family. 

Mycologist, v. 8, n. 2, p. 54-59, 1994. 

 

PEGLER, D. N. et al. British puffballs, earthstars and stinkhorns: an account of the 

British gasteroid fungi. Kew: Royal Botanic Gardens, 1995. 

 

PEREIRA, S. L. et al. Reconstrução filogenética: Métodos Probabilísticos. In: 

MATIOLI, S. R. (Ed.). Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos Editora, 

cap.11. p. 117-129. 2001. 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 64 
 

 

PERSOON, C. H. Synopsis Methodica Fungorum. 1801. 

 

PONCE DE LÉON, P. A revision of the Geastraceae. Fieldiana Botany, v. 31, p. 303-

349, 1968. 

 

RANNALA, B.; YANG, Z. Probability distribution of molecular evolutionary trees: A 

new method of phylogenetic inference. Journal of Molecular Evolution. v. 43, p. 304-

311, 1996. 

 

REIJNDERS, A. F. M. A morphogenetic analysis of the basic characters of the 

gasteromycetes and their relation to other basidiomycetes. Mycological Research, v. 

104, p. 900-910, 2000. 

 

RIDLEY, M. Evolution. Malden, Md.: Blackwell, 2004. 

 

ROMANO, E.; BRASILEIRO, A. C. M. Extração de DNA de plantas. Biotecnologia, 

v. 9, p. 40-43, 1999. 

 

RUSSO, C. A. M. Como escolher genes para problemas filogenéticos específicos. In: 

MATIOLI, S. R. (Ed.). Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Editora Holos, 

Cap.12. p. 130-136. 2001. 

 

SALEMI, M.; VANDAMME, A.-M. The phylogenetic handbook : a practical 

approach to DNA and protein phylogeny. New York: Cambridge University Press, 

2003. 

 

SANGER F.; COULSON, A. R. A rapid method for determining sequences in DNA by 

primed synthesis with DNA polymerase. Journal of Molecular Biology, v. 94, n. 3, pp. 

441-446. 1975. 

 

SCHNEIDER, H. Métodos de Análise Filogenética: Um Guia Prático. 2. ed. Ribeirão 

Preto: Holos Editora, 2007. 

 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 65 
 

SCHUH, R. T. Biological systematics: principles and applications. Ithaca, NY [u.a.]: 

Comstock Publ. Assoc., 2000. 

 

SCHULER, G. D. Sequence Alignment and Database Searching. In: BAXEVANIS, A. 

D.; OUELLETTE, B. F. F. (Ed.). Bioinformatics: a practical guide to the analysis of 

genes and proteins. New York: Wiley- Interscience, 2001. 

 

SILVA, R. F. Análise computacional da origem do subtipo C do HIV-1 na América 

do Sul. 87 f. (Dissertação de Mestrado), Laboratóorio Nacional de Computação 

Científica, Petrópolis, 2008. 

 

SMITH, S. A.; DUNN, C. Phyutility: a phyloinformatics utility for trees, alignments, 

and molecular data. Bioinformatics, v. 24, p. 715-716, 2008. 

 

SOLTIS, D. E.; SOLTIS, P. S. Choosing an approach and a appropriate gene for 

phylogenetic analyses. In: SOLTIS, D. E. et al (Ed.). Molecular Systematics of Plants. 

New York: Chapman and Hall, 1998. 

 

STANEK, V. J. Geastraceae. In Pilát (Ed.). Flora CSRB1. Gasteromycetes. Praga, 1958. 

 

SUNHEDE, S. Geastraceae (Basidiomycotina): morphology, ecology, and 

systematics with special emphasis on the North European species. Oslo: Fungiflora, 

1989. 

 

SWOFFORD, D. L. PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (*and Other 

Methods). Version 4.0 b. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. 1998. 142p. 

 

THIERS, H. D. The secotioid syndrome. Mycologia, v. 76, p. 1-8, 1984. 

 

TRIERVEILER-PEREIRA, L.; BASEIA, I. G. A checklist of the Brazilian gasteroid 

fungi (Basidiomycota). Mycotaxon. v. 108, p. 441-444, 2009. 

 

VIGALYS, R. Rapid genetic identification and mapping of enzymatically amplified 

ribosomal DNA from several Cryptococcus species. The Journal of Bacteriology, v. 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 66 
 

172, n. 8, p. 4238-4246, 1990. 

 

WATLING, R. Polymorphism in Psilocybe merdaria. New Phytologist, v. 70, n. 2, p. 

307-326, 1971. 

 

WEBSTER, J.; WEBER, R. Introduction to fungi. Cambridge; New York: Cambridge 

University Press, 2007. 

 

ZANG, M.; PETERSEN, R. H. Endophallus, a New Genus in the Phallaceae from 

China. Mycologia, v. 81, n. 3, p. 486-489, 1989. 

 

ZELLER, S. M. New and Noteworthy Gasteromycetes. Mycologia, v. 31, n. 1, p. 1-32,  

1939. 

 

ZELLER, S. M. Representatives of the Mesophelliaceae in North America. Mycologia, 

v. 36, n. 6, p. 627-637, 1944. 

 

ZELLER, S. M. Notes on Certain Gasteromycetes, Including Two New Orders. 

Mycologia, v. 40, n. 6, p. 639-668, 1948. 

 



Filogenia molecular de fungos gasteroides das ordens Phallales e Geastrales (Phallomycetidae) 67 
 

8. Anexos 

8.1.Tabelas com espécies, genes e respectivos números de acesso do GenBank 

Tabela 3 Sequências utilizadas para construção da árvore filogenética da ordem Phallales. As 
espécies com asterisco foram utilizadas como outgroup.  

Species 
Número de Acesso do GenBank 

28S ATP6 RPB2 
 Anthurus archeri   DQ218624 DQ218913 DQ219081 

Abrachium floriforme  JF968440 JF968438 JF968442 

 Aseroë rubra   DQ218625 DQ218914 DQ219082 

 Clathrus chrysomycelinus   DQ218626 DQ218915 DQ219083 

 Claustula fischeri   — — DQ219086 

 Dictyophora duplicata   DQ218481 DQ218765 DQ219087 

 D. indusiata   DQ218627 DQ218917 DQ219088 

 D. multicolor   DQ218628 DQ218918 DQ219089 

 Gelopellis sp.   DQ218630 DQ218919 DQ219090 

 G. sp.   DQ218631 DQ218920 DQ219091 

 Ileodictyon cibarium   DQ218633 DQ218922 DQ219093 

 I. gracile   DQ218636 DQ218925 DQ219096 

Itajahya rosea  JF968441 JF968439 — 

 Kobayasia nipponica   DQ218638 DQ218926 DQ219098 

 Laternea triscapa   DQ218640 DQ218928 DQ219099 

 Lysurus borealis   DQ218641 DQ218929 DQ219100 

 L. mokusin   DQ218507 DQ218791 DQ219101 

 Mutinus elegans   AY574643 AY574785 DQ219102 

 Phallobata alba* DQ218642 DQ218930 DQ219103 

 Phallus costatus   DQ218513 DQ218797 DQ219104 

 P. hadriani   DQ218514 DQ218798 DQ219044 
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 P. ravenelii   DQ218515 DQ218799 DQ219105 

 Protubera borealis   DQ218516 DQ218800 DQ219106 

 P. canescens   DQ218645 DQ218932 DQ219108 

 P. jamaicensis   DQ218647 DQ218933 DQ219110 

 P. maracuja   DQ218518 DQ218802 DQ219111 

 P. parvispora   DQ218648 DQ218934 DQ219112 

 P. sabulonensis   DQ218649 DQ218935 DQ219113 

Pseudocolus fusiformis AF213128 — — 

 Simblum sphaerocephalum   DQ218521 DQ218806 DQ219115 

 Trappea darkeri*   DQ218651 DQ218938 DQ219116 

 

 

Tabela 4 Sequências utilizadas para construção da árvore filogenética da ordem Phallales. As 
espécies com asterisco foram utilizadas como outgroup. 

Espécies 
Número de Acesso do GenBank 

28S RPB2 

Geastrum sp. JN562742 JN562741 

G. entomophilum Não Publicado Não Publicado 

G. fimbriatum DQ218600 DQ219048 

G. floriforme DQ218485 DQ219049 

G. fornicatum DQ218601 DQ219050 

G. hirsutum Não Publicado Não Publicado 

G. javanicum Não Publicado Não Publicado 

G. pectinatum DQ218602 DQ219051 

G. pleosporus AY566241 — 

G. recolligens DQ218486 DQ219052 

G. rufescens DQ218603 DQ219053 
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G. saccatum EU522725 — 

G. schweinitzii Não Publicado Não Publicado 

G. setiferum Não Publicado Não Publicado 

G. smardae DQ218604 DQ219054 

G. subiculosum FJ435968 — 

Myriostoma coliforme DQ218606 DQ219055 

Pyrenogaster pityophilus DQ218519 DQ219057 

Radiigera bushnellii DQ218608 DQ219058 

Radiigera fuscogleba DQ218609 DQ219059 

Radiigera fuscogleba DQ218610 — 

Radiigera taylorii DQ218520 DQ219060 

Schenella simplex DQ218607 DQ219056 

Sclerogaster compactus FJ435974 — 

Sclerogaster lanatus FJ435975 — 

Sclerogaster minor FJ435976 — 

Sclerogaster pacificus FJ435977 — 

Sclerogaster xerophilus DQ218611 DQ219061 

Sphaerobolus sp.  SS19 AY439012 — 

Sphaerobolus sp.  SS26 AY439013 — 

Sphaerobolus iowensis  SS11 AY439014 — 

Sphaerobolus iowensis  SS19 AY439010 — 

Sphaerobolus stellatus AF393077 DQ219062 

Chondrogaster pachysporus* DQ218538 DQ218958 

Gummiglobus 

agglutinosporus* 

DQ218544 DQ218967 

Phallus hadriani* DQ218514 DQ219044 

Ramaria apiculata* AY574695 — 



 




