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RESUMO 

Os fungos gasteroides englobam várias linhagens distintas de basidiomicetos que foram 

agrupados por apresentar algumas características marcantes em comum, como o 

desenvolvimento angiocárpico dos basidiomas e liberação passiva dos basidiosporos. 

Durante longo período, esses fungos foram acomodados na classe Gasteromycetes. 

Todavia, estudos bioquímicos e moleculares mostraram a polifilia do grupo e, 

atualmente, esta classe encontra-se destituída de valor taxonômico. Esses organismos 

influenciam a ecologia dos mais diversos ecossistemas, entretanto, são pouco estudados 

e o conhecimento de sua diversidade nos ecossistemas neotropicais permanece 

insuficiente, apesar dos estudos que vem sendo desenvolvidos nos últimos anos. A 

região semiárida brasileira possui muitas áreas com a sua micobiota praticamente 

inexplorada. O Estado do Ceará apresenta áreas de extrema importância biológica, e 

para este estudo foram escolhidas três Unidades de Conservação: Área de Proteção 

Ambiental da Serra da Ibiapaba, Parque Nacional de Ubajara e a Área de Proteção 

Ambiental de Baturité. Portanto, o objetivo deste trabalho foi inventariar os fungos 

gasteroides ocorrentes nestas três áreas localizadas na região semiárida do Ceará. As 

expedições, herborização e análise dos espécimes foram baseadas em metodologias 

tradicionais utilizadas para identificação de fungos gasteroides. Foram identificadas 16 

espécies pertencentes a 5 famílias: Agaricaceae, Clathraceae, Geastraceae, 

Nidulariaceae e Phallaceae. Morganella nuda Alfredo & Baseia é reportada pela 

segunda vez para o mundo e Blumenavia angolensis (Welw. & Curr) Dring e Mutinus 

elegans (Mont.) E. Fisch. correspondem a primeiros registros para o Nordeste brasileiro. 

Com exceção de Abrachium floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral e 

Geastrum lloydianum Rick, todas as demais espécies estudadas são consideradas novos 

registros para o Ceará, aumentando a lista de fungos gasteroides da região de 3 para 17 

espécies. As espécies identificadas foram depositadas no acervo do Herbário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Embora essas áreas tenham se mostrado 

propícias para o estudo de fungos gasteroides, ainda são necessários maiores esforços de 

coleta para ampliar o conhecimento desses fungos na região. 

 

Palavras-chave: Agaricomycetidae. Caatinga. Gasteromicetos. Phallomycetidae.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

Gasteroid fungi include several distinct lineages of basidiomycetes that were grouped 

by presenting some striking features in common like angiocarpic development and 

passive release of basidiospores. For a long period these fungi were accomodate in 

Gasteromycetes class. However, biochemistry and molecular studies showed the 

polyphyly of this group and curriently this class lies devoid of taxonomic value. These 

organisms influence the ecology of the various biomes, however, are poorly studied and 

knowledge of their diversity in neotropical ecosystems remains insufficient, despite 

studies that have been developed in recent years. The Brazilian semiarid region has 

many areas with an unexplored mycobiota. Ceará State has many areas of extreme 

biological importance and for this study three protected areas were chosen: Área de 

Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba, Parque Nacional de Ubajara and Área de 

Proteção Ambiental de Baturité. Therefore, the aim of this study was to inventory 

gasteroid fungi ocorring in these three areas in the semiarid region of Ceará. The 

expeditions, herborization and analysis of specimes were based in traditional 

methodology used to identify gasteroid fungi. Were identified 16 species belong to 5 

families: Agaricaceae, Clathraceae, Geastraceae, Nidulariceae and Phallaceae. 

Morganella nuda Alfredo & Baseia is recorded for the second time in the world, 

Blumenavia angolensis (Welw. & Curr) Dring and Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch. 

corresponds to a first record in the Brazilian Northeastern. Except for Abrachium 

floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral and Geastrum lloydianum Rick, all 

remaining species are new records for Ceará, increasing the list of gasteroid fungi in the 

region of 3 for 17 species. Identified species were deposited in the collection of the 

Herbarium of Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Although these areas have 

proved conducive to the study of gasteroid fungi, more efforts are still needed to 

increase knowledge of these fungi in the region. 

 

Keywords: Agaricomycetidae. Caatinga. Gasteromycetes. Phallomycetidae. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os fungos gasteroides são organismos de grande diversidade morfológica que 

compartilham características como a dispersão dos basidiosporos ocorrendo 

passivamente, e a produção e maturação dos basidiosporos ocorrendo em um corpo de 

frutificação fechado (MILLER e MILLER, 1988). Durante longo período esses fungos 

foram acomodados na classe Gasteromycetes Fr., entretanto, estudos de ontogenia, 

bioquímica e moleculares, comprovaram a polifilia do grupo (HIBBETT, 1997; 

HOZAKA et al., 2006; HIBBETT et al., 2007). Atualmente esses fungos encontram-se 

distribuídos em duas subclasses de Agaricomycetes: Agaricomycetidae e 

Phallomycetidae. 

Existem aproximadamente 100.000 espécies de fungos descritas para o mundo 

(KIRK et al. 2008), das quais 900 espécies são fungos gasteroides (ROSSMAN, 1994; 

MUELLER e SCHMIT, 2007; BLACKWELL, 2011). Contudo, esses números são 

considerados pouco representativos quando comparados a estimativa de Blackwell 

(2011) que sugere a existência de até 5,1 milhões de espécies de fungos no mundo. Esse 

baixo conhecimento micológico está associado, principalmente, aos poucos estudos 

realizados nas florestas tropicais que por sua vez, abrigam a maior diversidade do 

planeta (HYDE e HAWKSWORTH, 1997). Nos neotrópicos, os estudos permanecem 

insuficientes e devido a isso, os registros são inferiores se comparados às regiões 

temperadas, sendo necessários maiores esforços para o conhecimento fúngico dessas 

regiões (HAWKSWORTH, 2001). 

Trierveiler–Pereira e Baseia (2009) afirmaram que 232 fungos gasteroides são 

reportados para o Brasil e que o Rio Grande do Sul compreende o Estado com maior 

registro de espécies. Contudo, durante a última década, os registros para a região 

Nordeste vem sendo rapidamente ampliados (BASEIA e GALVÃO, 2002; BASEIA e 

MILANEZ, 2002; BASEIA et al., 2003a; 2003b; 2006; 2007; BASEIA, 2005a; 2005b; 

BASEIA e CALONGE, 2005; 2006; 2008; LEITE e BASEIA, 2007; LEITE et al., 

2007a; 2007b; SILVA et al., 2007; FAZOLINO et al., 2008; TRIERVEILER–

PEREIRA et al., 2009a; 2009b; 2010; SILVA et al., 2011; 2013; CABRAL et al., 2012). 

Para o Estado do Ceará, que compreende as áreas contempladas nesse estudo, havia 

registro de apenas três espécies de fungos gasteroides: Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd 

(Batista e Bezerra, 1960), Abrachium floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. 
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Cabral (Leite et al., 2007b) e Geastrum lloydianum Rick (Trierveiler–Pereira et al., 

2011). 

Muitos registros de fungos gasteroides vem sendo publicados para o Brasil, mas 

se considerarmos a diversidade fúngica que a região neotropical apresenta, aliada ao 

fato desses fungos se apresentarem em diversos habitats, quando compara-se as regiões 

temperadas é perceptível a necessidade de mais estudos taxonômicos nessa área. A 

região Nordeste brasileira apresenta áreas muito degradadas e com prioridade máxima 

em conservação e, por isso, torna-se fundamental o levantamento fúngico destas 

regiōes. Além disso, a ausência de registros de fungos gasteroides para o Ceará 

demonstram a urgência de pesquisas científicas nas diversas regiões presentes neste 

Estado. Ademais, as áreas inventariadas nesse trabalho vem sendo degradadas por 

atividades antrópicas, apontando perda da biodiversidade local. Desta forma, este 

trabalho objetivou realizar um inventário de fungos gasteroides em três áreas do 

semiarido brasileiro no Estado do Ceará.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOS GASTEROIDES 

Os fungos gasteroides são caracterizados basicamente pela formação dos 

basidiosporos ocorrendo dentro de um corpo de frutificação fechado (angiocárpico), 

com presença de basídios ortotrópicos e basidiosporos estatismosporos que são 

liberados passivamente (MILLER e MILLER, 1988; PEGLER et al., 1995). A liberação 

passiva ocorre em virtude da ausência do apêndice hilar, estrutura que auxilia na 

liberação dos basidiosporos. 

O termo gasteromycete, derivado do grego, significa “fungo–estômago” 

(gaster= estômago; mycete= fungo), e se refere ao processo de desenvolvimento e 

maturação dos basidiosporos, sendo estes protegidos por camadas estéreis, denominadas 

perídio (MILLER e MILLER, 1988). O corpo de frutificação desses fungos também é 

composto por uma massa de basidiosporos e hifas estéreis que estão envoltos pelo 

perídio, chamada gleba (WRIGHT e ALBERTÓ, 2006). 

As características referidas acima agruparam fungos com considerável 

diversidade morfológica e ecológica (Figura 1), apresentando formas globosas ou 

esféricas (ex: Bovista Pers.), estreladas (ex: Geastrum Pers.), infudibuliformes (ex: 

Cyathus Haller: Pers.), estipitadas (ex: Tulostoma Pers.), clatradas (ex: Clathrus Micheli 

ex Pers.) e falóides (ex: Phallus Junius ex L.) (CALONGE, 1998). Os fungos 

gasteroides podem apresentar grande variação na cor, forma e tamanho. Algumas 

espécies podem apresentar pequenos tamanhos (0,5–2 mm), como as espécies do gênero 

Mycocalia J.T. Palmer, enquanto outras podem chegar até 90 cm de diâmetro, como 

ocorre em Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd (TOLEDO, 1993). 

Quanto ao desenvolvimento, a maioria desses fungos apresentam 

comportamento epígeo, contudo existem espécies que se apresentam como hipógeas no 

início do desenvolvimento, como ocorre em vários representantes de Phallales, e outras 

que se comportam como hipógeas durante todo o desenvolvimento [Gomphales e 

Hysterangiales sensu Hibbett et al. (2007)]. Geralmente são saprófitos, ocupando 

diversos substratos (madeira, esterco, serrapilheira), mas podem ser ectomicorrízicos 

(ex. Scleroderma Pers., Hysterangium Vittad. e Pisolithus Alb. & Schwein). Espécies 

do gênero Nia R.T. Moore & Meyers ocorrem sobre madeira em ambientes marinhos. 

Essa versatilidade de interação com os mais diversos ambientes pode explicar a 

ocorrência de fungos gasteroides em praticamente todas as regiões do planeta, inclusive 
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sob condições de extremo estresse ambiental, como nas regiões árticas (Calvatia arctica 

Ferd. & Winge) e regiões áridas (Battarrea stevenii (Libosch.) Fr.) (LANGE, 1990; 

JACOBSON et al., 1999).  

Figura 1. Diversidade morfológica dos fungos gasteroides. A. Forma globosa (Bovista). 

B. Forma estrelada (Geastrum). C. Forma infundibulifome (Cyathus). D. Forma 

estipitada (Tulostoma). E. Forma clatrada (Clathrus). F-G. Forma falóidea 

(Staheliomyces e Mutinus, respectivamente). 

 

Fotos: A–C e G: Rodrigues, A.C.M.; D–E: Silva, B.D.B; F: Conrado, L. 

Em virtude da ausência do apêndice hilar, os fungos gasteroides desenvolveram 

estratégias que pudessem auxiliá-los na dispersão dos basidiosporos. As diversas 

aberturas do perídio tem papel fundamental na dispersão dos basidiosporos e possuem 

importância taxonômica a nível de família (sensu Hibbett et al., 2007). Essa abertura ou 
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deiscência pode se dar de forma regular, formando um único ostíolo (ex: Geastrum) ou 

vários (ex: Myriostoma Desv.), ou podem liberar os esporos através da deiscência 

irregular do perídio (ex: Scleroderma). Pode ainda se desintegrar deixando a gleba 

parcialmente ou totalmente exposta (ex: Calvatia Fr.). Nas espécies de Phallales (ex: 

Mutinus Fr.) a gleba é mucilaginosa e fétida atraindo insetos e outros artrópodes que 

atuam como dispersores. Desta forma, os agentes dispersores nas linhagens gasteroides 

são muito variados, podendo ser o vento, a chuva, a água, insetos, mamíferos roedores, 

e outros. 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS GASTEROIDES 

Os fungos gasteroides geralmente atuam como saprófitos, estando presentes em 

solo, madeira morta e esterco, ou como ectomicorrízicos (PEGLER et al., 1995; 

CALONGE, 1998). Liu (1984) e Calonge (1998) comentam que Pisolithus arhizus 

(Scop.) Rauschert forma associações micorrízicas com gimnospermas, assim como 

espécies de Rhizopogon Fr. e Scleroderma. Estes estudos ajudam a esclarecer as 

relações ecológicas de determinados táxons com espécies vegetais, dando subsídios para 

estudos aplicados no âmbito da silvicultura e agronomia. Espécies da família 

Agaricaceae (ex. Calvatia) são relatadas como bioindicadoras de ambientes poluídos 

com metais pesados, atuando como as maiores acumuladoras de mercúrio do que outros 

táxons de fungos (COETZEE e van WIK, 2009), abrindo perspectivas para estudos 

aplicados visando a despoluição de ambientes. 

Embora não seja de uso comum, as espécies de fungos gasteroides possuem 

algum valor culinário. Contudo, devem ser consumidas antes da maturação dos 

basidiosporos, caso contrário, podem causar problemas gastrointestinais (SMITH, 1951; 

PEGLER et al., 1995; CALONGE, 1998). Lincoff e Mitchell (1977) em estudos 

laboratoriais concluiram que determinadas espécies de Scleroderma contém toxinas e 

devem ser consumidas em pequenas quantidades. Laessøe e Spooner (1994) informam 

que os ovos de Phallus impudicus L. são bastante consumidos na China como iguarias. 

Do ponto de vista medicinal, os fungos gasteroides vem sendo bastante 

utilizados e estudados. A Calvatia gigantea apresenta a calvacina, uma proteína que tem 

propriedades antitumorais (CALONGE, 1998; LAESSØE e SPOONER, 1994; 

COETZEE e van WIK, 2009). Entretanto, estudo realizado por Beneke (1963) 

demonstrou que o uso continuado da proteína provoca reação alérgica em animais de 
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laboratório. Já Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr. ex De Toni, C. rugosa (Berk. & 

M.A. Curtis) D.A. Reid e C. utriformis (Bull.) Jaap apresentam propriedades anti-

cancerígenas (GILL e STEGLICH, 1987; TAKAISHI et al., 1997; LAM et al., 2001; 

COETZEE e van WIK, 2009). 

Algumas espécies de Cyathus produzem metabólitos antimicrobianos (LIU e 

ZHANG, 2004), assim como, outras espécies apresentam ciatina e striatina que 

demonstram atuação em atividades antibióticas (ALLBUTT et al., 1971; JOHRI et al., 

1971). Lee (1957) conclui que Phallus formosanus Kobayasi apresenta atividades 

antileucêmicas.  

Espécies de Geastrum também são utilizadas na medicina popular para 

tratamentos oculares e de asma (GUERRA–DORE et al., 2007). Os mesmos autores 

afirmam que Geastrum saccatum Fr. apresenta atividades antioxidantes e anti-

inflamatórias. Espécies de Scleroderma tem sido investigadas quanto as suas 

propriedades curativas e anti-inflamatórias (LIU, 1984; GUZMÁN e OVREBO, 2000). 

Nascimento et al. (2011) demonstraram que Scleroderma nitidum Berk. possui 

atividades anti-inflamatórias. 

 

2.3 SISTEMÁTICA DOS FUNGOS GASTEROIDES 

 Os fungos gasteroides foram inicialmente agrupados por Persoon (1801), na 

classe Angiocarpi em razão do hábito gasteroide. Embora tenha sido considerada um 

agrupamento artificial, por englobar todos os fungos que apresentavam corpo de 

frutificação fechado, a obra de Persoon é considerada o início da nomenclatura dos 

fungos gasteroides (REIJNDERS, 2000). 

  A classe Gasteromycetes foi estabelecida por Fries (1821) juntamente com mais 

outras três classes (Coniomycetes, Hymenomycetes e Hyphomycetes), compreendendo 

fungos que apresentavam corpo de frutificação globoso e desenvolvimento angiocárpico 

(BATES, 2004). Assim como Persoon, Fries também incluiu representantes de outros 

filos, contudo, o estabelecimento desta classe representou um grande avanço na 

taxonomia dos fungos gasteroides e foi aceita por vários autores durante longo período 

(LLOYD, 1902; COKER e COUCH, 1928; CUNNINGHAM, 1944; VIÉGAS, 1945; 

BOTTOMLEY, 1948; ZELLER, 1949; DISSING e LANGE, 1962; DRING, 1964; 

DEMOULIN, 1969; DRING, 1973; DEMOULIN e DRING, 1975; LIU, 1984; 

MILLER e MILLER, 1988; PEGLER et al., 1995; CALONGE, 1998). 
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No início do século XX a validade da classe foi questionada, pois nem todos os 

gêneros de Gasteromycetes apresentavam comportamento angiocárpico (FISCHER, 

1933; REINJDERS, 2000). Estudos bioquímicos e de ontogenia apontavam desde o 

final do século XX a polifilia deste grupo (ASKEW e MILLER Jr., 1977; GILL e 

WATLING, 1986). Além disso, os estudos filogenéticos e moleculares vieram 

complementar a ideia de que as espécies dessa classe eram derivadas de linhagens 

independentes e possuíam proximidade com fungos não gasteroides (KREISEL, 1969; 

BRUNS et al., 1989; HOPPLE e VILGALYS, 1994; HIBBETT et al., 1997; 

REINJERS, 2000).  

Atualmente, Gasteromycetes não é um termo mais empregado e não possui valor 

taxonômico, e os fungos gasteroides encontram-se distribuídos em duas subclasses de 

Agaricomycetes: Agaricomycetidae e Phallomycetidae (Figura 2) (HOSAKA et al., 

2006; HIBBETT et al., 2007). As ordens Lycoperdales, Nidulariales, Podaxales e 

Tulostomatales foram sinonimizadas e tiveram seus representantes acomodados em 

Agaricales (HIBBETT et al., 1997; HIBBETT et al., 2007). Hosaka et al. (2006) 

propuseram duas novas ordens (Geastrales e Hysterangiales) e a ordem Phallales foi a 

única ordem de Gasteromycetes que permaneceu.  

 

Figura 2. Filogenia dos fungos gasteroides sensu Hibbett et al. (2007). 

 

Fonte: Adaptado de Hibbett et al. (2007). 

 

2.4 ASPECTOS TAXONÔMICOS DOS FUNGOS GASTEROIDES 

2.4.1 Características macroscópicas 

Todos os fungos gasteroides são estruturalmente compostos pelo perídio e pela 

gleba. O primeiro refere-se a uma ou mais camadas externas de hifas estéreis que 

envolvem a gleba (MILLER e MILLER, 1988). Pode apresentar até três camadas, sendo 

a mais externa denominada exoperídio, a mais interna, chamada de endoperídio e a 

camada mediana, mesoperídio. A principal função do perídio é proteger a gleba durante 
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o desenvolvimento do corpo de frutificação, bem como expô-la na maturidade para que 

os agentes disseminadores atuem, como ocorre em algumas espécies de Agaricaceae 

Chevall. (sensu Hibbett et al. 2007). Em alguns fungos com comportamento hipógeo 

(Montagnea Fr.) o perídio espesso persiste e sua desintegração ocorre através de 

roedores.  

 

Figura 3. Características básicas dos gêneros de fungos gasteroides. A. Cyathus. B. 

Geastrum. C. Itajahya. D. Vascellum. 

 

Ilustrações: Cruz, R. H. S. F. 

 

No gênero Cyathus (Figura 3A) o perídio corresponde a todo o corpo de 

frutificação (BRODIE, 1975). Os membros da família Geastraceae apresentam o 

exoperídio, o endoperídio e às vezes mesoperídio (Figura 3B). O primeiro se abre 

formando raios expondo o endoperídio, e este exibe um ostíolo que tem a função de 

proteger a gleba (BATES, 2004). Já em Phallales, o perídio persiste na maturidade em 

forma de volva (Figura 3C), uma característica encontrada em todas as espécies da 

ordem (MILLER e MILLER, 1988). As características do perídio, como sua forma, 
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consistência, deiscência, cor, fragilidade e espessura são de importância taxonômica 

(CALONGE, 1998). 

A gleba se refere a porção interna do corpo de frutificação dos fungos 

gasteroides e nela é possível encontrar basídios, basidiosporos, além de capilícios e/ou 

paracapilícios. Os basídios são visualizados somente nos basidiomas imaturos, quando 

apresentam uma gleba compacta e geralmente esbranquiçada (CALONGE, 1998). Após 

a maturação a gleba exibe-se de forma pulvurulenta (Morganella Zeller), mucilaginosa 

(Clathrus) ou agrupada em peridíolos (Nidula V.S. White). O tipo de gleba também é 

considerado uma característica taxonômica. 

Alguns fungos gasteroides podem apresentar um estipe verdadeiro (ex. 

Tulostoma), que tem a função de sustentar o perídio e a gleba, enquanto outras exibem 

um pseudoestipe (ex. Phallales), que consiste em uma massa de hifas esponjosas (LIU, 

1984). Em Agaricaceae, alguns gêneros podem apresentar uma camada de hifas estéreis, 

denominada base estéril ou subgleba (Figura 3D), localizada abaixo da gleba, podendo 

ser separada da gleba por uma estrutura denominada diafragma (ex. Vascellum). As 

características apresentadas, assim como a sua diversidade de formas, são relevantes 

para a taxonomia, a nível de família, desse grupo. 

 

2.4.2 Características microscópicas 

 As características microscópicas como os basídios, basidiosporos e os elementos 

hifais (capilícios e paracapilícios) possuem grande valor taxonômico a nível de gênero e 

espécie. Os basídios são do tipo holobasídio, podendo ser clavados ou cilíndricos, 

contudo, se apresentam mais frequentemente como ovóides a globosos ou subglobosos 

(Podaxis Desv.), com esterigma longo ou curto ou ausente (LIU, 1984; PEGLER et al., 

1995, CALONGE, 1998). Segundo Miller e Miller (1988) os basídios produzem de 

quatro a oito basidiosporos, podendo ser encontrado em número de até 12. 

Os basidiosporos são fundamentais na taxonomia desses fungos. Podem ser lisos 

ou ornamentados, verrucosos, espinhosos, punctados, reticulados (CALONGE, 1998) 

(Figura 4A–E). Os basidiosporos, que são ortotrópicos e estatimosporos, desprendem-se 

do basídio quando atingem a maturidade, podendo carregar uma porção do esterigma, 

tornando-se então, pedicelados (MILLER e MILLER, 1988; PEGLER et al., 1995). 

Segundo Calonge (1998), esses pedicelos podem ser curtos e curvos, ou longos e retos 

Figura 4F). 
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Figura 4. Diversidade de basidiosporos em fungos gasteroides. A. Blumenavia 

angolensis. B. Morganella fuliginea. C. Geastrum saccatum. D. Bovista aestivalis. E. 

Calostoma cinnabarina. F. Arachnion album. 

 

Fotos: A–C: Rodrigues, A.C.M.; D: Baseia (2005); E: Baseia et al. (2007); F: 

Trierveiler–Pereira et al. (2010). 

 

Em relação ao sistema hifal, os fungos gasteroides podem ser classificados como 

monomíticos ou dimíticos, ou seja, apresentam somente hifas generativas e/ou 

esqueléteas. Os capilícios verdadeiros (ou eucapilícios) são encontrados na gleba e são 

compostos por hifas esqueléteas, acianofílicas, exibindo paredes espessas, septadas ou 

não, e podendo apresentar poros, fissuras ou nenhum dos dois (PEGLER et al., 1995; 

CALONGE, 1998) (Figura 5A–B). Os paracapilícios são hifas generativas modificadas, 
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hialinas e septadas. Apresentam paredes finas, cianofílicas, se tornando espessas na 

maturidade (KREISEL, 1962), podendo ser ramificadas ou não. Diferentemente dos 

eucapilícios, os paracapilícios não apresentam poros ou fissuras, mas os grampos de 

conexão podem estar presentes (Figura 5C). Os elatérios são hifas modificadas 

presentes na gleba de Battarrea Pers. e Battarreoides T. Herrera; tem forma de espiral 

com extremidades cônicas (Figura 5D). Acredita-se que essa especialização tenha 

ocorrido em virtude do ambiente que essas espécies vivem, geralmente áridos (MILLER 

e MILLER, 1988). 

 

Figura 5. Componentes microscópicos dos fungos gasteroides. A. Capilícios de 

Geastrum javanicum. B. Capilícios de Langermmania com poros. C. Paracapilícios de 

Morganella nuda. D. Elatérios de Battarrea stevinii. 

 

Fotos: A–C: Rodrigues, A.C.M.; D: Silva et al. (2011). 

 

2.5 FUNGOS GASTEROIDES NO BRASIL  

 O primeiro registro de fungo gasteroide para o Brasil foi um espécime de 

Clathrus, coletado por W. J. Burchell em 1826 em São Paulo (FIDALGO, 1974). 

Berkeley (1842) citou Nidularia plicata Fr. (=Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul.) para o 

Rio de Janeiro e Berkeley e Cooker (1877) descreveram 13 espécies distribuídas entre 
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os gêneros Cyathus, Geastrum, Lycoperdon e Scleroderma. No final do século XIX, 

Möller (1895) publicou uma obra descrevendo quatro novos gêneros (Aporophallus, 

Blumenavia, Itajahya e Protubera) além de oito espécies novas de Phallales. 

 Durante o século XX muitos autores contribuíram para o estudo de fungos 

gasteroides no Brasil. Hennings (1902, 1904a, 1904b, 1904c) registrou 12 espécies para 

Amazonas, Santa Catarina e São Paulo. Nas obras de Lloyd (1906, 1907) há referências 

de fungos gasteroides coletados no Brasil. Patouillard (1907) relata a ocorrência de 

Calvatia lachnoderma Pat. em São Paulo. Silveira (1943) reportou a existência de 8 

espécies do mesmo gênero para vários Estados brasileiros. Sydow e Sydow (1907) 

reportaram 15 espécies de fungos gasteroides para os Estados de Minas Gerais e São 

Paulo.  

Na obra de Rick (1961) foram registradas 6 espécies novas, além de mais 117 

para o Estado do Rio Grande do Sul. Os trabalhos de Homrich (1969, 1973), Guerrero e 

Homrich (1999), Homrich e Wright (1973), Sobestiansky (2005) e Cortez (2006–2013) 

também colaboraram para que o Rio Grande do Sul seja, atualmente, o Estado com a 

maior parte de registros de fungos gasteroides.  

Outros micólogos também contribuíram para o conhecimento desses fungos 

principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do país (VIÉGAS, 1945; BATISTA, 

1950, BATISTA e VITAL, 1955; BATISTA e BEZERRA, 1960; BONONI et al., 1981; 

BONONI, 1984; BONONI et al., 1984; CAPELARI e MAZIERO, 1988; 

KIMBROUGH et al., 1995; BASEIA e MILANEZ, 2000). 

No início do século XXI mais trabalhos sobre o grupo foram publicados, 

inclusive com registro de espécies novas para o país como: Geastrum setiferum Baseia 

(BASEIA e MILANEZ, 2000), Phallus pygmaeus Baseia (BASEIA et al., 2003), 

Abrachium floriforme (=Aseröe floriformis) (BASEIA e CALONGE, 2005; CABRAL 

et al., 2012), Geastrum hirsutum Baseia & Calonge (BASEIA e CALONGE, 2006), G. 

entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia (FAZOLINO et al., 2008), Bovista 

grandipora Trierveiler–Pereira, Kreisel & Baseia (TRIERVEILER–PEREIRA et al. 

2010), Cyathus amazonicus Trierveiler–Pereira & Baseia (TRIERVEILER–PEREIRA 

et al., 2009b). Scleroderma minutisporum Baseia, Alfredo & Cortez (ALFREDO et al., 

2012a), Morganella albostipitata Baseia & Alfredo e M. rimosa Baseia & Alfredo 

(ALFREDO et al. 2012b), M. sulcatostoma C.R. Alves & Cortez (ALVES e CORTEZ, 
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2013), Geastrum aculeatum B.D.B. Silva & Baseia e G. echinulatum T.S. Cabral, 

B.D.B. Silva & Baseia (SILVA et al., 2013). 

 

Figura 6. Distribuição de fungos gasteroides para os Estados da região Nordeste. 

 

Fonte: Quantum Gis v. 1.8.0. 

 

Embora muitas espécies venham sendo registradas para o país ainda são 

necessários mais levantamentos taxonômicos, uma vez que os estudos da micobiota 

estāo relacionados diretamente com a localidade que o micólogo atua. Treiveiler– 

Pereira e Baseia (2009) demonstram a discrepância de espécies registradas nos Estados 

brasileiros, principalmente, na região Nordeste. Enquanto no Estado de Pernambuco 54 

fungos gasteroides são conhecidos, no Estado do Ceará há registro de apenas três 

espécies, revelando que ainda existem regiões que necessitam de levantamentos 

taxonômicos (Figura 6). 

 

2.6 DOMÍNIO DA CAATINGA 

O Domínio da Caatinga é caracterizado por vários tipos vegetacionais 

(ANDRADE–LIMA, 1981), e esta heterogeneidade ambiental, mesmo com a caatinga 

sendo a vegetação predominante, desmistifica a ideia de que há uma baixa diversidade. 

Rodal e Nascimento (2002) endossam Giulietti et al. (1997) ao afirmarem que o 

Domínio da Caatinga é uma área de grande importância quanto à biodiversidade do 
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continente americano, por se tratar de área exclusivamente brasileira e possuir um alto 

grau de endemismo.  

A Caatinga encontra-se geograficamente posicionada na região Nordeste 

brasileira, ocupando uma área de mais de 800 mil km² (SÁ et al., 2003). Está presente 

em dez Estados, sendo localizada em todos os Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), além do 

nordeste de Minas Gerais (Figura 7). Está sob o semiárido, mas apresenta variações 

quanto ao grau de aridez edafo-climática, sendo dependente, por exemplo, da 

continentalidade (distância do litoral), da altitude, do relevo e da composição do solo 

(ANDRADE–LIMA, 1981; SAMPAIO et al., 1981; ARAÚJO, 1998; RODAL, 2002, 

ARAÚJO et al., 2005). 

A precipitação nessa região ocorre irregularmente durante 3 meses consecutivos, 

que pode ocorrer entre os meses de dezembro a junho, e na maior parte do Domínio o 

nível de precipitação chega até 750 mm anuais (ANDRADE–LIMA, 1981). Entretanto, 

as regiões localizadas próximas ao litoral, ou áreas serranas, como as chapadas ou 

encostas, tendem a apresentar maior precipitação em virtude da direção dos ventos, que 

originam as chuvas de convecção forçada ou também denominadas chuvas de 

montanha.  

 

Figura 7. Mapa de localização do Domínio da Caatinga. 

 

Fonte: Quantum Gis vs. 1.8.0. 
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A temperatura média anual varia pouco, entre 25ºC e 30ºC (ARAÚJO et al., 

2005; SAMPAIO, 2010) e isso ocorre porque o Domínio situa-se entre o Equador e 

Trópico de Capricórnio e por isso dispõe de intensa luminosidade anualmente. Contudo, 

apesar da pouca variação de temperatura, inclusive nos meses chuvosos, esta não é 

considerada um fator limitante ao crescimento vegetal e também não é causa da 

variabilidade existente nessa região, diferente da disponibilidade hídrica (SAMPAIO, 

2010). 

A vegetação do Domínio é caracterizada em cinco zonas, sendo elas: a 

vegetação hiperxerófila e hipoxerófila, somando mais de 70% da vegetação encontrada 

no Domínio; as ilhas de florestas úmidas; o agreste e a área de transição (SILVA et al., 

1994). As ilhas de florestas úmidas, que são estudadas nesse trabalho, correspondem a 

9% da área do semiárido, ocorrendo em chapadas, serras altas e baixas, e maciços (SÁ 

et al., 2003). 

2.6.1 Brejos de altitude 

As ilhas de florestas úmidas, também conhecidas como brejos de altitude, são 

consideradas remanescentes da floresta Atlântica que penetraram na Caatinga através 

dos planaltos e dos topos das serras, sendo cercadas por vegetação de caatinga 

(TAVARES et al., 2000; RODAL e NASCIMENTO, 2002; TABARELLI e SANTOS, 

2004; RODAL et al., 2005; SILVA et al., 2007). Andrade-Lima propôs, em 1982, a 

hipótese de que os brejos de altitude seriam refúgios de espécies da floresta Atlântica 

originados a partir de variações climáticas ocorridas no Pleistoceno, proporcionando, 

assim, a penetração da floresta Atlântica no Domínio da Caatinga. Além disso, o autor 

afirma que tais ilhas abrigam espécies amazônicas e também espécies do Sudeste e Sul 

do Brasil, sendo comprovada duas décadas depois por Santos (2002). 

Contudo, para Silva et al. (2007) os brejos de altitude também podem apresentar 

espécies da caatinga, principalmente nas chamadas “áreas bordas”, concordando, assim, 

com a classificação de Vasconcelos Sobrinho (1971), na qual correlaciona os brejos de 

altitude com a continentalidade. Denominou-os de brejos do agreste e do sertão, onde os 

primeiros seriam aqueles mais próximos à costa e apresentariam espécies da Mata 

Atlântica, e os últimos seriam encontrados mais afastados da costa, assemelhando-se 

com as espécies da Caatinga. 

Diferentemente das outras zonas, o índice pluviométrico observado nos brejos de 

altitude pode apresentar até mais de 1.200mm de chuvas anualmente (ANDRADE–
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LIMA, 1982; PRADO, 2003; LEAL et al., 2003), temperaturas mais amenas, por conta 

da altitude, e um balanço hídrico maior.  

Dentro do Domínio são reconhecidos 43 brejos de altitude distribuídos em 

quatro Estados nordestinos (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte), 

ocorrendo 11 destes no Estado do Ceará (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971; 

TABARELLI e SANTOS, 2004). Isso demonstra que apesar do Ceará ser o único 

Estado nordestino localizado totalmente dentro do Domínio da Caatinga e estar sob o 

clima semiárido, existem formações como serras, chapadas, maciços e inselbergs, e 

vegetação que difere da caatinga sensu strito. 

 

2.6.2 Carrasco 

O carrasco é um dos tipos vegetacionais xerófilos encontrados no Nordeste 

brasileiro, e é constituída por vegetação própria e também por vegetação de formações 

próximas, como a caatinga sensu stricto e o cerrado. Araújo et al. (1999) caracteriza 

essa vegetação como xerófila arbustiva densa alta e a diferencia da caatinga por quase 

não apresentar cactáceas e bromeliáceas. Já Andrade–Lima (1978) descreve o carrasco 

como uma vegetação com domínio de formas subarbóreas e arbóreas de pequeno porte 

(3–4 m).  

Segundo Araújo (1998), a presença do carrasco depende de vários fatores como 

a precipitação, relevo, solo e temperatura. A autora afirma ainda que essa vegetação se 

apresenta sobre areias de baixa fertilidade natural. Embora o nível de precipitação seja 

semelhante entre o carrasco e a caatinga, a primeira apresenta maior disponibilidade de 

água no solo. O clima edáfico é mais úmido no carrasco que na caatinga. 

Há ocorrência de carrasco nas Chapadas de Ibiapaba e do Araripe, Reserva de 

Serra das Almas, Serra das Flores (Ceará), em Serra Negra e Parque Nacional do Exu 

(Pernambuco), Maracás, Chapada da Diamantina, Senhor do Bomfim (Bahia), Jaína e 

Janaúba e Angical (Piauí) (GIULIETTI et al., 2003). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar um inventário das espécies de fungos gasteroides (Agaricomycetes) que 

ocorrem em três áreas de semiárido no Estado do Ceará. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar durante o período chuvoso de 2012 e 2013, duas excursões para cada uma 

das áreas a serem estudadas; 

 Analisar as macro e microestruturas de valor taxonômico dos espécimes coletados;  

 Descrever os espécimes de fungos gasteroides estudados; 

 Avaliar a distribuição geográfica das espécies identificadas a fim de determinar se é 

um primeiro registro para a região (Estado, Bioma, País, Continente) ou se constitui 

novo táxon. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

4.1.1 Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité 

 A APA da Serra de Baturité (S 04º08’–04º30’; W 38º50’–39º05’) foi criada pelo 

Governo do Estado do Ceará, através do Decreto Nº 20.956 em 1990, mas alterado pelo 

Decreto Nº 27.290 em 2003. Administrada pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE), a APA está localizada à 90km de Fortaleza, na porção nordeste do Estado, 

abrangendo uma área de aproximadamente 33 mil hectares (CEARÁ, 2013). Engloba 

oito municípios cearenses (Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, 

Pacoti, Palmácia e Redenção) e é considerado um brejo de altitude dentro do semiárido 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Mapa da localização geográfica da APA da Serra de Baturité. 

 

Fonte: Quantum Gis vs. 1.8.0. 

 

A Serra de Baturité é considerada um maciço residual que se destaca entre as 

depressões sertanejas apresentando níveis altímetros entre 600m e 800m, 

proporcionando temperaturas mais amenas, que oscilam entre 19°C e 22°C (SOUZA, 

1994; CAVALCANTE, 2005; ALBANO e GIRÃO, 2008; FREITAS FILHO, 2011). 

Além disso, o índice pluviométrico da região é de 1.500mm anuais, demonstrando que a 

APA é incluída como uma das áreas mais úmidas do Ceará (SERVAIN, 2006; 
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MARENGO, 2006; ALBANO e GIRÃO, 2008). Isso ocorre devido a altitude e a 

exposição do relevo às massas de ar úmidas (CEARÁ, 2013).  

Há ocorrência de solos vermelhos-amarelos distróficos, o que caracteriza uma 

baixa fertilidade, entretanto, nas áreas de florestas o elevado índice de decomposição 

torna alta a fertilidade natural do solo (EMBRAPA, 2006; SEMACE, 2013). A 

vegetação da APA é condicionada principalmente pela altitude e pela sua proximidade 

com o litoral, ocorrendo a floresta o mbrófila aberta nas altitudes mais elevadas, com 

predominância de espécies com porte arbóreo (até 20m de altura), e a floresta estacional 

semidecidual surgindo nas áreas entre 400 a 600m de altitude, também com presença de 

espécies arbóreas (FREITAS FILHO, 2011) (Figura 9). O mesmo autor ainda afirma 

que as condições abióticas da APA proporcionam uma diversidade de importância 

ecológica, pois abriga fontes hídricas e é o habitat de diferentes espécies. As expedições 

desse estudo foram realizadas no município de Guaramiranga. 

 

Figura 9. APA da Serra de Baturité. A. Vista do Pico Alto. B. Vista da Trilha do Cipó 

(Parque das Trilhas). 

 

Fotos: A: Wikipedia; B: Rodrigues, A.C.M. 

 

4.1.2 Parque Nacional (PARNA) de Ubajara 

 O PARNA de Ubajara (S 03º48’–03º50’; W 40º52’–40º55’) situa-se a noroeste 

do Estado do Ceará e foi criado através do Decreto Nº 45.954 em 1959 compreendendo 

uma área de 563ha, contudo em 2002 seus limites foram alterados a partir do Decreto 

Nº 72.144, passando a ter uma área de 6.288ha (BRASIL, 2006). O PARNA está 

localizado a 340km de Fortaleza e atualmente abrange três municípios cearenses: 

Flecheirinha, Tianguá e Ubajara (Figura 10). É administrada pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), instituição vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA).  
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Ubajara é um dos municípios que compõem a Serra de Ibiapaba e é formado 

principalmente por rochas sedimentares, mas também apresenta rochas cristalinas. 

Nessa região a altitude pode atingir até 800m e a temperatura anual varia de 19°C (na 

estação chuvosa) a 29°C (na estação seca) com precipitação média de 1.600mm por ano, 

caracterizando o clima da região como tropical quente úmido (SILVA e 

CAVALCANTE, 2000; BANDEIRA, 2009).  

 

Figura 10. Mapa da localização geográfica do Parque Nacional de Ubajara. 

 

Fonte: Quantum Gis v. 1.8.0. 

 

Silva (2005) demonstrou que a altitude e a exposição a ventos úmidos são os 

principais agentes na caracterização do conjunto vegetacional da região. O município de 

Ubajara apresenta três tipos vegetacionais: floresta subperenifólia tropical plúvio-

nebular (floresta úmida), vegetação xerófila densa (carrasco) e floresta subcaducifólia 

tropical pluvial (mata seca), todavia, no PARNA é encontrado somente a floresta úmida 

(LIMA e GUALDANI, 2008; BANDEIRA, 2009) (Figura 11). Pereira (2000) afirmou 

que no PARNA há ocorrência principalmente dos solos vermelho-amarelo, com 

profundidade alcançando até 1,50m.  
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Figura 11. Parque Nacional de Ubajara. A. Vista do teleférico. B. Trilha das 

Samambaias. 

 

Fotos: A: Sá, M.C.A; B: Rodrigues, A.C.M. 

 

4.1.3 Área de Proteção Ambiental da Serra de Ibiapaba 

 A APA da Serra de Ibiapaba (S 03º 09'22"; W 41º 55'50") é considerada uma 

Unidade de Conservação Federal de uso sustentável e criada em 1996, através do 

Decreto sem numeração. Está localizada no Nordeste brasileiro e compreende um área 

de cerca de 17 milhões m², abragendo dois Estados: Ceará e Piauí (Figura 12). Apesar 

do Ceará ter somente sete municípios com áreas de proteção, a sede da APA está situada 

no município de Viçosa do Ceará (CEARÁ, 2013). Assim como o PARNA de Ubajara, 

a APA da Serra de Ibiapaba é administrada pelo ICMBio. 

Por apresentar uma área extensa, a vegetação da APA é considerada bastante 

diversificada, consistindo em brejos de altitude, caatinga, carrasco e cerradão. O clima 

varia entre quente e úmido na porção oriental e quente e semiárido na porção ocidental 

(MATOS e URSOLINO, 2009). As expedições realizadas nessa APA ocorreram no 

município de Viçosa do Ceará. 
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Figura 12. Mapa da localização geográfica da APA da Serra de Ibiapaba. 

 

Fonte: Quantum Gis vs. 1.8.0. 

 

4.2 COLETA, HERBORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS ESPÉCIMES 

 Foram realizadas seis excursões nos meses da estação chuvosa (dezembro a 

julho) de 2012 e 2013 e tiveram como base as metodologias de Fidalgo e Bononi 

(1984), Miller e Miller (1988) e Lodge et al. (2004). Foram considerados todos os 

substratos propícios ao surgimento de fungos gasteroides (solo, serapilheira e madeira 

decomposta) em percurso de trilhas preexistentes.  

No ato da coleta fez-se registros fotográficos dos espécimes antes de retirá-los, 

juntamente com seu substrato, com auxílio de canivete. O canivete facilita a retirada de 

partes do basidioma que estão abaixo do solo, como rizomorfas. Os basidiomas foram 

acondicionados em caixas plásticas compartimentadas (Figura 13). Dados como a 

localização da coleta, data e substrato, além dos aspectos relativos aos basidiomas como 

o tamanho, coloração, forma e consistência foram observados e anotados em fichas de 

identificação.  
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Figura 13. Coleta dos espécimes. A. Fotografando os espécimes in situ. B. Material 

utilizados na coleta. C – D. Caixa de armazenamento dos basidiomas. 

 

Fotos: A: Wartchow, F.; B – D: Rodrigues, A.C.M. 

 

Para medição dos basidiomas foi utilizado paquímetro atentando-se para a 

presença de peristômio, no caso das espécies do gênero Geastrum. As medições foram 

feitas após a coleta, assim como a determinação da coloração, que foi baseada na carta 

de cores de Kornerup e Wanscher (1978) com a sigla KW. A necessidade de obter tais 

dados após a coleta se deve ao fato da fragilidade do basidioma desses indivíduos, 

principalmente da ordem Phallales. 

As amostras coletadas foram herborizadas em desidratador elétrico (Figura 14A) 

com temperatura entre 35 a 40ºC durante 48 horas até a secagem dos basidiomas e 

posteriormente estes foram armazenados em sacos plásticos com lacre apresentando um 

número de identificação e dados de coleta. 

As características macro e microscópicas dos basidiomas foram realizadas no 

Laboratório de Biologia de Fungos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Os espécimes foram observadas a olho nu ou com auxílio do microscópio 

estereoscópico Leica EZ4 (Figura 14B).  Levou-se em consideração a forma, 

consistência, textura, tipo de deiscência dos basidiomas, além de estruturas do perídio, 

da gleba, da base estéril, da columela, da volva e do estipe. 
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Quanto à caracterização microscópica foram observadas estruturas relevantes 

para determinação das espécies, como basidiosporos, capilícios e hifas do perídio. Para 

isso, foram feitos cortes à mão livre das estruturas e estas foram montadas em lâminas 

com hidróxido de potássio (KOH) a 5%. Para visualização de estruturas mais 

específicas foram montadas lâminas com corantes como azul de algodão, vermelho 

congo e reagente de Melzer (MILLER e MILLER, 1988). As estruturas foram 

observadas e medidas no microscópio óptico Olympus BX41TF (Figura 14C) e 

fotografadas no microscópio óptico Nikon Eclipse NiR1 (Figura 14D). Além disso, as 

ornamentações dos basidiosporos e capilícios também foram visualizadas em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Shimadzu SSX-550 do Centro de 

Tecnologia do Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER) (Figura 14E). 

 

Figura 14. Equipamentos utilizados para secagem e análise morfológica dos espécimes. 

A. Desitratador elétrico. B. Microscópio estereóscopico C–D. Microscópio optico. E. 

Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 

 

A identificação dos espécimes foi realizada com os trabalhos de Cunningham 

(1944), Dissing e Lange (1962), Brodie (1975), Dring (1964; 1980), Ponce de Leon 

(1968; 1971), Kreisel (1969), Miller e Miller (1988), Sunhede (1989), Suaréz e Wright 
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(1996), Calonge (1998), Bates (2004), Zhao et al. (2008) e Bates et al. (2009). Os dados 

estatísticos como a média da altura e diâmetro dos basidiosporos e o desvio padrão, 

observados pela fórmula x ± SD, foram feitos no programa Excel. Para o gênero 

Cyathus a média dos basidiosporos estão identificados como Lenght (L= comprimento) 

e Width (W= largura). A terminologia micológica teve como base a nomenclatura de 

Kirk et al. (2008). Os basidiomas foram incorporados no acervo do Herbário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 378 espécimes distribuídos em 48 amostras das quais foram 

identificadas 16 espécies distribuídas em 7 gêneros: Abrachium Baseia & T.S. Cabral (1 

espécie), Blumenavia Möller (1 espécie), Bovista Pers. (1 espécie), Cyathus Haller: 

Pers. (6 espécies), Geastrum Pers. (3 espécies), Morganella Zeller (2 espécies) e 

Mutinus Fr. (2 espécies) (Figura 15).  

Figura 15. Porcentagem e número de espécies, por gênero, de fungos gasteroides 

identificados nas três áreas de estudo. 

 

Com exceção de Geastrum lloydianum e Abrachium floriforme, todas as 

espécies identificadas nesse trabalho são primeiros registros para o Estado do Ceará, 

contribuindo para um aumento significativo (de 3 para 17 espécies) na lista de fungos 

gasteroides reportados para essa localidade (Figura 16). Isto demonstra a diversidade 

que o Domínio da Caatinga pode apresentar em relação a sua micobiota, corroborando a 

ideia de heterogeneidade da região. Contudo, ainda são necessários mais esforços de 

coleta para que o conhecimento nessas áreas possa ser ampliado.  
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Figura 16. Número de espécies de fungos gasteroides reportados para o Estado do 

Ceará antes e depois desse estudo. 

 

 

Na Tabela 1 é fornecida uma listagem das espécies identificadas, bem como seu 

local de coleta, registro de ocorrência e registro fitofisionômico. 

 

Tabela 1. Lista de espécies de fungos gasteroides coletados no Ceará, com locais de 

coleta, registros de ocorrência e registro fitofisionômico no Brasil. 

ESPÉCIE 
LOCAL DE 

COLETA 

REGISTRO DE 

OCORRÊNCIA 

REGISTRO POR 

FITOFISIONOMIA 

Abrachium floriforme 

(Baseia & Calonge) 

Baseia & T. S. Cabral 

PARNA de Ubajara 
Nova ocorrência 

para o Ceará 

2º para o brejo de 

altitude 

Blumenavia angolensis 

(Welw. & Curr.) Dring 

APA da Serra de 

Baturité 

1º para o Nordeste 

brasileiro 
1º para a Caatinga  

Bovista aestivalis 

(Bonord.) Demoulin 

APA da Serra de 

Ibiapaba 
1º para o Ceará 

1º registro para o 

carrasco 

Cyathus earlei Lloyd 
APA da Serra de 

Baturité 
1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Cyathus gracilis H.J. 

Brodie 

APA da Serra de 

Baturité 
1º para o Brasil 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Cyathus hortensis R. 

Cruz & Baseia 

APA da Serra de 

Baturité 

1º registro para o 

mundo (Material 

1º registro para o brejo 

de altitude 
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ESPÉCIE 
LOCAL DE 

COLETA 

REGISTRO DE 

OCORRÊNCIA 

REGISTRO POR 

FITOFISIONOMIA 

adicional) 

Cyathus intermedius 

(Mont.) Tul. & C. Tul. 
PARNA de Ubajara 1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Cyathus limbatus Tul. & 

C. Tul. 

APA da Serra de 

Baturité 
1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Cyathus poeppigii Tul. 

& C. Tul. 
PARNA de Ubajara 1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Geastrum fimbriatum 

Tul. & C. Tul. 
PARNA de Ubajara 1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Geastrum javanicum 

Lév. 
PARNA de Ubajara 1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Geastrum lloydianum 

Rick 

APA da Serra de 

Baturité 
2º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Morganella fuliginea 

(Berk. & M.A. Curtis) 

Kreisel & Dring 

APA da Serra de 

Baturité 
1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Morganella nuda 

Alfredo & Baseia 
PARNA de Ubajara 2º para o mundo 

2º registro para o brejo 

de altitude 

Mutinus caninus 

(Huds.) Fr. 

APA da Serra de 

Baturité 
1º para o Ceará 

1º registro para o brejo 

de altitude 

Mutinus elegans (Mont.) 

E. Fisch. 
PARNA de Ubajara 

1º para o Nordeste 

brasileiro 

1º registro para o brejo 

de altitude 

 

A APA da Serra de Baturité foi a área que apresentou a maior riqueza 

taxonômica, com 8 espécies registradas (Blumenavia angolensis, Cyathus earlei, C. 

gracilis, C. hortensis C. limbatus, Geastrum lloydianum, Morganella fuliginea e 

Mutinus caninus) seguido do PARNA de Ubajara, com 7 espécies amostradas 

(Abrachium floriforme, Cyathus intermedius, C. poeppigii, Geastrum fimbriatum, G. 

javanicum, Morganella nuda e Mutinus elegans). A APA da Serra de Ibiapaba obteve 

apenas um registro (Bovista aestivalis). 
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Os gêneros Morganella, Geastrum, Mutinus e Cyathus ocorreram tanto na APA 

da Serra de Baturité quanto no PARNA de Ubajara. O gênero Blumenavia foi 

encontrado somente na APA da Serra de Baturité, Abrachium foi coletado no PARNA 

de Ubajara, e Bovista foi exclusivo da APA da Serra de Ibiapaba. O gênero mais 

representativo foi Cyathus, com 6 espécies identificadas, posteriormente o gênero 

Geastrum, que obteve 3 espécies reportadas. Adicionalmente, é fornecida as descrições 

morfológicas das espécies com distribuição mundial, além de comentários taxonômicos. 

 

5.1 DESCRIÇÕES MORFOLÓGICAS 

 Nesse tópico são fornecidas descrições morfológicas, bem como o tipo de 

substrato em que as espécies ocorrem e a distribuição mundial. 

5.1.1 Agaricomycetidae 

5.1.1.1 Agaricaceae 

5.1.1.1.1 Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin, Beih. Sydowia 8: 143 (1979) 

                 Figura 17 A – F 

Basidioma imaturo globoso a subgloboso, branco. Basidioma expandido globoso a 

subgloboso, 4–12 mm de altura, 4–13 mm de diâmetro, cordão micelial esbranquiçado, 

2–22 mm de altura, preso na base. Exoperídio granuloso a furfuráceo, marrom 

amarelado (KW 5E4), não persistente. Endoperídio papiráceo, amarelo acinzentado 

(KW 4B3), persistente, deiscência por um ostíolo irregular. Subgleba ausente. Gleba 

pulvurulenta, loiro (KW 4C4) a marrom (KW 5F8). 

Basidiosporos globosos a subglobosos, 4,3–5,4 × 3,7–5,3 µm (x= 4,8 ± 0,3 × 4,6 ± 0,3; 

Qm= 0,9; n= 30), lisos a ásperos sob microscópio óptico, pedicelados, 0,6–1,2 µm, 

amarronzados a hialinos sob KOH 5%. Eucapilícios do tipo intermediário, 2,8–4,9 µm 

de diâmetro, com parede ≤ 1 µm, com poros, asseptados, amarronzados a hialinos. 

Exoperídio formado por células globosas, subglobosas e piriformes, 10–17 × 12,2–23,4 

µm, parede ≥ 1 µm, não arranjadas em cadeias, amareladas. Endoperídio composto por 

hifas filamentosas, 2,1–4,5 µm, parede tortuosas ≤ 1 µm, septadas, hialinas.  

Substrato: Solo arenoso. 

Hábito: Solitário a gregário. 

Distribuição: América do Norte (COKER e COUCH, 1928; BAUTISTA–

HERNANDEZ et al., 2011); Europa (CALONGE, 1998); América do Sul: Brasil – 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo (BASEIA, 2005) 
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Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Viçosa do Ceará, Localidade Juá dos Vieiras, 

APA da Serra de Ibiapaba, S 03º30’51.3’’ W 41º16’13.9’’, 609 m, 25/IV/2013,  A.C.M. 

Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 38 (UFRN – Fungos 1944); BRASIL. 

CEARÁ: Viçosa do Ceará, Trilha da Pirapora (Engenho Velho), APA da Serra de 

Ibiapaba, S 03º32’44.3’’ W 41º23’47.2’’, 358 m, 25/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, 

M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 39 (UFRN – Fungos 1945); BRASIL. CEARÁ: Viçosa 

do Ceará, Trilha da Pirapora (Engenho Velho), APA da Serra de Ibiapaba, S 

03º32’44.3’’ W 41º23’47.2’’, 358 m, 25/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. 

Wartchow ACM 41 (UFRN – Fungos 1948); BRASIL. CEARÁ: Viçosa do Ceará, Trilha 

da Pirapora (Engenho Velho), APA da Serra de Ibiapaba, S 03º32’44.3’’ W 

41º23’47.2’’, 358 m, 25/IV/2013, A.C.M. Rodrigues; M.C.A, Sá e F. Wartchow ACM 42 

(UFRN – Fungos 2071). 

 

Comentários: Bovista aestivalis é caracterizada por capilício do tipo intermediário com 

poros raros ou abundantes (MORENO et al. 2010) e pela presença de uma subgleba 

compacta evidente ou pouco desenvolvida (CALONGE, 1998; BAUTISTA–

HERNANDEZ et al., 2011). Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni é similar a B. 

aestivalis, contudo, B. dermoxantha apresenta capilício do tipo Lycoperdon e não possui 

subgleba. Assim como B. aestivalis, B. cunninghamii Kreisel também apresenta 

capilício do tipo intermediário e basidiosporos asperulados, entretanto, B. cunnighamii 

não apresenta subgleba (CALONGE et al. 2005). 

É importante ressaltar que na espécie deste estudo não há presença de subgleba e 

o capilício é do tipo intermediário com presença de poros, concordando o trabalho de 

Baseia (2005). Segundo Pegler et al. (1995), B. aestivalis é uma espécie bastante 

polimófica, o que dificulta sua identificação taxonômica. Calonge (1992) afirma que as 

diferenças macro e microscópicas podem levar a propor variedades novas. Entretanto, é 

necessária uma revisão do gênero para a definição de caracteres morfológicos e 

moleculares para a separação de espécies. Este corresponde ao primeiro registro desta 

espécie para o Ceará e o primeiro para a fitofisionomia carrasco. 
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Figura 17. Bovista aestivalis. A – B. Basidioma in situ. C. Microscopia do capilício do 

tipo intermediário com poros (setas). D. Microscopia do exoperídio; esferocistos. E. 

MEV do capilício porado. F. MEV dos basidiosporos. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 
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5.1.1.1.2 Morganella fuliginea (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring, Feddes 

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 74: 113 (1967)   

                          Figura 18 A – F 

Basidioma imaturo 6 mm de altura, 4 mm de diâmetro. Basidioma expandido 5–11 

mm de altura, 8–13 mm de diâmetro, depresso–globoso a subgloboso, subgleba com 

rizomorfas aderidas ao substrato. Exoperídio granuloso a espinhoso, furfuráceo, 

persistente, marrom acinzentado (KW 6F3) no ápice, tornando-se marrom amarelado 

(KW 5E5) a marrom alaranjado (KW 5C5) na base. Endoperídio papiráceo, branco no 

início do desenvolvimento, tornando-se castanho claro (KW 4A2) na maturidade, 

deiscência irregular por um ostíolo apical. Gleba branca no basidioma imaturo a cinza 

oliva (KW 2E2) em basidiomas maduros, pulvurulenta. Subgleba branca, compacta, 2–

3,5 mm de altura. 

Basidiosporos globosos, fortemente equinulados, 4,8–5,6 µm (incluindo 

ornamentação), pedicelados, amarronzados sob KOH 5% e sob azul de algodão. 

Eucapilícios ausentes. Paracapilícios presentes, 2,5–3,1 µm de diâmetro, paredes < 1 

µm, septados, com substâncias amorfas impregnadas. Exoperídio apresentando 

esferocistos em cadeias, subglobosos a turbinados e obovados a piriformes, 11,2–30,6 × 

6,1–14,8 µm, paredes > 1 µm. 

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição conhecida: Região neotropical (SUÁREZ e WRIGHT, 1996). Brasil – 

Distrito Federal, Goiás (SUÁREZ e WRIGHT, 1996); Paraná (de MEIJER, 2006), 

Pernambuco (TRIERVEILER–PEREIRA et al., 2010); Rio Grande do Sul (RICK, 

1961; HOMRICH, 1969; SOBESTIANSKY, 2005); Rio de Janeiro (SUÁREZ e 

WRIGHT, 1996); São Paulo (BONONI et al., 1981). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha dos Veadeiros, APA da 

Serra de Baturité, S 04º15’18.8’’ W 38º55’52.3’’, 865 m, 07/VII/2012, A.C.M. 

Rodrigues e T.L.D. Silva ACM 02 (UFRN – Fungos 1946); BRASIL. CEARÁ: 

Guaramiranga, Trilha dos Veadeiros, APA da Serra de Baturité, S 04º15’18.8’’ W 

38º55’52.3’’, 865 m, 17/III/2013, A.C.M. Rodrigues, T.L.D. Silva e J.J.M. Cavalcanti 

ACM 07 (UFRN – Fungos 1947). 

 

Comentários: Esta espécie está inserida no Grupo Fuligineae (Seção Morganella) 

juntamente com Morganella purpuracens (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring por 

apresentar exoperídio espinhoso, subgleba compacta com cadeias de células curtas, 

denominadas esferocistos (PONCE DE LEON, 1971). Morganella fuliginea é próxima 

de M. velutina (Berk. ex Mass.) Kreisel e Dring, contudo diferenciam-se pela presença 
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de células setosas alongadas no exoperídio em M. velutina. Segundo Suarez e Wrigth 

(1996) M. fuliginea apresenta vários estágios de maturação e coloração variada, 

podendo levar a erros na identificação do material. Atualmente M. fuliginea é reportada 

para 6 Estados brasileiros (TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA, 2009a; 

TRIERVEILER–PEREIRA et al., 2010). Essa espécie corresponde ao segundo registro 

para a região Nordeste, primeiro para o Ceará e o segundo registro para a fitofisionomia 

brejo de altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Figura 18. Morganella fuliginea. A – B. Basidioma in situ. C. Microscopia dos 

paracapilícios. D. Microscopia do exoperídio; esferocistos em cadeia. E – F. MEV dos 

basidiosporos. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 
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5.1.1.1.3 Morganella nuda Alfredo & Baseia, Nova Hedwigia (2014): in press 

                 Figura 19 A – F 

Basidioma expandido 13 mm altura, 14–15 mm diâmetro, piriforme, não umbonado, 

subgleba compacta bem desenvolvida, rizomorfas brancas presas ao substrato. 

Exoperídio verrucoso a espinhoso na maturidade, não persistente, marrom (KW 5F4) a 

marrom escuro (KW 6F4) no ápice tornando-se amarelo claro (KW 4A5) a amarelo 

acinzentado (KW 4B5) na base. Endoperídio papiráceo, cinza alaranjado (KW 6B2) a 

cinza avermelhado (KW 7B2), com deiscência irregular por um ostíolo apical. Gleba 

marrom acinzentada (KW 5E3), pulvurulenta. Subgleba creme (KW 4A3), compacta, 2 

mm de altura. 

Basidiosporos globosos, equinulados, 5,1–6,1 µm (incluindo ornamentação), 

pedicelados (3,6–7,7µm) ou não, castanhos sob KOH 5% e azul de algodão. 

Eucapilícios ausentes. Paracapilícios presentes, 1–1,5 µm de diâmetro, paredes < 1 

µm, com substâncias amorfas impregnadas. Exoperídio apresentando esferocistos em 

cadeia, com células piriformes, globosas a subglobosas, e ovóides, 8,9–17,2 × 8,9–20,3 

µm, paredes > 1µm. 

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Brasil – Paraíba (ALFREDO e BASEIA, 2014). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha das Samambaias, PARNA de 

Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. 

Sá e F. Wartchow ACM 22 (UFRN – Fungos 2072); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

das Samambaias, PARNA de Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 

23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 23 (UFRN – Fungos 

2073); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha das Samambaias, PARNA de Ubajara, S 

03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. 

Wartchow ACM 26 (UFRN – Fungos 2074). 

 

Comentários: Morganella nuda é caracterizada pelo exoperídio caduco na maturidade, 

com exposição total do endoperídio papiráceo. Além disso, observa-se basidiosporos 

equinulados com longos pedicelos (até 7,7 µm). Pertence ao subgênero Morganella por 

apresentar subgleba compacta e exoperídio granuloso a espinhoso, composto por células 

em cadeia (PONCE DE LEON, 1971). Assim como Morganella nuda, M. rimosa 

Alfredo & Baseia também apresenta um exoperídio efêmero, contudo, possui 

basidiosporos menores (2–3 µm), verrucosos a equinulados (ALFREDO e BASEIA, 

2012). A presença de esferocistos em cadeia encontrada em Morganella nuda também 
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pode ser observada em M. fuliginea, porém nesta última os esferocistos são maiores. É 

facilmente diferenciada de M. sulcatostoma C.R. Alves & Cortez pela ausência de um 

peristômio sulcado (ALVES e CORTEZ, 2013). M. nuda foi reportada pela primeira 

vez para a região Nordeste do Brasil por Alfredo e Baseia (2014). Correspondendo ao 

segundo registro para o mundo, Morganella nuda também é registrada para a 

fitofisionomia brejo de altitude. 
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Figura 19. Morganella nuda. A – B. Basidioma in situ. C. Microscopia do exoperídio; 

esferocistos em cadeia. D. Microscopia dos paracapilícios. E. Microscopia dos 

basidiosporos. F. MEV dos basidiosporos. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M.  

5.1.1.2 Nidulariaceae 

5.1.1.2.1 Cyathus earlei Lloyd, Mycol. Writ. (7): 26 (1906) 

                      Figura 20 A – D 

Perídio infundibuliforme, 5,5–8 mm de altura, 4,5–8 mm de diâmetro na abertura 

superior, não expandido na boca, mas afilando na base. Embasamento inconspícuo. 
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Exoperídio lanoso, marrom escuro (KW 6F5), com tomentos de 0,5–0,6 mm, 

arranjados em tufos, irregulares, flexíveis; liso. Margem da boca finamente fimbriada, 

0,3 mm de altura, marrom (KW 6F4). Endoperídio castanho a marrom (KW 7D2–

7E2), conspicuamente plicado, com espaçamento entre 0,4–0,5 mm entre as marcações, 

brilho platina, contrastando com o exterior. Estipe amarelo acinzentado (KW 4B4), 0,7 

mm de altura. Epifragma não observado. Peridíolos de 1,9–2,5 × 1,7–2,4 mm, cinza 

amarronzado (KW 7F2), em número de 8–10 por basidioma, circulares a angulares. 

Túnica indistinta. Córtex duplo. Basidiosporos lisos, 16,2–21,4 × 10,9–13,6 µm (L= 

18,7 µm; W= 12,0 µm, Qm= 1,6), parede de 1,6–2,5 µm, hialinos sob KOH 5%, 

elipsoides a alongados, com apículo ausente. 

Substrato: Esterco e madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Pantropical (BRODIE e DENNIS, 1954). Brasil – Rio Grande no Norte 

(CRUZ et al., 2012). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Parque das Trilhas – Trilha do 

Cipó, APA da Serra de Baturité, S 04º15’15.5’’ W 38º55’49.3’’, 857 m, 20/III/2013, 

A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 19 (UFRN – Fungos 2075). 

 

Comentários: Essa espécie está inclusa no Grupo I – olla (BRODIE, 1975) e apresenta 

perídio lanoso, inconspicuamente plicado a liso e brilho platina. Difere de Cyathus olla 

(Batsch) Pers. por apresentar basidiomas (até 8 mm) e peridíolos menores (acima de 3,5 

mm em C. olla), boca não expandida abruptamente, basidiosporos maiores (16 – 21 × 

11–14 µm em C. earlei) e coloração escura (BRODIE, 1975). Esta espécie não está 

inclusa no trabalho de Zhao et al. (2008), mas de acordo com os caracteres utilizados 

pelos autores, C. earlei pertenceria ao grupo striatum, pois tem basidiosporos maiores 

que 15 µm e coloração escura. Diferente dos espécimes descritos por Brodie (1975) e 

Cruz et al. (2012), essa não possui embasamento conspício, pois foi coletada em 

esterco, característica não encontrada até o presente momento. Essa espécie corresponde 

ao segundo registro para a América do Sul, primeiro para o Ceará e primeiro para a 

fitofisionomia brejo de altitude.  
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Figura 20. Cyathus earlei. A – B. Basidiomas in situ. C. Peridíolo com córtex duplo. D. 

Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – B e D: Rodrigues, A.C.M.; C – Cruz, R.H.S.F. 

 

5.1.1.2.2 Cyathus gracilis H.J. Brodie, Can. J. Bot. 51(7): 1393 (1973) 

                 Figura 21 A – D 

Perídio infundibuliforme, 4–8 mm de altura, 3–8 mm de diâmetro na abertura superior, 

expandido ou não na boca, afilando ou não na base. Embasamento com 2–4 mm de 

diâmetro, conspícuo a incospícuo, marrom (KW 5E5–6F5). Exoperídio hirsuto, 

marrom (KW 5F6) a marrom acinzentado (KW 6D3–6E4), com tomentos de 0,3–0,8 

mm, arranjado em tufos, irregulares e flexíveis; liso a inconspicuamente plicado, com 

0,5–0,6 mm de espaçamento entre as marcações. Margem da boca finamente 

fimbriada, medindo 0,1–0,3 mm, marrom (KW 6F4) a marrom escuro (KW 7F3). 

Endoperídio bege amarronzado (KW 6E3) a cinza amarronzado (KW 7E2), liso a 

inconspicuamente plicado, com 0,4–0,6 mm de espaçamento entre as marcações, 

apresentando brilho perceptível a fraco, contrastando ou não com o exterior. Estipe 

marrom acinzentado (KW 7F3) a cinza amarronzado (KW 7F2), 0,8–1 mm de altura. 

Epifragma bege, rígido a flexível. Peridíolos de 1–1,9 × 0,9–1,5 mm, cinza 

amarronzado (KW 7F2) a marrom acinzetado (KW 7F3), em número de 6–13 por 

basidioma, circulares, angulares a elípticos. Túnica indistinta. Córtex duplo 

subhomogênio simples. Basidiosporos lisos, 11,3–26,4 × 9,5–17,8 µm (L= 17,3 µm; 
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W= 11,2 µm; Qm= 1,4), parede 1,5–3,2 µm, hialinos sob KOH 5%, levemente elípticos 

a alongados, com apículo presente em alguns. 

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Costa Rica e Jamaica (Brodie, 1975). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha do Complexo Alto da 

Serra à direita, APA da Serra de Baturité, S 04º15’28.2’’ W 38º55’39.7’’, 869 m, 

18/III/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 49 (UFRN – Fungos 2076); 

BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Parque das Trilhas – Trilha do Pau D’arco, APA da 

Serra de Baturité, S 04º16’03.4’’ W 38º55’52.7’’, 930 m, 19/III/2013, A.C.M. 

Rodrigues e B.E. Chaves ACM 16 (UFRN – Fungos 2077); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, 

Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 

24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 37 (UFRN – Fungos 

2078). 

 

Comentários: Cyathus gracilis pertence grupo IV – gracilis (BRODIE, 1984) e é 

caracterizada por um perídio incospicuamente plicado, além de apresentar um 

exoperídio hirsuto, peridíolos pequenos e córtex duplo. Pode ser confundido com C. 

earlei, pois ambos apresentam basidiomas com tamanhos semelhantes, perídio 

inconspicuamente plicado a liso e margem da boca finamente fimbriada. Contudo, C. 

earlei apresenta exoperídio lanoso, brilho platinado, peridíolos maiores (maiores que 2 

mm) e córtex duplo subhomogêneo simples. Brodie (1975) compara C. gracilis e C. 

intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., entretanto, o último apresenta a margem da boca 

setosa. Zhao et al. (2008) não inclui C. gracilis em nenhum grupo, contudo, por possuir 

basidiosporos menores que 15 µm de comprimento e coloração escura, consideramos 

essa espécie pertencente ao grupo pallidum. Esta espécie corresponde ao primeiro 

registro para o Brasil e para fitofisionomia brejo de altitude.  
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Figura 21. Cyathus gracilis. A – B. Basidiomas in situ. C. Peridíolo com córtex duplo. 

D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – B e D: Rodrigues, A.C.M.; C: Cruz, R.H.S.F. 

 

5.1.1.2.3 Cyathus hortensis R. Cruz & Baseia, nom. prov. 

                 Figura 22 A – D 

Perídio infundibuliforme, 5,7–5,9 mm de altura, 3–6,2 mm de diâmetro na abertura 

superior, não expandido na boca, não afunilando na base. Embasamento com 3,6–4 

mm de diâmetro, conspícuo, marrom escuro (KW 6F5). Exoperídio hirsuto, marrom 

escuro (KW 6F5), com tomentos de 0,4–0,9 mm, arranjado em tufos, irregulares, 

flexíveis; conspicuamente plicado, com espaçamento de 0,4 mm entre as marcações. 

Margem da boca finamente fimbriada, 0,3 mm de altura, marrom acinzentado (KW 

8F3). Endoperídio marrom acinzentado (KW 8F3), conspicuamente plicado, com 

espaçamento de 0,5 mm entre as marcações, brilho inexistente, não contrastando com o 

exterior. Estipe marrom acinzentado (KW 8F3), 0,3 mm de altura. Epifragma não 

observado. Peridíolos de 2–2,1 × 1,6–1,9 mm, negro, em número de 5 por basidioma, 

angulares. Túnica indistinta. Córtex duplo. Basidiosporos lisos, 16,5–20,3 × 12,7–15,2 

µm (L= 19,2 µm; W= 13,6 µm; Qm= 1,4), com parede de 1,3–2,5 µm, hialinos sob 

KOH 5%, levemente elípticos a elipsóides, apículo ausente. 

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Solitário. 
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Distribuição: Brasil – Ceará (CRUZ e BASEIA, 2014, a publicar). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Parque das Trilhas – Trilha do 

Cipó, APA da Serra de Baturité, S 04º15’15.5’’ W 38º55’49.3’’, 857 m, 20/III/2013, 

A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 17 (UFRN – Fungos 1933). 

 

Comentários: Essa espécie apresenta perídio conspicuamente plicado, hirsuto e 

peridíolos negros de córtex duplo. Essas características são compatíveis com o Grupo 

VI – poeppigii (BRODIE, 1975) e com o Grupo striatum (Zhao et al. 2008). É 

semelhante a Cyathus poeppigii pelas características apresentadas acima, contudo, os 

basidiosporos de C. hortensis são menores (16,5–20,3 × 12,7–15,2 µm). É facilmente 

diferenciado de C. gayanus, pois apresenta basidioma (até 7 mm), peridíolos (até 2 mm) 

e basidiosporos menores. A espécie descrita nesse estudo corresponde a mesma 

proposta por Cruz (2012), e será adicionada ao material original ainda a ser publicado. 

Portanto, essa espécie corresponde também ao primeiro registro para o mundo. 

Figura 22. Cyathus hortensis. A – B. Basidioma in situ. Peridíolo com córtex duplo. D. 

Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – B: Rodrigues, A.C.M. C – D: Cruz, R.H.S.F. 
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5.1.1.2.4 Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 1: 

72, (1844) 

                 Figura 23 A – D 

Perídio infundibuliforme, 6–9 mm de altura, 5–7 mm de diâmetro na abertura superior, 

não expandido na boca, afilando ou não na base. Embasamento com 3–4 mm de 

diâmetro, conspícuo, marrom (KW 6F4) a marrom escuro (KW 6F6). Exoperídio 

hirsuto, tornando-se lanoso na maturidade, marrom (KW 6F4), com tomentos de 0,6–1 

mm, arranjado em tufos, regulares a irregulares, flexíveis; inconspicuamente plicado a 

liso, com espaçamento de 0,4–0,5 mm entre as marcações. Margem da boca 

distintamente setosa, 0,5–0,7 mm, marrom acinzentado (KW 8F3). Endoperídio cinza 

amarronzado (KW 7D2), inconspicuamente plicado a liso, com espaçamento de 0,4–0,6 

mm entre as marcações, brilho fraco, não contrastando com o exterior. Estipe marrom 

acinzentado (KW 7F3), 0,4–0,6 mm de altura. Epifragma bege, flexível a rígido. 

Peridíolos de 1,9–2,6 × 1,6–2,1 mm, marrom acinzentado (KW 7E3) a cinza 

amarronzado (KW 8F2), em número de 5 por basidioma, elípticos. Túnica indistinta. 

Córtex duplo subhomogênio simples. Basidiosporos lisos, 13,3–17 × 9,1–12,1 µm (L= 

15,0 m; W= 10,5 µm; Qm= 1,4), com parede de 1,3–2,5 m, hialinos sob KOH 5%, 

levemente elípticos a alongados, com apículo presente em alguns.  

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Pantropical (GOMÉZ e PÉREZ–SILVA, 1988). Brasil – Bahia, Pará, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo (TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA, 

2009b; TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA, 2013). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha das Samambaias, PARNA de 

Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. 

Sá e F. Wartchow ACM 21 (UFRN – Fungos 2079); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

das Samambaias, PARNA de Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 

23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 24 (UFRN – Fungos 

2080). 

 

Comentários: Cyathus intermedius está incluída no grupo IV – gracilis (BRODIE, 

1975). Essa espécie não está incluída no trabalho de Zhao et al. (2008), todavia, por 

apresentar basidiosporos menores que 15 µm e exoperidio hirsuto, estaria inclusa no 

Grupo pallidum. Gomez e Pérez–Silva (1988) compara essa espécie a C. pallidus Berk. 

& M.A. Curtis, pois ambos apresentam perídio liso. Contudo, Cyathus intermedius tem 

perídio infundibuliforme, possui basidiosporos maiores (13,3–17 × 9,1–12,1 µm) e 
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córtex duplo. Cyathus setosus H.J. Brodie e C. intermedius também compartilham 

características como a margem da boca setosa, embasamento conspícuo e peridíolo com 

córtex duplo. Entretanto, Cyathus setosus tem basidiosporos maiores (17–24 × 10–14 

µm) (BRODIE, 1975). Cyathus intermedius foi reportado para o Brasil por Trierveiler–

Pereira e Baseia (2009b). Este corresponde ao primeiro registro para o Estado do Ceará 

e para a fitofisionomia brejo de altitude. 

 

Figura 23. Cyathus intermedius. A – B. Basidiomas in situ. C. Peridíolo com córtex 

duplo. D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – B e C: Rodrigues, A.C.M.; Cruz, R.H.S.F. 

 

5.1.1.2.5 Cyathus limbatus Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 1: 78 (1844) 

                 Figura 24 A – D 

Perídio infundibuliforme, 6–9 mm de altura, 4,5–7 mm de diâmetro na abertura 

superior, não expandindo na boca, afilando ou não na base. Embasamento com 1,5–7 

mm de diâmetro, conspícuo, marrom a marrom escuro (KW 6E4–6F5). Exoperídio 

hirsuto, marrom a marrom escuro (KW 6E4–6F5), com tomentos de 0,5–1 mm, 

arranjados em tufos, regulares a irregulares, flexíveis; conspícuo a inconspicuamente 

plicado, com espaçamento de 0,2–0,7 mm entre as marcações. Margem da boca 

finamente a distintamente fimbriada, 0,2–0,6 mm de diâmetro, marrom escuro (KW 
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7F4). Endoperídio marrom (KW 6E4) a marrom acinzentado (KW 7E3), 

conspicuamente plicado, com espaçamento de 0,3–0,9 mm entre as marcações, 

apresentando brilho perceptível, contrastando com o exterior. Estipe branco amarelado 

(KW 3A2) a marrom acizentado (KW 6F3), 0,5–1,3 mm de altura. Epifragma branco, 

rígido a flexível. Peridíolos de 1,8–2,5 × 1,5–2,2 mm, marrom acinzentado (KW 7F3) a 

cinza amarronzado (KW 8F2), em número de 7–16 por basidioma, circulares, angulares 

e elípticos. Túnica indistinta. Córtex duplo. Basidiosporos lisos, 15–22,9 × 8,9–16,5 

µm (L= 19,1 µm; W= 12,3 µm; Qm= 1,5), com parede de 1,3–3,9 µm, hialinos sob 

KOH 5%, levemente elípticos a alongados, apículo presente em alguns.  

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Cosmopolita (BRODIE, 1975). Brasil – Amazonas (BERKELEY e 

COOKE, 1876), Paraná (de MEIJER, 2006), Paraíba (TRIERVEILER–PEREIRA e 

SILVEIRA, 2011) Pernambuco (TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA, 2009b), São 

Paulo (BASEIA e MILANEZ, 2001).  

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha do Complexo Alto da 

Serra à esquerda, APA da Serra de Baturité, S 04º15’10.7’’ W 38º55’50.8’’, 847 m, 

18/III/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 13 (UFRN – Fungos 2081); 

BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Parque das Trilhas - Trilha do Pau D’arco, APA da 

Serra de Baturité, S 04º16’03.4’’, 930 m, 19/III/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves 

ACM 14 (UFRN – Fungos 2082); BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Parque das Trilhas 

– Trilha do Pau D’arco, APA da Serra de Baturité, S 04º16’03.4’’, 930 m, 19/III/2013, 

A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 15 (UFRN – Fungos 2083); BRASIL. CEARÁ: 

Guaramiranga, Parque das Trilhas – Trilha do Cipó, APA da Serra de Baturité, S 

04º15’15.5’’ W 38º55’49.3’’, 857 m, 20/III/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves 

ACM 17 (UFRN – Fungos 2084); BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha dos 

Veadeiros, APA da Serra de Baturité, S 04º15’18.8’’ W 38º55’52.3’’, 865 m, 

07/VII/2012, A.C.M. Rodrigues e T.L.D. Silva ACM 03 (UFRN – Fungos 2100); 

BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha dos Veadeiros, APA da Serra de Baturité, S 

04º15’18.8’’ W 38º55’52.3’’, 865 m, 07/VII/2012, A.C.M. Rodrigues e T.L.D. Silva 

ACM 05 (UFRN – Fungos 2101). 

 

Comentários: Cyathus limbatus está incluso no grupo VI – poeppigii (BRODIE, 1975) 

e é caracterizado por um perídio hirsuto, conspícuo a inconspicuamente plicado, 

margem da boca distintamente fimbriada e córtex duplo. Por apresentar basidiosporos 

maiores que 15 µm e coloração marrom a marrom escuro, consideramos que essa 

espécie pertence ao grupo striatum (ZHAO et al., 2008). Pode ser facilmente 

confundido com C. poeppigii Tul. & C. Tul., mas esta apresenta basidiosporos maiores 

(> 30 µm). Assim como C. striatus (Huds.) Willd., esta espécie apresenta embasamento 
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conspícuo e tamanho dos basidiosporos semelhante, contudo, C. striatus apresenta 

perídio fortemente plicado, margem da boca setosa e brilho platina, o que não é 

observado em C. limbatus. Essa espécie corresponde ao primeiro registro para o Estado 

do Ceará e para fitofisionomia brejo de altitude. 

Figura 24. Cyathus limbatus. A – B. Basidiomas in situ. C. Peridíolo com córtex duplo. 

D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – D: Rodrigues, A.C.M.  

 

5.1.1.2.6 Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 1: 77 (1844) 

                 Figura 25 A – D 

Perídio infudibuliforme, 5,5–10 mm de altura, 3–8 mm de diâmetro na abertura da 

boca, expandido ou não na boca, afilando ou não na base. Embasamento de 3 mm de 

diâmetro, inconspícuo. Exoperídio hirsuto a lanoso, marrom (KW 6E5–6F5), com 

tomentos de 0,3–1 mm, arranjados ou não em tufos, regulares a irregulares, flexíveis; 

conspicuamente plicado, com espaçamento de 0,3–0,6 mm entre as marcações. 

Margem da boca finamente a distintamente fimbriada, medindo 0,2–0,5 mm, marrom a 

marrom acinzentado (KW 6F4–8F3). Endoperídio marrom acinzentado (KW 7F3–

8F3), conspicuamente plicado, com espaçamento de 0,4–0,6 mm entre as marcações, 
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brilho fraco a inexistente, não contrastando com o exterior. Estipe marrom acinzentado 

(KW 8F3), 1–1,9 mm de altura. Epifragma não observado. Peridíolos de 1,6–2,4 × 

1,4–2,4 mm, negros, em número de 8–17 por basidioma, circulares, angulares e 

elípticos. Túnica indistinta. Córtex duplo. Basidiosporos lisos, 14,3–40 × 8,9–27,5 µm 

(L= 21,6 µm; W= 13,8 µm; Qm= 1,3), com paredes de 0,8–4,4 µm, hialinos sob KOH 

5%, subglobosos a alongados, com apículo presente em alguns. 

Substrato: Madeira em decomposição. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: Cosmopolita (BRODIE, 1975). Brasil – Paraná (de MEIJER, 2006), Rio 

do Grande do Sul (RICK, 1961; TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA, 2009b), Rio de 

Janeiro (BERKELEY e COOKE, 1876), Santa Catarina (HENNINGS, 1904), São Paulo 

(BASEIA e MILANEZ, 2001). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara-Araticum, PARNA 

de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, 

M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 30 (UFRN – Fungos 2085); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, 

Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 

24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 32 (UFRN – Fungos 

2086); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 

03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. 

Wartchow ACM 34 (UFRN – Fungos 2087); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 

24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 35 (UFRN – Fungos 

2088); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 

03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. 

Wartchow ACM 36 (UFRN – Fungos 2089). 

 

Comentários: Está incluída no grupo VI – poeppigii (BRODIE, 1975) e no grupo 

striatum (ZHAO et al., 2007) apresentando um perídio fortemente plicado, peridíolos 

negros e basidiosporos largos. Cyathus gayanus Tul. & C. Tul. também apresenta um 

perídio conspicuamente plicado, entretanto, o exoperídio é lanoso, a margem da boca é 

setosa e córtex é simples. É uma espécie comumente encontrada e pode apresentar 

variações, principalmente no tamanho dos esporos. O primeiro registro de C. poeppigii 

para o Brasil foi feito por Baseia e Milanez (2001). Cyathus poeppigii está sendo 

registrado pela primeira vez para o Ceará e para a fitofisionomia brejo de altitude. 
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Figura 25. Cyathus poeppigii. A – B. Basidiomas in situ. C. Peridíolo com córtex 

duplo. D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A – B e D: Rodrigues, A.C.M.; C: Cruz, R.H.S.F. 

 

5.1.2 Phallomycetidae 

5.1.2.1 Phallaceae 

5.1.2.1.1 Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr., Summa Veg. Scand. 2: 434, 1849. 

                 Figura 26 A – D 

Basidioma imaturo não visto. Basidioma expandido 56–68 mm altura, 6–8 mm 

diâmetro. Porção fértil fusiforme, com 10–12 mm de altura, vermelho (KW 9B8), bem 

delimitada, lisa. Pseudoestipe frágil, esponjoso, com 43–53 mm de altura, vermelho 

alaranjado (KW 8A6) tornando-se vermelho pálido na base (KW 8A4), oco, cilíndrico. 

Volva amarelo acinzentada (KW 4D5), com cordões miceliais brancos aderidos. Gleba 

mucilaginosa, marrom oliva (KW 4E5), fétida. 

Basidiosporos cilíndricos a baciliformes, 4,7–5,6 × 1,3–1,8 µm (x= 5,1 ± 0,2 x 1,5 ± 

0,1; Qm= 3,3; n=30), lisos, com parede < 1µm, hialinos sob KOH 5%. Receptáculo 

composto por células subglobosas a alongadas, 28,9–71,5 × 19,5–57,3 µm, com parede 

> 1µm, hialinas. Volva apresentando hifas filamentosas, 2,4–3,7 µm de diâmetro, ≤ 

1µm, septadas, ramificadas, hialinas. 

Substrato: Serrapilheira. 
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Hábito: Solitário a gregário. 

Distribuição: Cosmopolita. Brasil – Paraíba (MAGNAGO et al., 2013), Rio Grande do 

Norte (BASEIA et al., 2006), Rondônia (TRIERVEILER–PEREIRA et al., 2011). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha do Complexo Alto da 

Serra à direita, APA da Serra de Baturité, S 04º15’28.2’’ W 38º55’39.7’’, 869 m, 

08/VII/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 07 (UFRN – Fungos 2090). 

 

Comentários: Nesse trabalho levou-se em consideração as seções propostas por 

Cunningham (1944), onde as espécies são separadas pela estrutura da parte fértil. 

Mutinus caninus pertence a seção Glabrosi por ter a parte fértil glabra, lisa ou rugosa. 

Macroscopicamente é bastante semelhante a M. elegans (Mont.) E. Fisch., entretanto, a 

gleba de M. caninus está delimitada apenas ao ápice, enquanto em M. elegans a gleba 

distribui-se por todo o receptáculo (CALONGE, 1998). Mutinus ravenelii (Berk. & 

M.A. Curtis) E. Fisch. também é similar a M. caninus, contudo, M. ravenelii apresenta o 

basidioma mais robusto (CALONGE, 1998). É distinta de M. bambusinus (Zoll.) E. 

Fisch. pela estrutura da parte fértil e pelo tamanho dos esporos (4,7–5,6 × 1,3–1,8 µm 

em M. caninus). O primeiro registro para o Brasil foi realizado por Baseia et al. (2006) 

para a região Nordeste do país. Esta espécie é o primeiro registro para o Ceará e para a 

fitofisionomia brejo de altitude. 
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Figura 26. Mutinus caninus. A – B. Basidioma in situ. C. Microscopia das hifas do 

receptáculo. D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 

 

5.1.2.1.2 Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch., Syll. fung. (Abellini) 7: 13 (1888) 

                 Figura 27 A – D 

Basidioma imaturo elipsóide, 19 mm de altura, 12 mm de largura, amarelo acinzentado 

(KW 4C5). Basidioma expandido 82–95 mm de altura, 10 mm de largura. Porção 

fértil fusiforme, com 28–34 mm de altura, vermelho pálido (KW 8A3), não delimitada, 

rugosa. Pseudoestipe esponjoso, 54–61 mm de altura, vermelho acinzentado (KW 7B3) 

tornando-se vermelho pálido (KW 7A4), oco, cilíndrico. Volva amarelo acinzentada 

(KW 4C5), com cordões miceliais brancos aderidos. Gleba mucilaginosa, marrom oliva 

(KW 4F5), fétida. 
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Basidiosporos cilíndricos a baciliformes, 4,7–5,5 × 1,6–2,1 µm (x= 5,1 ± 0,2 × 1,8 ± 

0,1; Qm= 2,9; n= 30), lisos, com parede < 1 µm, hialinos sob KOH 5%. Receptáculo 

com células subglobosas a alongadas, medindo 15,3–39,4 µm × 13,6–36,3 µm de 

diâmetro, com parede ≥ 1 µm, hialinas. Volva com hifas filamentosas, 2,5–5,6 µm de 

diâmetro, com parede ≤ 1 µm, septadas e ramificadas, hialinas. 

Substrato: Serrapilheira. 

Hábito: Solitário a gregário. 

Distribuição: Europa (CALONGE, 1998); Havaí (HEMMES e DESJARDIN, 2009); 

Brasil – Rio Grande do Sul (CORTEZ et al., 2008). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha das Samambaias, PARNA de 

Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. 

Sá e F. Wartchow ACM 29 (UFRN – Fungos 2091); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

Ubajara–Araticum (Entrada antiga), PARNA de Ubajara, S 03º50’32.8’’ W 

40º54’39.9’’, 857 m, 26/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 44 

(UFRN – Fungos 2092). 

Comentários: Mutinus elegans pertence a seção Glabrosi (CUNNINGHAM, 1944) e 

sua parte fértil é rugosa. A principal característica dessa espécie é a indefinição do 

receptáculo (PILÁT, 1958; CORTEZ et al., 2008). Assim como Mutinus. elegans, M. 

borneensis Ces. apresenta coloração avermelhada, distinguindo-se na porção apical, que 

é fortemente reticulada em M. borneensis e rugosa em M. elegans, e no tamanho dos 

esporos (4,7–5,5 × 1,6–2,1 µm em M. elegans) (CUNNINGHAM, 1944). A espécie foi 

descrita originalmente para os Estados Unidos (CALONGE, 1998). Para o Brasil foi 

citada pela primeira vez por Cortez et al. (2008) para o sul do país. Essa espécie 

corresponde ao primeiro registro para o Nordeste e para a fitofisionomia brejo de 

altitude. 
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Figura 27. Mutinus elegans. A – B. Basidioma expandido. C. Microscopia das hifas do 

receptáculo. D. Microscopia dos basidiosporos. 

 

Fotos: A: Wartchow, F.; B – D: Rodrigues, A.C.M. 

 

5.1.2.2 Clathraceae 

5.1.2.2.1 Blumenavia angolensis (Welw. & Curr) Dring, Kew Bull. 35(1): 53 (1980) 

                 Figura 28 A – F 

Basidioma imaturo globoso, 27mm de diâmetro, consistindo em um exoperídio preto 

com uma base branca, liso, gelatinoso, anexado a uma rizomorfa branca e espessa.  

Receptáculo frágil, esponjoso, urceolado, 83–91mm de altura, 30–35mm de diâmetro, 

variando de branco (KW 1A1) a branco amarelado (KW 1A2) quando fresco e de 
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amarelo acinzentado (KW 4B4) a laranja acinzentado (KW 5B4) quando seco, 

expandindo em quatro braços anastomosados no ápice; braços apresentando pequenas 

perfurações, loculado formado por 7–8 tubos irregulares. Gleba localizada na parte 

superior interna do receptáculo, 18–25 mm e altura, marrom (KW 6E4) a marrom 

escuro (KW 6F4) quando mucilaginosa, a preto (KW 6F1) quando seca. Glebífero 

membranoso, enrugado, localizado nas laterais internas dos braços. 

Basidiosporos baciliformes, 3,1–3,6 × 1 µm, hialinos sob KOH 5%, lisos, parede < 1 

µm, apresentando duas gútulas nas extremidades. Receptáculo apresentando células 

globosas a subglobosas, 17,8–33 × 11,4–27,9 µm diâmetro, com parede > 1 µm, 

hialinas. Glebífero exibindo células globosas a subglobosas e ovóides, 8,7–21,4 × 8,2–

19,4 µm, com parede < 1 µm, hialinas. Volva apresentando hifas filamentosas e 

septadas. 

Substrato: Solo com folhiços. 

Hábito: Solitário a gregrário. 

Distribuição: África (DRING, 1980, DEGREEF et al., 2013); América do Norte 

(METZLER et al., 1992) e América do Sul: Brasil – São Paulo (BONONI et al., 1981), 

Paraná (de MEIJER, 2006). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha dos Veadeiros, APA da 

Serra de Baturité, S 04º15’18.8’’ W 38º55’52.3’’, 846 m, 07/VII/2012, A.C.M. 

Rodrigues e T.L.D. Silva ACM 04 (UFRN – Fungos 1943). 

Comentários: As amostras analisadas tem características semelhantes às de 

Blumenavia angolensis, como: basidioma imaturo preto e receptáculo branco 

amarelado, além da presença de glebíferos membranosos, presos lateralmente na parte 

superior dos braços. Quando os espécimes foram comparados com B. rhacodes Möller, 

consideráveis diferenças puderam ser notadas, tais como a forma do ovo, que é 

elipsoide em B. rhacodes e globoso na espécie estudada. Além disso, o receptáculo é 

alaranjado e estriado em B. rhacodes, o que não ocorre nas amostras estudadas. Outras 

diferenças incluem o formato dos tubos no interior do receptáculo, que são triangulares 

e trapezoidais em B. rhacodes e circulares na espécie estudada. Os glebíferos nos 

espécimes estudados estão distribuídos apenas sobre a porção superior dos braços, uma 

característica presente em B. angolensis. 

Dring (1980) cita algumas diferenças sutis entre as espécies africanas e sul-

americanas de Blumenavia angolensis, como cor de ovo e o tamanho dos esporos. Os 
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espécimes africanos de B. angolensis exibem esporos ligeiramente maiores (6 × 2 µm) 

quando comparados com os espécimes da América do Sul (3 – 3,5 × 1,5 µm). Os 

basidiosporos das amostras analisadas no presente estudo tem as mesmas dimensões que 

aquelas descritas nas espécies da América do Sul por Dring (1980) e Degreef et al. 

(2013). Assim, esses exemplares estão dentro do conceito de Blumenavia angolensis. 

Este é o primeiro registro do gênero para o Nordeste do Brasil e o terceiro para a 

América do Sul, além do primeiro registro para fitofisionomia brejo de altitude. No 

artigo publicado (RODRIGUES e BASEIA, 2013) a espécie está descrita para a Mata 

Atlântica, contudo, trata-se de um equívoco, pois o conceito de “brejo de altitude” 

adotado nesse trabalho não corresponde a Mata Atlântica e sim de áreas úmidas 

inseridas no semiárido. 
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Figura 28. Blumenavia angolensis. A. Basidioma imaturo. B. Glebífero membranoso. 

C. Basidioma expandido. D. Microscopia das hifas do receptáculo. E. Microscopia dos 

basidiosporos. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 
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5.1.2.2.2 Abrachium floriforme (Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral, in 

Cabral, Marinho, Goto & Baseia, Mycotaxon 119: 424 (2012) 

                Figura 29 A – D 

Basidioma imaturo não visualizado. Basidioma expandido floriforme, 30 mm de 

altura, 30 mm de diâmetro. Porção fértil exposta no formato de disco, 10 mm de altura 

× 10 mm de diâmetro, marrom avermelhado (KW 9E8). Receptáculo esponjoso, 19 mm 

de altura, oco, laranja claro (KW 5A4), tornando-se laranja acinzentado (KW 6B4) 

próximo à volva. Volva branca, com cordões miceliais da mesma coloração. Gleba 

disposta sobre a porção fértil, mucilaginosa, marrom oliva (KW 4F5), fétida. 

Basidiosporos baciliformes, 4,8–6,2 × 1,7–2,2 µm (x= 5,5 ± 0,3 × 1,9 ± 0,1; Qm= 2,9; 

n= 30), lisos, hialinos sob KOH 5%. Receptáculo composto por células globosas a 

alongadas, 14,9–27,1 × 10,1–22,5 µm, com parede ≥ 1 µm, hialinos. Volva formada por 

hifas filamentosas, 2,8–5,2 µm, com parede ≤ 1 µm, septadas, ramificadas, hialinas. 

Substrato: Solo com folhiços. 

Hábito: Solitário. 

Distribuição: Brasil – Bahia (BEZERRA et al., 2009), Ceará (LEITE et al., 2007), 

Espírito Santo (MAGNAGO et al., 2013), Paraíba (TRIERVEILER–PEREIRA e 

BASEIA, 2011), Rio Grande do Norte (BASEIA e CALONGE, 2005). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara–Araticum, PARNA 

de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 26/IV/2013, A.CM. Rodrigues, 

M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 47 (UFRN – Fungos 2093). 

Comentários: Essa espécie foi originalmente descrita como Aseröe floriformis por 

Baseia e Calonge (2005) para a Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte. As 

espécies de Aseröe Labill. são constituídas por um receptáculo com um disco apical de 

onde surgem marginalmente braços longos, agudos que se tornam livres na maturidade 

(PEGLER et al., 1995). A partir destas diferenças, Cabral et al. (2012) estabeleceram 

através de estudos moleculares um novo gênero, denominado Abrachium Baseia e T.S. 

Cabral. Este gênero até o presente momento é considerado monoespecífico e é 

reportado apenas para o Brasil. Abrachium floriforme é registrado para cinco estados 

incluindo o Estado do Ceará (BASEIA e CALONGE, 2005; LEITE et al., 2007; 

BEZERRA et al., 2009; TRIERVEILER–PEREIRA e BASEIA 2011; MAGNAGO et 

al., 2013). Essa espécie corresponde ao segundo registro para o Ceará e para o brejo de 

altitude. 
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Figura 29. Abrachium floriforme. A. Basidioma expandido. B. Gleba sobre um disco 

central. C. Microscopia dos basidiosporos D. Hifas do receptáculo. 

 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 

 

5.1.2.3 Geastraceae 

5.1.2.3.1 Geastrum fimbriatum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 16 (1829) 

                 Figura 30 A – F  

Basidioma imaturo ausente. Basidioma expandido saculiforme a arqueado, 25–47 

mm diâmetro, 20–29 mm altura (incluindo peristômio). Exoperídio se abrindo em 5–6 

raios, revolutos, não higroscópicos. Camada micelial papirácea, castanho a bronze 
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(KW 5E5), persistente, desprendendo-se irregularmente, com incrustações. Camada 

fibrosa papirácea, branco alaranjada (KW 5A2), glabra. Camada 

pseudoparenquimatosa rimosa, marrom (KW 6F4), não persistente. Endoperídio 

subgloboso, marrom-acinzentado (KW 6E4), 11–20 mm diâmetro, 12–17 mm altura, 

séssil, glabro. Pedicelo e apófise ausentes. Peristômio fimbriado, não delimitado, 

mamiforme, concolor ao endoperídio conforme maturidade.  

Basidiosporos globosos, 5,1–6,4 × 5,1–5,7 µm (x= 5,2 ± 0,3 × 5,2 ± 0,3; Qm= 1; n= 

30), ornamentados com verrugas colunares, amarronzados sob KOH 5%. Eucapílicios 

2,5–5,1 µm de diâmetro com paredes retas, amarronzados. Camada micelial com hifas 

não ramificadas, 3,8–10,2 µm de diâmetro, com parede > 1 µm, sinuosas, amareladas. 

Camada fibrosa composta por hifas de 3,8–6,4 µm, com parede > 1µm, retas, 

esverdeadas. Camada pseudoparenquimatosa com células subglobosas, ovaladas e 

alongadas, 21,6–88,9 × 16,5–82,6 µm, com parede < 1 µm, amareladas. 

Substrato: Solo arenoso. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: América do Norte (BATES, 2006); América Central (CALONGE et al., 

2005); Ásia (LIU, 1984); Europa (SUNHEDE, 1989); Oceania (GRGURINOVIC, 

1997); América do Sul: CALONGE et al., 2000; SOTO e WRIGHT, 2000; Brasil – Pará 

(LEITE et al., 2011), Pernambuco (LEITE et al., 2007), Rio Grande do Sul (RICK, 

1967; LEITE et al., 2007), Rio de Janeiro (BERKELEY e COOKE, 1876). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha das Samambaias, PARNA de 

Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. 

Sá e F. Wartchow ACM 27 (UFRN – Fungos 2094); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

das Samambaias, PARNA de Ubajara, S 03º50’17.9’’ W 40º53’52.9’’, 853 m, 

23/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 28 (UFRN – Fungos 

2095). 

Comentários: Geastrum fimbriatum é caracterizado por um basidioma sacado, 

peristômio fimbriado, não delimitado e endoperídio séssil (BASEIA et al., 2003; LEITE 

et al., 2007). Macroscopicamente, G. rufescens Pers. é semelhante a G. fimbriatum, mas 

difere por ter um endoperídio estipitado e basidiosporos maiores (5,1 – 6,4 × 5,1 – 5,7 

µm) (SUNHEDE, 1989). Outra espécie similar é G. saccatum Fr., distinguindo-se desta 

espécie por ter o peristômio bem delimitado (CALONGE, 1998). Geastrum sessile 

(Sowerby) Pouzar, G. tunicatum Vittad. e G. argentinus Speg. são considerados 
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sinônimos de G. fimbriatum (SUNHEDE, 1989; CALONGE, 1998, SOTO e WRIGHT, 

2000). 

 

Figura 30. Geastrum fimbriatum. A – B. Basidioma in situ. C – D. Microscopia dos 

capilícios. D. Microscopia dos basidiosporos. E. MEV do capilício. F. MEV do 

basidiosporo. 

 

Fotos: A – B: Sá, M.C.A.; C – D: Rodrigues, A.C.M. 
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5.1.2.3.2 Geastrum javanicum Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5: 161 (1846) 

                 Figura 31 A – E 

Basidioma imaturo epígeo, laranja amarronzado (KW 5C3) a marrom (KW 5F5), 14–

17 mm altura, 16–22 mm diâmetro, subgloboso, com ápice umbunado, coriáceo, 

formando subículo amarelo pálido. Basidioma expandido sacado, 10–15 mm altura × 

21–28 mm diâmetro (incluindo peristômio). Exoperídio se abrindo em 6–8 raios, não 

higroscópicos. Camada micelial coriácea a levemente velutina, laranja amarronzado 

(KW 5C3), glabra, evanescente. Camada fibrosa papirácea, branco amarelado (KW 

3A2). Camada pseudoparenquimatosa persistente, marrom (KW 6F4), glabra. 

Endoperídio depresso globoso, 10–16 mm altura, 13–19 mm diâmetro, marrom 

mostarda (KW 5E6), glabro e séssil. Pedicelo e apófise ausentes. Peristômio 

fimbriado, delimitado por uma linha branco amarelada (KW 3A2). Gleba marrom 

escuro (KW 7F3). 

Basidiosporos globosos a subglobosos, 3,2–3,8 µm × 2,5–3,8 µm (x= 3,7 ± 0,4 × 3,7 ± 

0,3; Qm= 1; n= 30), ornamentados com verrugas colunares, amarronzados sob KOH 

5%. Eucapilícios de 3,2–5,7 µm de diâmetro, de paredes retas, com substâncias amorfas 

impregnadas, amarronzados. Camada micelial com hifas de 3,2–5,7 µm de diâmetro, 

com parede > 1 µm. Camada fibrosa composta por hifas de 3,2–5,1 µm de diâmetro, 

com parede < 1 µm, sinuosas, esverdeadas. Camada pseudoparenquimatosa 

apresentando células globosas a ovaladas, 14–30,5 × 16,5–57,2 µm, amarronzadas. 

Substrato: Madeira morta e solo arenoso. 

Hábito: Gregário. 

Distribuição: América do Norte (HEMMES e DESJARDIN, 2011); América Central 

(CALONGE et al., 2005); Ásia (LIU, 1984); América do Sul: Brasil – Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco (TRIERVEILER–PEREIRA et al., 2011), Pará, Rio Grande do 

Norte (LEITE et al., 2011), Paraná (de MEIJER, 2006). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara – Araticum, PARNA 

de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, 

M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 31 (UFRN – Fungos 2103); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, 

Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 

24/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 33 (UFRN – Fungos 

2104); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 
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03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 26/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. 

Wartchow ACM 45 (UFRN – Fungos 2097); BRASIL. CEARÁ: Ubajara, Trilha 

Ubajara–Araticum, PARNA de Ubajara, S 03º50’00.6’’ W 40º53’59.6’’, 533 m, 

26/IV/2013, A.C.M. Rodrigues, M.C.A. Sá e F. Wartchow ACM 46 (UFRN – Fungos 

2098). 

Comentários: Geastrum javanicum é facilmente reconhecida por sua camada micelial 

evanescente e por seu crescimento sobre subículo. Cunningham (1944) relata que Lloyd 

(1907) identificou Geaster javanicus para a Nova Zelândia e que este seria uma forma 

tropical de G. velutinum Morgan. Por ter prioridade no nome, Ponce de Leon (1968) 

propôs uma nova combinação, Geastrum javanicum, e considerou G. velutinum como 

sinônimo. Embora na descrição feita por Ponce de Leon (1968) a espécie apresente 

peristômio delimitado, Calonge et al. (2008) e Trierveiler–Pereira et al. (2011) 

descreveram a espécie sem peristômio delimitado. A espécie coletada nesse trabalho 

apresentou delimitação.  

Geastrum javanicum pode ser confundida com G. fimbriatum pela presença de 

um peristômio fimbriado, mas G. javanicum tem delimitação, camada micelial sem 

incrustações e esporos com verrugas menores. Geastrum hirsutum, assim como esta 

espécie, também forma subículo (CALONGE e BASEIA, 2005), mas diferem no 

tamanho do basidioma e dos esporos, e na camada micelial (evanescente em G. 

javanicum e hirsuta em G. hirsutum). 
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Figura 31. Geastrum javanicum. A. Basidioma expandido. B. Basidioma imaturo. C. 

Microscopia dos capilícios e basidiosporos. D. MEV do capilício. E. MEV do 

basidiosporo. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 
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5.1.2.3.2 Geastrum lloydianum Rick, Brotéria, sér. bot. 5: 27 (1906) 

                 Figura 32 A – F 

Basidioma imaturo ausente. Basidioma expandido arqueado, 53 mm altura, 37 mm 

diâmetro, incluindo peristômio. Exoperídio se abrindo em 6 raios, não higroscópico. 

Camada micelial cotonosa, branco amarelado (KW 2A2), não persistente, apresentando 

incrustações. Camada fibrosa papirácea, castanho claro (KW 5E4). Camada 

pseudoparenquimatosa rígida e glabra, marrom escuro (KW 6F3), não persistente. 

Endoperídio globoso, 20 mm altura, 20 mm diâmetro, marrom (KW 6E4), 

apresentando hifas protuberantes. Pedicelo curto, 0,6 mm de altura. Apófise presente, 

glabra, marrom escuro (KW 7F3). Peristômio sulcado, delimitado, cônico, 20 mm de 

altura. Gleba marrom escuro (KW 7F3). 

Basidiosporos subglobosos, 3,2–4,4 × 3,2–5,1 µm (x= 4,1 ± 0,4 × 4,1 ± 0,4; Qm= 1; n= 

30), ornamentados com verrugas colunares, amarronzados sob KOH 5%. Eucapilícios 

de 3,8–6,4 µm de diâmetro, com paredes retas, amarronzados. Camada micelial 

apresentando hifas com paredes sinuosas, 1,3–2,5 µm de diâmetro, esverdeadas. 

Camada fibrosa composta por hifas de 3,8–10,2 µm de diâmetro, com parede > 1 µm, 

sinuosas, esverdeadas. Camada pseudoparenquimatosa composta de hifas globosas, 

subglobosas e ovaladas. 

Substrato: Serrapilheira. 

Hábito: Solitário. 

Distribuição: América Central (CALONGE e MATA, 2006); América do Sul: Brasil – 

Ceará e Pernambuco (TRIERVEILER–PEREIRA et al., 2011). 

Material examinado: BRASIL. CEARÁ: Guaramiranga, Trilha do Complexo Alto da 

Serra à direita, APA da Serra de Baturité, S 04º15’28.2’’ W 38º55’39.7’’, 869 m, 

08/VII/2013, A.C.M. Rodrigues e B.E. Chaves ACM 07 (UFRN – Fungos 2096). 

Comentários: Geastrum lloydianum é considerada uma espécie cosmopolita, e é 

caracterizada por ter um peristômio fortemente sulcado e cônico, basidioma arqueado, 

pedicelado e endoperídio escuro, bem como apresenta um peristômio delimitado. Tais 

características também podem ser visualizadas em G. elegans Vittad. e G. campestre 

Morgan. Entretanto, o primeiro apresenta raios higroscópicos, peristômio não 

delimitado e basidiosporos maiores (até 6 µm). Em G. campestre os raios são 

higroscópicos e os basidiosporos são maiores (até 8 µm) (CUNNINGHAM, 1944; 

CALONGE, 1998). Geastrum morganii Lloyd se assemelha a G. lloydianum por 
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apresentar endoperídio séssil e basidiosporos com tamanhos semelhantes, porém, 

Geastrum morganii tem endoperídio ovoide, peristômio não delimitado e a camada 

pseudoparenquimatosa geralmente formando um colar (SUNHEDE, 1989). 

Ponce de Leon (1968) considerou G. hariotii Lloyd sinônimo de G. lloydianum e 

justificou que este nome tinha prioridade sobre a espécie publicada por Lloyd (1907). 

Trierveiler–Pereira e Silveira (2012) propuseram a revalidação de G. hariotti baseada no 

tamanho e ornamentação dos basidiosporos e afirmaram que a macromorfologia vista 

em G. lloydianum é comum, podendo se tratar de um complexo de espécies. Contudo, 

nesse trabalho concordamos com Ponce de Leon (1968), pois consideramos, assim 

como Cunningham (1944), que somente o tamanho dos esporos não é um carater 

suficiente para a separação das espécies, uma vez que as espécies podem apresentar 

esporos com tamanhos intermediários. 
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Figura 32. Geastrum lloydianum. A. Basidioma desitratado. B. Basidioma in situ com 

peristômio cônico e fortemente sulcado. C. Microscopia do capilício. D. Microscopia 

dos basidiosporos. E. MEV do capilício. F. MEV dos basidiosporos com apículo 

evidente. 

 

Fotos: Rodrigues, A.C.M. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo comprovou a existência de fungos gasteroides nas regiões 

investigadas mostrando-se propícias ao estudo destes organismos. Das três espécies 

descritas anteriormente para o Ceará (Abrachium floriforme, Calvatia gigantea e 

Geastrum lloydianum), somente Abrachium floriforme foi registrada para o Domínio da 

Caatinga. Portanto, esse estudo contribuiu para um aumento significativo da riqueza 

taxaonômica das espécies de fungos gasteroides para o Ceará, para o Nordeste e 

principalmente para o Domínio da Caatinga. 

Diferente da riqueza encontrada em outros trabalhos de levantamentos 

taxonômicos de fungos gasteroides na região Nordeste (BARBOSA, 2010; 

TRIERVEILER-PEREIRA, 2010), o gênero Cyathus foi o mais representativo. Sabe-se, 

entretanto, que são necessárias maiores investigações, uma vez que esse estudo incluiu 

apenas áreas do Domínio da Caatinga, diferindo dos trabalhos acima citados, que 

incluíam áreas de Mata Atlântica.  

Sabe-se que os brejos de altitude e carrasco são comprovadamente regiões 

endêmicas e importantes para a manuntenção da Caatinga sensu lato, portanto, são áreas 

que devem ser conservadas e estudadas. É importante ressaltar que embora as APA’s 

sejam consideradas áreas de proteção ambiental sustentáveis, elas vem sofrendo 

alterações em suas paisagem devido, principalmente, a ações antrópicas (ARAÚJO, 

2004; FREITAS FILHO, 2011). Por isso, devem ser priorizados trabalhos de 

levantamento taxonômico nestas áreas, uma vez que há ocorrência da perda de 

biodiversidade local (ARAÚJO, 2004).  
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APENDICE B – Artigo Mycotaxon (a ser submetido) 

 

 

 

 



100 

 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

 



103 

 

 

 



104 

 

 

 

 



105 

 

 



106 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 

 



111 

 

 



112 

 

 

 

 



113 

 


