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RESUMO 

 

O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, sendo a Floresta Amazônica a maior 

floresta úmida do mundo, com alta diversidade animal, vegetal e microbiológica. O 

desconhecimento sobre a diversidade de fungos é preocupante, e estimativas recentes 

sugerem que as florestas tropicais abriguem a maioria das espécies ainda não descritas. 

Trabalhos pioneiros demonstraram a ocorrência de uma micobiota gasteroide muito rica 

e os poucos trabalhos sobre diversidade de fungos gasteroides realizados na região 

amazônica indicam que as estimativas de diversidade são coerentes também para esse 

grupo de fungos. Contudo, a rápida degradação de grandes áreas de floresta tropical 

pela atividade humana, torna urgente o estudo da sua diversidade como forma de 

orientar o desenvolvimento de pesquisas e práticas rumo à sustentabilidade. O objetivo 

deste trabalho foi investigar as espécies de fungos gasteroides em áreas florestais na 

cidade de Manaus e entornos, Amazonas, Brasil, através de estudos taxonômicos de 

espécimes coletados e de revisão bibliográfica. Durante parte do período chuvoso de 

2013 (janeiro e fevereiro) foram realizadas incursões a campo para coleta de basidiomas 

nas áreas de estudo. Os basidiomas foram fotografados e posteriormente descritos e 

ilustrados macro- e microscopicamente. Adicionalmente às identificações, o presente 

estudo discute comparativamente as 17 espécies descritas, distribuídas entre os gêneros 

Cyathus, Geastrum, Morganella, Phallus e Mutinus sendo duas delas inéditas para a 

ciência (Morganella sp. nov. e Cyathus sp. nov.); quatro inéditas para o domínio 

amazônico (C. earlei, M. velutina, G. subiculosum e G. triplex); um novo registros para 

a Amazônia brasileira (M. bambusinus); e cinco novos registros para o estado do 

Amazonas e Amazonas Central (C. triplex, G. albonigrum, G. fimbriatum, G. hirsutum 

e G. schweinitzii).  

 

Palavras-chave: Amazônia; biodiversidade; florestas tropicais; neotrópicos; taxonomia 

de fungos 
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ABSTRACT 

 

Brazil have the greater biodiversity in this planet, being the Amazon Forest the 

largest Moist Forest in the world, with high animal, vegetal, and microbial 

diversity. The poor state of knowledge about fungal diversity is annoying, and 

recent estimatives points that tropical forests may have most of species not yet 

described. Pioneers works demonstrated the ocurrency of a gasteroid mycobiota 

very rich and the few works about gasteroid fungal diversity in the amazon 

region points that those estimatives are coherent to this group too. However, 

with the fast degradation of big areas with tropical forests by the human activity, 

becomes imperative the study of biodiversity in this areas as a way to guide the 

development of researches and methods relatives to sustentability. The 

objectives of this work was to investigate the gasteroid fungal species ocurrying 

in vegetated areas of Manaus city and around, Amazonas state, Brazil, through 

taxonomic studies of collected specimens and bibliographic revision. During 

part of the rainy season of 2013 (January and frebuary) incursions to the field 

was realized to colletct samples in the study areas. Basidiomata are 

photographed and after described and macro- and microscopically illustrated. 

Addictionally to the identifications, this study comparatively discuss the 17 

described species, distributed in Cyathus, Geastrum, Morganella, Phallus and 

Mutinus genders. Two of them were new to science (Morganella sp. nov. and 

Cyathus sp. nov.). Four of them were new to the amazon domain (C. earlei, M. 

velutina, G. subiculosum and G. triplex). One was a new found for the Brazilian 

Amazon (M. bambusinus), and five of them were new records to the Amazonas 

state and to Central Amazon (C. triplex, G. albonigrum, G. fimbriatum, G. 

hirsutum and G. schweinitzii). 

 

Keywords: Amazon; biodiversity; tropical forests; neotrpics; fungal taxonomy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Hawksworth (2001a), em uma estimativa conservadora, sugere a existência 

de 1,5 milhões de espécies fúngicas no globo terrestre, porém, uma estimativa mais 

recente, levando em conta a diversidade de hábitats que podem ser assumidos pelos 

fungos (muitos deles ainda negligenciados em pesquisas e estimativas), bem como os 

recentes avanços e descobertas sobre a diversidade desse Reino, aponta a existência de 

até 5,1 milhões de espécies de fungos no planeta (Blackwell, 2011).  

Apesar dessa megadiversidade, menos de 100.000 espécies são conhecidas, 

representando menos de 2% da potencial diversidade do grupo. Essa discrepância 

reflete, de modo geral, uma carência de especialistas em taxonomia de fungos, 

especialmente nos trópicos, onde se encontra a maior parcela da diversidade global 

(Blackwell, 2011).  

O Brasil possui entre 13% e 20% de toda biodiversidade mundia, sendo um 

dos países mais ricos em biodiversidade do mundo (Sant’ana & Assad, 2002; 

Lewinsohn & Prado, 2005; Mittermeier et al. 2005). A alta biodiversidade no Brasil está 

relacionada aos biomas que compõem o Domínio Amazônico (Coutinho, 2006), que 

correspondem a aproximadamente 40% das florestas remanescentes no planeta e 

ocupam 49,29% do território nacional (Peres, 2005; IBGE, 2004; MMA, 2008). Apesar 

disso, o conhecimento científico sobre a grande maioria das espécies fúngicas existentes 

nesse Domínio, e nos neotrópicos em geral, ainda é incipiente, com uma micobiota 

relativamente pouco conhecida, sendo onde se encontra a maior riqueza de espécies 

ainda por serem descobertas, especialmente em associação ectomicorrízica com plantas 

nativas (Hawksworth, 1997; 2001a,b).  

Outras questões sobre a representação da diversidade fúngica podem ser 

levantadas no estudo de Straatsma et al. (2001), no qual uma área de apenas 1500 m² é 

amostrada durante 21 anos, resultando no resgistro de 408 espécies, das quais apenas 08 

foram coletadas em todos os anos da pesquisa, enquanto 19 delas apareceram pela 

primeira vez nas amostragens apenas no último ano de coleta; estudos como esse 

revelam também a necessidade de reamostragem de áreas já estudadas, devido a ritmos 

e particularidades nos ciclos de vida das espécies, de modo a melhor acessar a 

diversidade do grupo. 
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A alta diversidade de plantas, incluindo muitas espécies raras e endêmicas, 

no Domínio Amazônia, especificamente em áreas da Amazônia Central (Hopkins, 

2005), além dos altos índices pluviométricos e de umidade, geram expectativas para 

uma grande incidência de fungos no ambiente, pois, segundo Mueller et al. (2004), a 

vegetação influencia a ocorrência e a diversidade de fungos no ambiente, já que as 

plantas constituem o hábitat e fonte de energia para a maioria dos fungos, os quais 

possuem certo grau de especificidade com hospedeiros e/ou substratos, alguns mais que 

outros. 

A despeito do potencial, os esforços em taxonomia de fungos gasteroides na 

Amazônia são ainda insuficientes, podendo-se citar algumas referências importantes 

como o trabalho de Hennings (1904), descrevendo 07 espécies amazônicas; além do 

livro publicado por Sotão et al. (2009), onde registram várias espécies pertencentes aos 

gêneros Cyathus Haller, Geastrum Pers., Phallus Junius ex L. e Scleroderma Pers., 

várias delas inéditas em âmbito regional ou nacional. 

Em decorrência do desmatamento acelerado e da rápida degradação dos 

habitats na Amazônia central, e com a consequente perda da biodiversidade, 

principalmente provocada pela falta de políticas bem definidas de utilização do solo em 

torno das cidades em vias de desenvolvimento e pelo crescimento desordenado nas 

cidades da região Norte do Brasil, associados às mudanças climáticas (Fearnside, 2006; 

Fearnside e Graça, 2009; Luizão & Vasconcelos, 2002; Marques & Pinheiro, 2011), a 

comunidade científica reconhece a necessidade urgente de realização de estudos que 

objetivem inventariar a biota neste tipo de área megadiversa, antes que as espécies ali 

presentes sejam extintas pela ação antrópica (Mueller, 2004), pois, segundo Cortez 

(2009), o conhecimento sobre a biodiversidade em uma região é o primeiro passo rumo 

a discussões sobre conservação, uso sustentável de recursos naturais, bioprospecção e 

biotecnologia. 

Com efeito, o grande número de trabalhos realizados nas Unidades de 

Conservação e imediações da cidade de Manaus; suas localizações em relação ao 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); localização na Amazônia central, 

situando-se numa confluência de diferentes regiões fitogeográficas e centros de 

endemismo amazônicos; juntamente com a intensa ocupação humana em seus entornos 

(IBGE, 2013; Nelson et al. 1990; Prance, 1990; Ribeiro et al. 1994; Silva, 2005), fazem 

desta porção da Amazônia Central um local de relevante interesse para a realização de 

trabalhos de investigação taxonômica de fungos.  
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O presente trabalho visa ao reconhecimento da diversidade de fungos 

gasteroides em áreas adjacentes à cidade de Manaus (AM), na Amazônia Central, com o 

intuito de oferecer subsídio teórico-científico para nortear futuras pesquisas que venham 

melhor desenvolver nossas políticas de utilização de recursos naturais, ocupação do 

solo, conservação e vários outros temas sobre os quais o impacto antrópico incide, pois 

conhecer a biodiversidade do Domínio Amazônia e o equilíbrio entre os processos que 

regulam sua biota é essencial para que seus recursos possam ser aproveitados de 

maneira sustentável, minimizando a degradação ambiental, aproveitando os serviços 

prestados pelo ecossistema, estimulando a conservação da área e permitindo a 

coexistência entre seres humanos e ambientes naturais por mais tempo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Fungos gasteroides 

 

O termo “fungos gasteroides” se refere a um agrupamento não monofilético 

de espécies de fungos homobasidiomicetos que compartilham adaptações morfológicas 

convergentes (homoplasias) (Cortez, 2009; Gube. 2009; Webster & Weber, 2007), e 

podem ser distribuídos em pelo menos cinco ordens (Agaricales Underw., Boletales E.-

J. Gilbert, Hysterangiales K. Hosaka & Castellano, Geastrales K. Hosaka & Castellano 

e Phallales E. Fisch.) com evolução independente em diferentes linhagens de 

Himenomycetes (Binder & Bresinsky, 2002; Hibbet et al. 2006; Matheny et al. 2006; 

Hibbet et al. 1997).  

São caracterizados por apresentar himenóforo fechado, ou angiocárpico, 

durante a maior parte do desenvolvimento do basidioma (pelo menos até a maturação 

dos basidiósporos), além de não possuírem apêndice hilar, liberando passivamente seus 

basidiósporos (Alexopoulos, 1962).  

A combinação das características de produção de himenóforo fechado e 

perda de apêndice hilar ocorreu provavelmente diversas vezes dentro dos 

Homobasidiomycetes, sendo conhecidas formas evolutivas intermediárias distribuídas 

em vários gêneros (Lactarius Pers., Podaxis Desv., Psilocybe (Fr.) P. Kumm., 

Volvariella Speg., dentre outros) e conhecidas como secotióides, nas quais as lamelas 

encontram-se mal-formadas ou anastomosadas e completamente encerradas pelo perídio 

(Hibbet, 1997; Moncalvo et al. 2002; Thiers, 1984; Watling, 1971; Miller & Miller, 

1988; Chiu et al. 1989). 

Microscopicamente, a porção fértil dos fungos gasteroides é constituída 

basicamente por basidiósporos e capilícios e/ou paracapilícios (Figura 1c). Os basídios 

são comumente observáveis apenas em basidiomas em estágios iniciais de 

desenvolvimento. Isso ocorre porque os basídios desintegram-se durante a maturação do 

basidioma, provavelmente por perder a utilidade após a produção dos esporos, uma vez 

que esses fungos não apresentam mecanismos de liberação ativa dos esporos (Thiers, 

1984; Cortez, 2009). 
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Figura 1 (a) basidioma gasteroide. (b) Himênio e camadas do perídio. (c) Conteúdo da gleba em 

basidioma imaturo: basidiósporos, basídios e capilícios (adaptado de Webster & Weber, 2007). 

 

Os fungos gasteroides consistem macroscopicamente em perídio (endo- e 

exoperídeo), gleba e, em alguns casos, base estéril (Figura 1a). O perídio compreende a 

porção externa do basidioma, enquanto na gleba desenvolve-se a parte fértil do fungo, 

onde são formados os basídios e basidiósporos. Características relacionadas a essas 

estruturas como a textura e constituição da gleba; superfície, textura e constituição do 

perídio; presença, posição, textura, dimensões e cor das rizomorfas; além do modo 

como o perídio se abre para liberação dos esporos (deiscência), são caracteres relevantes 

na taxonomia dos fungos gasteroides (Alexopoulos, 1962; Webster & Weber, 2007; 

Cortez, 2009).  

Alguns grupos, como Geastrales, Phallales e Nidulariaceae, apresentam 

morfologia diferente do padrão estabelecido no parágrafo anterior, com nomenclaturas 

próprias. Nas estrelas da terra (Geastrales) o exopeprídio é dividido em três camadas (da 

mais externa para a mais interna: camadas micelial, fibrosa e pseudoperenquimatosa, 

respectivamente) e abre-se na maturidade em padrão estrelado (Figuras 2 e 4C), 
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expondo o endoperídio, dentro do qual encontra-se a gleba, liberada através de um poro 

apical especializado, denominado peristômio (Sunhede, 1989; Webster & Weber, 2007).  

 
Figura 2 Forma geral de Geastrales*. A Camada pseudoparênquimatosa; B Peristômio; C Endoperídio; 

D Exoperídio; E Camada micelial; F Camada fibrosa (Adaptado de Miller & Miller, 1988). 

 

Nos fungos faloides (Phallales) a condição angiocárpica limita-se aos 

períodos iniciais do desenvolvimento, durante a fase imatura, denominada ovo (Figura 

3); após a abertura do ovo emerge o receptáculo maduro, formado por um pseudo-estipe 

e uma região fértil onde a gleba se localiza, denominada glebífero. Os basidiomas 

maduros dos integrantes da ordem Phallales podem apresentar morfologia bastante 

variada (Figura 4).  
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Figura 3 Morfologia geral de um Phallales imaturo (adaptado de Webster & Weber, 2007). 

 

 

No caso dos fungos ninho-de-passarinho (Nidulariaceae) o perídio em 

forma de funil (Figura 5) é fechado no início do desenvolvimento por uma membrana 

chamada epifragma, que rompe-se na maturidade para expor os peridíolos, formados 

por massas de esporos encerradas por um sistema de membranas corticais, o qual pode 

apresentar-se simples (uma camada) ou duplo (duas camadas). 

Apesar de estatimospórica, a dispersão dos basidiósporos pode ocorrer 

através de adaptações diversas dentro do grupo, através de mecanismos adaptativos 

(mecanismos de fole, splash-cup, adesão mucilaginosa, dentre outras) ou, naqueles que 

não abrem-se naturalmente para liberação dos esporos, a dispersão pode se dar através 

de agentes externos, atraindo certos animais com odores específicos (Alexopoulos, 

1962; Webster & Weber, 2007; Cortez et al. 2009). 



 

24 

 

Figura 4 Diversidade morfológica de alguns grupos de fungos gasteroides. A e B Agaricaceae; C 

Geastraceae; E Forma secotioide; D, F e G Phallales (D, F e G adaptadas de Cheype, 2010). 

   

Dentre os integrantes da ordem Phallales, a maioria dispersa seus esporos 

através da adesão de uma gleba mucilaginosa (Figura 4g) ao corpo de agentes 

dispersores (dípteros e himenópteros, por exemplo) ou através do transporte pela água 

da chuva. Em Geastrales e em Agaricaceae (Agaricales) o método característico de 

dispersão é através do mecanismo de fole, no qual uma nuvem de esporos é expelida 

através de um poro apical por ação mecânica sobre o perídio. Nos fungos nidulariáceos, 

pertencentes à ordem Agaricales, ocorre a dispersão através de um mecanismo 

denominado “splash-cup” (Figura 5), no qual os peridíolos (estruturas lenticulares 

contendo uma massa de esporos) são ejetados com o auxílio do cordão funicular através 

do impacto de gotas de chuva no interior do perídio (Webster & Weber, 2007).  
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Figura 5 Nidulariaceae. Mecanismo de dispersão do tipo "splash-cup" (Cruz, 2013). 

 

A maioria das espécies de fungos gasteroides são saprotróficos e 

desenvolvem-se em solo, matéria vegetal em decomposição ou em esterco. Possuem 

hábito epígeo (desenvolvendo-se sobre o solo ou substrato), porém alguns gêneros são 

estritamente hipógeos (desenvolvendo-se sob o solo ou substrato), enquanto outros 

podem se comportar como hipógeos apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento 

(Figura 6). Algumas espécies de gasteromicetos possuem hábitos ectomicorrízicos, 

realizando associações mutualísticas importantes com espécies florestais 

(principalmente com integrantes das famílias Fabaceae, Fagaceae, Myrtaceae e 

Pinaceae) (Cortez, 2009; Sunhede, 1989; Webster & Weber, 2007). 

 

 

Figura 6 Hábitos dos fungos gasteroides. A Hábito epígeo (adaptado de Alfredo et al. 2012); B Hábito 

hipógeo (adaptado de Sulzbacher, 2010); C Hábito semi-hipógeo. 



 

26 

Diversas espécies de gasteromicetos são consideradas de boa qualidade 

gastronômica, muitos quando no estágio imaturo. Outras possuem aplicabilidade 

farmacêutica ou biotecnológica e algumas podem apresentar toxicidade ou serem 

alérgenas, e até ter utilizações culturais por algumas sociedades (Alves et al. 2001; 

Cortez, 2009; Dore, 2006; Horner et al. 1998; Læssøe & Spooner, 1994a,b). 

 

2.2 Amazônia 

 

As fitofisionomias que compõem o mosaico de biomas do domínio 

amazônico (Coutinho, 2006) estendem-se por nove países sul-americanos (Brasil, Perú, 

Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa), 

formando o que se conhece como Panamazônia (INPE, 2002), definindo a Amazônia 

não por fatores geopolíticos, mas por fatores biogeomorfológicos, o que, inclusive, 

facilita a elaboração e implantação de medidas para a efetiva conservação da 

biodiversidade (Figura 7). 

 

Figura 7 Limites da Panamazônia (Amazônia continental) (Adaptado de INPE, 2002). 
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O domínio morfoclimático e fitogeográfico amazônico enquadra-se no 

Zonobioma I da classificação de Walter (1968), como clima equatorial, úmido e quente, 

cujas maiores variações térmicas ocorrem dentro de períodos diários, e é recoberto pela 

vegetação zonal de Florestas tropicais pluviais úmidas sempre-verdes (Coutinho, 2006). 

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, os tipos climáticos predominantes na 

região do domínio Amazônico são o “Af” e o “Am”, tropical úmido e tropical 

monsônico, respectivamente (Peel et al. 2007). 

Como afirmado anteriormente, o domínio amazônico é composto por um 

mosaico de biomas, ecofisionomias tais como a floresta de terra firme, um bioma de 

floresta tropical pluvial, que predomina; as floresta de várzea sazonal, as floresta de 

igapó, as florestas de várzea intertidais e os manguezais, todos inundáveis, sendo que os 

dois últimos estão sujeitos à influência das marés; as caatingas do Rio Negro 

(campinaranas), um bioma de savana arenosa sujeito a inundação sazonal; e os campos 

rupestres nos picos das serras (Coutinho, 2006; Prance, 1979). 

 

Figura 8. Área aproximada da mesorregião Amazônia Central, de acordo com o IBGE (1990). 

 

Existem diversas propostas de subdivisão da Amazônia, levando em 

consideração distintos fatores e abordagens. Para o IBGE (1990), que define a 

Amazônia em mesorregiões geográficas Norte, Sudoeste, Centro e Sul, os critérios 

utilizados tem como base características sócio-ambientais e geopolíticas (Figura 8). 

Seguindo correntes mais naturalistas, partindo de definições biogeomorfológicas, alguns 

pesquisadores assumem como critério para a subdivisão do domínio amazônico fatores 
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como centros de endemismos (Figura 9) e regiões fitogeográficas (Silva et al. 2005; 

Nelson et al. 1990; Prance, 1990, Borges, 2007), enquanto outros assumem perspectivas 

histórico-geológicas (Figura 10) para a subdivisão em Províncias Geocronológicas do 

Cráton Amazônico (Santos, 2003; Santos, 2000; Barreto, 2012). 

 

Figura 9 Centros de endemismo amazônicos (retirado de Silva et al. 2005) 

 

A despeito das subdivisões propostas, os vários trabalhos na área de 

conhecimento da biodiversidade que tratam da região Amazônia Central nunca adotam 

algum modelo em seus estudos para delimitação dessa porção do domínio amazônico, 

utilizando o termo apenas de forma generalista.  

 

 

Figura 10 Províncias geocronológica do cráton amazônico (Santos, 2003) 
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Levando em consideração esse cenário, a região Amazônia Central será 

tratada aqui como uma porção geograficamente central na área de cobertura do domínio 

amazônico (Figura 11), situando-se majoritariamente no estado do Amazonas, 

englobando uma pequena porção do extremo sul do estado de Roraima. A região 

localiza-se na confluência dos centros de endemismo de “Napo”, “Imeri”, “Guiana”, 

“Rondônia” e “Inhambari” (Silva et al. 2005) e abrange parte das províncias 

geocronológicas “Rondônia-Juruena e Rondoniana”, “Rio Negro e Rio Negro-Juruena”, 

“Tapajós-Parima e Tapajós-Ventuari” e “Amazônia Central”, sendo a maior porção da 

região Amazônia Central assentada sobre deposições fanerozóicas (Santos, 2003). 

 

Figura 11 Amazônia Central. Área considerada como Amazônia Central neste estudo em relação aos 

centros de endemismo amazônicos (canto superior esquerdo); aos limites geopolíticos brasileiros (canto 

superior direito); e às províncias geocronológicas do cráton amazônico (porção inferior). 

 

O clima na Amazônia Central segue o tipo “Af” e “Am” de Köppen, e a 

topografia é diretamente relacionada à textura do solo. Os biomas que compõem essa 

região do domínio são principalmente os de florestas de terra-firme (não alagáveis) e as 



 

30 

florestas de planícies inundáveis. As florestas inundáveis na Amazônia Central são dos 

tipos: florestas de várzea sazonal, florestas de igapó e florestas inundáveis de águas 

mistas. As florestas de terra-firme podem ser divididas (Figura 12) em florestas de 

platô, florestas de vertente, campinaranas e florestas de baixio, de acordo com a 

topografia do solo e composição de espécies vegetais. (Coutinho, 2006; Prance, 1979; 

Brito, 2010; Ribeiro et al. 1994; Chauvel, 1982). 

 

 
Figura 12 Formaçõe fitogeomorfológica geral de área da Amazônia Central, Manaus/AM (Ribeiro et al. 

1999). 

 

2.3 Fungos gasteroides no domínio amazônico 

 

O conhecimento sobre a micobiota gasteroide do domínio Amazônico é 

extremamente fragmentado. Isso acontece porque, de maneira geral, apenas os trabalhos 

realizados na Amazônia brasileira têm sido relatados como dentro dos limites 

amazônicos.  

O primeiro estudo sobre a micobiota gasteroide da Amazônia foi realizado 

por Montagne (1839), no qual relata a ocorrência de Geastrum ambiguum Mont. e 

Phallus indusiatus Schltdl. para a Amazônia boliviana. Apenas após pouco mais de um 

século esse tipo de estudo foi realizado por um pesquisador sulamericano, quando 

Stevenson & Cárdenas (1949) relatam a ocorrência de Scleroderma cepa Pers., também 

na Amazônia boliviana.  

Somente no início do século atual pesquisadores sulamericanos tomaram a 

frente da maior parte das pesquisas em taxonomia de fungos gasteroides na Amazônia, 

produzindo a maior parte do conhecimento que se tem sobre esse grupo no domínio 

amazônico. Considerando apenas os últimos 13 anos, 35 novas ocorrências foram 

registradas (58,3% do total de espécies relatadas para a Panamazônia), dentre as quais, 
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01 novo gênero e 07 novas espécies para a ciência (Alfredo et al. 2012a; Rocabado et al. 

2007; Calonge et al. 2000; Vasco-Palacios et al. 2005; Henkel et al. 2010; Cheype. 

2010; Trierveiller-Pereira et al. 2009; Alfredo et al. 2012b.; Trierveiler-Pereira et al. 

2011a; Leite et al. 2011). Dessas novas ocorrências, 19 (54,3%) foram consequência de 

estudos realizados por pesquisadores brasileiros em regiões da Amazônia Brasileira. 

Em relação ao Brasil, que detém a maior parte do território panamazônico e 

dos registros de ocorrência de fungos gasteroides nesse domínio (65% do total de 

espécies catalogadas em toda Panamazônia) (Dennis, 1953; Alfredo et al., 2012a, b; 

Singer & Araújo, 1979; Hennings, 1904; Trierveiller-Pereira et al., 2009; Capelari & 

Maziero, 1988; Berkeley & Cooke, 1876; Leite et al., 2011; Trierveiler-Pereira et al., 

2011a; Cruz et al., 2012; Silva et al., 2013), o primeiro relato foi feito por Berkeley & 

Cooke (1876), quando atestam a ocorrência de Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. e 

Scleroderma stellatum Berk. Porém, o trabalho pioneiro mais expressivo, inclusive para 

o Domínio Panamazônico em geral, foi realizado por Hennings (1904), no qual o autor 

relata a ocorrência de 07 espécies distribuídas entre os gêneros Cyathus, Scleroderma, 

Geastrum e Sclerangium Lév., todas para o estado do Amazonas.  

Após o trabalho de Hennings (1904), durante mais de um século, apenas 05 

trabalhos foram publicados sobre espécies da Amazônia brasileira (Dennis, 1953; Burr 

et al., 1996; Singer & Araújo, 1979; Capelari & Maziero, 1988; Wright, 1960), 

contribuindo com apenas 07 novas ocorrências. Em contrapartida, a partir de 2009 até 

os dias atuais, 09 trabalhos foram realizados na Amazônia brasileira (Trierveiller-

Pereira et al., 2009; Leite et al., 2011; Trierveiler-Pereira et al., 2011a; Alfredo et al., 

2012a, b; Cruz et al., 2012; Silva et al., 2013), todos realizados por pesquisadores 

brasileiros. Tais estudos registraram 06 novas espécies para a ciência, 13 novas 

ocorrências para o Domínio Amazônico e 05 novas ocorrências para a Amazônia 

Brasileira, contribuindo com 61,5% para o rol das espécies catalogadas para a micobiota 

gasteroide da Amazônia brasileira. 

Até o momento, 60 espécies de fungos gasteroides foram registradas para o 

Domínio Amazônico (Tabela 1), distribuídas em 20 gêneros pertencentes a 08 famílias 

(Agaricaceae, Clathraceae, Nidulariaceae, Geastraceae, Physalacriaceae, Phallaceae, 

Sclerodermataceae e Diplocystidiaceae) e 04 ordens (Agaricales, Phallales, Geastrales e 

Boletales). Para a amazônia brasileira, atualmente existem 39 espécies registradas, 

sendo 16 delas para o estado do Amazonas e para a Amazônia Central. 
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Geastrum é o gênero mais representado, com 20 espécies, seguido de 

Cyathus, com 08 espécies. Staheliomyces cinctus E. Fisch. é a espécie com distribuição 

mais ampla (07 países), seguida de Phallus indusiatus (04 países).  

 

Tabela 1 Espécies de fungos gasteroides registradas para o domínio amazônico (Panamazônia). 

ESPÉCIES DISTRIBUIÇÃO REFERÊNCIAS 

Arachnion album Schwein. Bolívia* Calonge et al. 2000. 

Calvatia cyathiformis (Bose) Morgan Brasil (PA)* Sotão et al. 2009. 

Clathrus crispus Turpin Guiana Francesa* Cheype J-L. 2010. 

Cyathus amazonicus Trierv.-Per. & Baseia Brasil (RO) *** Trierveiller-Pereira et al. 2009. 

Cyathus berkeleyanus (Tul. & C. Tul.) lloyd Brasil (PA) * Sotão et al. 2009. 

Cyathus helenae H.J. Brodie Brasil (PA) * Sotão et al. 2009. 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. 
Brasil (AM)*; Guiana 

Inglesa 

Berkeley & Cooke. 1876; 

Brodie & Dennis, 1954 

Cyathus morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva Brasil (AM)*** Cruz et al 2012 

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni Brasil (PA)* Sotão et al. 2009 

Cyathus striatus (Huds.)  Wild 
Colômbia*; Brasil 

(PA)** 

Vasco-Palacios et al. 2005; 

Sotão et al. 2009 

Cyathus triplex Lloyd 
Guiana inglesa*; 

Brasil (PA)** 

Brodie & Dennis, 1954; Sotão 

et al. 2009 

Disciseda verrucosa G. Cunn. Bolívia* Calonge et al. 2000 

Geastrum albonigrum Calonge & M. Mata Brasil (MT)* Trierveiler-Pereira et al. 2011a. 

Geastrum ambiguum Mont. Bolívia* Montagne, 1839 

Geastrum drummondii Berk. Bolívia* Perkins 1912 

Geastrum echinulatum B.D.B. Silva & Baseia Brasil (AM) *** Silva et al 2013 

Geastrum englerianum Henn. Brasil (AM)* Hennings, 1904 
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Geastrum entomophilum Fazolino, Calonge & 

Baseia 
Brasil (PA)* Leite et al. 2011 

Geastrum fimbriatum Fr. 
Brasil (PA; RO**); 

Bolívia* 

Leite et al. 2011; Trierveiller-

Pereira et al. 2009; Calonge et 

al. 2000 

Geastrum hariotii Lloyd 
Suriname*; Brasil 

(PA)** 

Coker and Couch 1928; Sotão 

et al. 2009 

Geastrum hirsutum Baseia & Calonge Brasil (PA)* Sotão et al. 2009 

Geastrum javanicum Lév. Brasil (PA)* 
Leite et al. 2011; Sotão et al. 

2009 

Geastrum juruense Henn. Brasil (AM)* Hennings. 1904 

Geastrum lageniforme Vittad. 
Brasil (PA; MT) **; 

Bolívia* 

Leite et al. 2011; Trierveiler-

Pereira et al. 2011a; Calonge et 

al. 2000. 

Geastrum lilloi L.S. Domínguez Brasil (PA)* Leite et al. 2011 

Geastrum mirabile Mont. Guiana inglesa* Dennis, 1953 

Geastrum ovalisporum Calonge & Mor.-Arr. Bolívia* Calonge et al., 2000 

Geastrum saccatum Fr. 
Brasil (PA, AM*); 

Colômbia; Bolívia 

Leite et al. 2011; Hennings 

1904; Vasco-Palacios et al. 

2005; Calonge et al. 2000 

Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A.  Curtis) Zeller Brasil (PA)* Sotão et al. 2009 

Geastrum scleroderma Mont. Brasil (AM)* Hennings. 1904 

Geastrum trichifer Rick Guiana inglesa* Dennis, 1953 

Geastrum velutinum Morgan Brasil (PA)* Sotão et al. 2009 

Guyanagaster necrorhiza , M.E. Sm & Aime Guiana**** Henkel et al. 2010 

Lycogalopsis solmsii E. Fisch. Brasil (AM*; PA) Dennis, 1953; Sotão et al. 2009 

Lycoperdon epixylon Berk. & M.A. Curtis Brasil (AM)* Hennings. 1904 

Lycoperdon fuligineum Berk. & M.A. Curtis Vezenuela* Dennis, 1953 

Lycoperdon juruense Henn. Brasil (AM)* Hennings. 1904 
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Morganella albostipitata Baseia & Alfredo Brasil (AM)*** Alfredo et al. 2012a 

Morganella arenicola Alfredo & Baseia Brasil (AM)*** Alfredo et al. 2014 

Morganella costaricensis M.I. Morales Bolívia* Suarez & Wright, 1996 

Morganella fuliginea (BerK. & M.A. Curtis) Kreisel 

& Dring 

Brasil (RO*, PA); 

Venezuela; Bolívia. 

Capelari & Maziero. 1988; 

Suaréz & Wright 1996; 

Rocabado et al. 2007; Sotão et 

al. 2009 

Morganella pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. 

Krüger 
Bolívia* Rocabado et al. 2007 

Morganella rimosa Baseia & Alfredo Brasil (AM)*** Alfredo et al. 2012a 

Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fisch. Bolívia* Wright, 1960 

Mutinus caninus (Huds.) Fr. Brasil (RO)* Trierveiler-Pereira et al. 2011a 

Phallus aff. multicolor (Berk. & Broome) Cooke Guiana Francesa* Cheype J-L. 2010 

Phallus atrovalvatus Kreisel & Calonge Guiana Francesa* Cheype J-L. 2010 

Phallus indusiatus Vent. 

Brasil (RO, PA) **; 

Guiana Inglesa*; 

Guiana Francesa; 

Colômbia; Bolívia 

Trierveiller-Pereira et al. 2009; 

Sotão et al. 2009; Montagne, 

1839; Cheype et al. 2010; 

Vasco-Palacios et al. 2005; 

Wright, 1960 

Phallus merulinus (Berk.) Cooke Guiana Francesa* Cheype J-L. 2010 

Podaxis pistillaris (L.) Fr. Bolívia* Rocabado et al. 2007 

Sclerangium brasiliense Henn. Brasil (AM)* Hennings 1904 

Scleroderma cepa Pers. Bolívia* Stevenson & Cárdenas 1949. 

Scleroderma minutisporum Baseia, Alfredo & 

Cortez 
Brasil (AM)*** Alfredo et al. 2012b 

Scleroderma sinnamariense Mont. Brasil (AM)*; Guiana 
Singer & Araújo, 1979; Henkel 

et al. 2011 

Scleroderma stelatum Berk. Brasil (AM*, PA) 
Berkeley & Cooke. 1876; 

Sotão et al. 2009 
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Staheliomyces cinctus E. Fisch. 

Guianas*; Brasil**; 

Equador, Perú, 

Bolívia, Suriname. 

Wright, 1960; Burr et al. 1996; 

Saenz & Nassar 1982; Cheype 

et al. 2010; Dennis 1970 

Tremellogaster surinamensis E. Fisch. 
Suriname*; Colômbia; 

Guiana 

Linder, 1930; Vasco-Palacios 

et al. 2005; Henkel et al. 2012 

Tulostoma exasperatum Mont. Brasil (RO)* Trierveiler-Pereira et al. 2011a 

Vascellum pampeanum (Speg.) Homrich Bolívia* Rocabado et al. 2007 

Xylophallus xylogenus (Mont.) E. Fisch Guiana Francesa* Cheype J-L. 2010 

*1ª ocorrência Panamazônia                 **1ª ocorrência AM BR                  ***sp nov.                   ****gen. nov. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 

 

Estudar a riqueza de espécies de fungos gasteroides em áreas adjacentes à 

Cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, Amazônia Central. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar excursões a áreas florestais da Amazônia Central, adjacentes à cidade 

de Manaus, Amazonas, Brasil, para coleta de espécimes de fungos gasteroides; 

 Confeccionar fotografias e realizar análise em microscópio estereoscópico, 

microscópio ótico e microscópio eletrônico de varredura das estruturas de 

importância taxonômica. 

 Identificar, descrever e ilustrar os táxons coletados, acrescentando comentários 

sobre suas relações taxonômicas, ecológicas e evolutivas; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização das áreas de estudo 

 

Três áreas na Amazônia Central foram alvo de incursões para coleta de 

fungos gasteroides (Figura 13).  

 

 
Figura 13 Áreas de coleta (círculos). Verde Reserva Florestal Adolpho Ducke; Branco Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Campi I e III); Amarelo Zona rural do município de 

Manacapuru/AM. 

4.1.1 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

 

O instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) localiza-se na 

região central da cidade de Manaus, com sua sede em uma área de 379.868,41m², 

distribuída em três campi. Foram realizadas coletas nas sub-áreas Campus I e Campus 

III do INPA (Figura 14). 

O campus I, com área de 255.736 m², situa-se nas coordenadas 

3º05’43.27”S (latitude); 59º59’16.38”W (longitude), com elevação de 80 – 90 m em 

relação ao nível do mar. O campus III possui área de 75.000,00 m² e localiza-se nas 

coordenadas 3º05’31.03”S (latitude); 59º59’40.65”W, com elevação de 40 – 50 m em 

relação ao nível do mar. O clima na região é caracterizado como sendo do tipo Afi de 

Köppen (Ribeiro, 1976).  

Os campi representam ilhas de vegetação secundária de Floresta tropical 

úmida de terra-firme dentro da cidade de Manaus, completamente rodeados por áreas 
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residenciais com pouca ou nenhuma vegetação (Arias & Naiff, 1981). No Campus I a 

vegetação encontra-se bastante fragmentada, recortada pela malha viária interna e pelos 

prédios da instituição, enquanto que no Campus III a malha viária e os prédios da 

instituição concentram-se em uma porção do terreno, permitindo a continuidade da 

vegetação no restante da área.  

 
Figura 14 INPA. A Em vermelho o Campus III do INPA, em amarelo o campus I; B e C Acessos dos 

campi I e III, respectivamente. 

 

Apesar de menos fragmentada, a vegetação no Campus III apresenta-se mais 

impactada pela presença humana em relação à vegetação no Campus I, sendo facilmente 

encontrados esgotos e lixo no interior da mata. Além disso, no Campus III são 

comumente encontradas espécies exóticas invasoras, como Artocarpus heterophyllus 

(Jaqueira) e outras da família Poaceae (espécies semelhantes às dos gêneros Brachiaria 

e Melinis). 

 



 

39 

4.1.2 Reserva Florestal Adolpho Ducke  

 

A Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), gerida pelo INPA, localiza-se 

na área metropolitana, a 26 km de Manaus, Amazonas, Brasil (Ribeiro et al. 1994), nas 

coordenadas geográficas 3º 05' S, 60º 00' W, sendo limítrofe ao perímetro urbano da 

cidade e abrangendo uma área total de aproximadamente 10.000 hectares (Figura 15). A 

altitude média na RFAD é de 50 – 110 m acima do nível do mar (Luizão & 

Vasconcelos, 2005); Drucker, 2005; Hopkins, 2005).  

A Reserva Ducke se encontra coberta por uma típica floresta tropical úmida 

de terra firme da Amazônia, ou Floresta Densa Tropical segundo a classificação 

RADAM-BRASIL, e que pode ser subdividida em florestas de platô, florestas de baixio, 

florestas de vertente e florestas de campinarana (Hopkins, 2005). Está situada no divisor 

de águas de duas principais bacias de drenagem: uma drenando para o Rio Amazonas e 

a outra para o Rio Negro.  

O clima da região segue o tipo Afi de Köppen, com temperatura média de 

26ºC (máxima 39º C e mínima 19º C), a precipitação anual varia de 1.800 a 2.800 mm, 

sendo a estação chuvosa de dezembro a maio e a estação seca de junho a novembro. A 

umidade relativa do ar varia de 77 a 88 %, com média anual de 84 % (Luizão & 

Vasconcelos, 2005; Alencar, 1994; Drucker, 2005; Leopoldo et al. 1987).  

 
 

Figura 15: Localização de Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD); retirado de Drucker, (2005). 
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A cobertura vegetal ombrófila tem dossel uniforme com uma altura média 

de 32 m. A topografia é constituída de platôs recortados por riachos, que em certos 

locais formam planícies de alagação, e em sua maioria, têm a nascente na área da 

reserva. Os solos representam um continuum de latossolos argilosos nas cristas, 

tornando-se mais arenosos com o aumento da inclinação e diminuição da altitude. 

(Luizão & Vasconcelos, 2005; Alencar, 1994; Ribeiro et al. 1994; Drucker, 2005). 

Na porção mais próxima da zona urbana da cidade de Manaus/AM, ao sul, 

nas coordenadas 3º00’25.14”S (latitude); 59º56’24.27”W (altitude 90 – 120 m em 

relação ao nível do mar), parte da área da RFAD é aberta e dedicada à visitação do 

público em geral, onde funciona o Jardim Botânico de Manaus e o Museu da Amazônia 

(MUSA). A criação desses espaços foi uma medida para contenção de invasões do 

território da reserva em decorrência do crescimento desordenado da cidade de Manaus.  

Assume-se para efeitos deste estudo que a RFAD seja dividida em uma sub-

área com mais pressões antrópicas [“MUSA” (Figura 16) – área do Jardim Botânico de 

Manaus e Museu da Amazônia] e outra sub-área com menor pressão antrópica 

[“RFAD” (Figura 17) – porção da RFAD mais próxima às estrutura das bases de 

pesquisa].  

 

 

Figura 16 Jardim Botânico de Manaus e Museu da Amazônia (MUSA). 

  

 

Não existe outra reserva na Amazônia com a combinação de tamanho 

(grande), fácil acesso, flora e fauna relativamente intactas, ligação com um instituto de 
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pesquisa de renome internacional e tradição de uso por cursos de campo em programas 

de pós-graduação (PELD, 2012). 

 

Figura 17 Entrada principal da Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD). 

 

4.1.3 Zona Rural de Manacapuru 

 

Situada nas coordenadas 3º13’15.49”S (latitude); 60º56’35.90”W 

(longitude), com elevação entre 30 – 60 m em relação ao nível do mar, entre os 

municípios de Manacapuru e Caapiranga, Amazonas. A região localiza-se entre os 

climas Afi e Am de Köppen (Peel et al. 2007), com temperatura média de 26º C. 

Foram investigadas àreas às margens do Lago Manacapuru, afluente do Rio 

Solimões, entre às cidades de Manacapuru e Caapiranga, sendo o acesso a essas áreas 

realizado através de barco. Dois tipos de áreas foram visitadas: 1. algumas áreas de 

cultivos deliberados de palmeiras, como açaí (Euterpe oleracea Mart.) e bacaba 

(Oenorcapus bacaba Mart.), em clareiras em meio a vegetação secundária (próximo a 

vilas de populações ribeirinhas); e 2. áreas que também eram explorada pelas 

comunidades ribeirinhas para coleta de subsistência dos frutos de açaí e outros recursos 

florestais não madeireiros, porém sem realização de cultivo intencional (Figura 18).  
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Figura 18 Zona rural do município de Manacapuru. A Populações ribeirinhas às margens do Lago 

Manacapuru; B Floresta tropical ombrófila densa; C Detalhe de floresta tropical ombrófila densa de 

várzea sazonal; D Momento do acesso com barco a um sítio de coleta. 

 

A vegetação nas áreas mencionadas em 2 é formada por floresta tropical 

ombrófila densa de várzea sazonal, caracterizada por sofrer inundação anual durante as 

cheias de rios de água-branca (como é o caso do Rio Solimões). Este ambiente sustenta 

uma alta biomassa com várias espécies de árvores de grande porte como Munguba 



 

43 

(Bombax munguba Mart.), Seringueira (Hevea brasiliensis Muell.), Açaí (Euterpe 

oleraeea Mart.), Andiroba (Carapa guianensis Aubl.) e Pau-mulato (Calycophyllum 

spruceanum (Benth.) K. Schum.). É comum as espécies ocorrentes neste tipo de floresta 

apresentarem adaptações aos períodos sazonais de inundação, tais como pneumatóforos 

e raízes de escora (Prance, 1979). 

 

4.2 Coleta, processamento e herborização dos espécimes 

 

As coletas dos espécimes foram realizadas 03 vezes por semana durante a 

estação chuvosa no ano de 2013, ao longo de 06 semanas dos meses de janeiro e 

fevereiro, totalizando 18 incursões às áreas de coleta. As coletas foram realizadas por 

trilhas preexistentes, além de mata adentro quando possível, procurando sempre 

abranger áreas ainda não visitadas nesse estudo. Substratos propícios ao surgimento de 

fungos gasteroides, como solo, serrapilheira e madeira decomposta foram observados.  

No ato da coleta, e sempre que possível, os espécimes foram fotografados 

antes de serem removidos do substrato, e em seguida retirados manualmente ou com 

auxílio de faca. O substrato, quando pequeno (até cerca de 10 cm) foi coletado 

juntamente com o basidioma. Os basidiomas foram acondicionados separadamente em 

caixas plásticas com compartimentos individualizados. Os basidiomas foram secos em 

desidratador elétrico à temperatura aproximada de 40o C, durante aproximadamente 48 

horas. Os basidiomas mais carnosos foram seccionados em fatias para que o processo de 

desidratação fosse uniforme e evitasse que partes internas ficassem úmidas. Foram 

registrados dados relativos aos locais, datas, coletores, habitats (natureza do substrato) e 

basidiomas (forma, consistência, modo de inserção no substrato, coloração e 

dimensões). Em seguida o material foi acondicionado separadamente em sacos plásticos 

“zip-lock” de fechamento hermético (zipados), etiquetados e acondicionados em caixas 

de papelão (adaptada de: Lodge et al. 2004; Fidalgo & Bononi, 1984).   

Os basidiomas foram analisados macroscopicamente a olho nu e com 

auxílio de microscópio estereoscópico quanto à forma, tamanho e cor, características do 

perídio e da gleba. As medidas foram obtidas com uma régua milimetrada e as cores 

determinadas de acordo com o guia de cores de Kornerup & Wanscher (1978). Na 

análise microscópica as microestruturas foram montadas utilizando KOH 5% (hidróxido 

de potássio) ou Azul de Algodão (Cortez, 2009; Miller & Miller, 1988). Para as 
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classificações dos táxons identificados seguiu-se Kirk et al. (2008) e Matheny et al. 

(2006). 

Após identificação, a coleção foi catalogada e incorporada ao acervo do 

Herbário INPA – Fungos e do Herbário UFRN – Fungos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

Listagem dos táxons identificados:  

Subclasse Agaricomycetidae Parmasto 

 Ordem Agaricales Underw. 

  Família Nidulariaceae Chevall. 

Cyathus earlei Lloyd 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul 

Cyathus triplex Lloyd 

Cyathus sp. nov. 

  Família Agaricaceae Chevall. 

Morganella albostipitata Baseia & Alfredo 

Morganella. arenicola Alfredo & Baseia 

Morganella sp. nov  

Morganella velutina (Berk. Ex Massee) Kreisel & Dring 

Subclasse Phallomycetidae K. Hosaka, Castellano & Spatafora 

 Ordem Geastrales K. Hosaka & Castellano 

  Família Geastraceae Corda 

Geastrum albonigrum Calonge & M. Mata 

Geastrum echinulatum B.D.B. Silva & Baseia 

Geastrum fimbriatum Fr. 

Geastrum hirsutum Baseia & Calonge 

Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller 

Geastrum subiculosum Cooke & Massee 

Geastrum triplex Jungh. 

 Ordem Phallales E. Fisch. 

  Família Phallaceae Corda 

Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fisch. 

Phallus. sp. 
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Foram registradas 17 espécies de fungos gasteroides distribuídas em cinco 

gêneros (Cyathus Haller, Geastrum Pers., Morganella Zeller, Mutinus e Phallus Junius 

ex L.) pertencentes a quatro famílias (Agaricaceae, Geastraceae, Nidulariaceae e 

Phallaceae) posicionadas em três classes (Agaricales, Geastrales e Phallales). 

Dentre as espécies ora descritas, duas espécies eram até então desconhecidas 

para a ciência, sendo uma do gênero Morganella, e uma do gênero Cyathus. Uma 

espécie do gênero Phallus não foi exitosamente identificada ao nível de espécie. Duas 

espécies, Geastrum subiculosum Cooke & Massee e G. hirsutum Baseia & Calonge, 

apresentaram necessidade de revisão taxonômica, sendo propostas as dissoluções das 

sinonímias a que essas espécies estavam submetidas (ver discussões nas páginas 71 e 

78). 

Cyathus earlei Lloyd, Morganella velutina (Berk. Ex Massee) Kreisel & 

Dring, Geastrum subiculosum e G. triplex Jungh. são registradas pela primeira vez para 

o domínio amazônico. Mutinus bambusinus é registrado pela primeira vez para a 

Amazônia brasileira e, C. triplex, G. albonigrum, G. fimbriatum, G. hirsutum e G. 

schweinitzii são primeiras ocorrências para o estado do Amazonas, Brasil, e para a 

Amazônia Central.  

O presente estudo contribuiu com um acrécimo de 10% dos registros de 

fungos gasteroides para o domínio amazônico, que agora conta com 66 espécies 

registradas. O rol das espécies registradas para a Amazônia brasileira aumentou em 

17,9%, possuindo agora 46 espécies. Em relação ao estado do Amazonas e à Amazônia 

Central, que contavam com 16 espécies registradas, o acréscimo foi de 75%, 

aumentando para 28 o número de espécies registradas. 

A família Geastraceae foi a mais bem representada nessa amostragem 

(Figura 19), ocorrendo em todas as áreas de estudo. Agaricaceae e Nidulariaceae 

obtiveram representatividade intermediária, sendo que Nidulariaceae ocorreu nas três 

áreas de estudo, enquanto Agaricaceae ocorreu em apenas duas áreas (INPA e RFAD). 

A família Phallaceae foi a menos frequente, tendo ocorrido com baixa 

representatividade em duas áreas (INPA e RFAD). 
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Figura 19 Representatividade de cada família dentre os táxons identificados. 
 

Pela sua localização no centro urbano de Manaus, além de outros fatores, é 

possível afirmar que os campi do INPA encontram-se em maior grau de antropização 

em relação às outras áreas de estudo, sendo que a sub-área INPA III (Campus III) 

encontra-se mais impactada pela influência antrópica. De modo semelhante, pode se 

considerar que a sub-área MUSA também está mais vulnerável ao impacto antrópico em 

relação à sub-área RFAD, dentro da área RFAD. 

Nesse contexto, extrai-se que apenas nas áreas INPA e RFAD todas as 

famílias identificadas obtiveram representatividade (Figura 20), sendo que dentro da 

área RFAD a ocorrência das quatro famílias aconteceu somente na sub-área MUSA, e 

na área INPA a ocorrência simultânea das quatro famílias aconteceu somente na sub-

área INPA III (Campus III). 

 

Figura 20 Distribuição dos táxons identificados divididos por Famílias em relação às áreas de ocorrência. 
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Geastrum foi o gênero com distribuição mais ampla e maior frequência total 

entre as áreas estudadas, representando 57,1%, 42,9% e 50% das ocorrências no INPA, 

na RFAD e em Manacapuru, respectivamente. O gênero Cyathus também foi recorrente 

nas três áreas estudadas, mas com menor frequência, representando 14,3% das 

ocorrências no INPA, 12,5% na RFAD e 50% em Manacapuru. Phallus e Mutinus, 

ambos da família Phallaceae, foram os gêneros com distribuição mais restrita entre as 

áreas estudadas, além de terem tido a menor frequência total. 

A frequência relativa das espécies de Geastrum foi notoriamente maior na 

área INPA em relação às outras áreas, em contraste com a ocorrência com distribuição 

de frequência igual à do gênero Morganella na RFAD, e à do gênero Cyathus em 

Manacapuru, onde constituíram os táxons dominantes (Figura 21). 

 

 

Figura 21 Distribuição das ocorrências de cada gênero por área de estudo. 

 

Geastrum schweinitzii foi a única espécie que ocorreu em mais de uma área, 

não tendo sido coletada na área mais antropizada (INPA). Destoante, sete espécies 

ocorreram exclusivamente nos campi do INPA (Cyathus earlei, Morganella arenicola, 

Geastrum albonigrum, G. fimbriatum, G. subiculosum, G. triplex e Mutinus 

bambusinus). 

Com relação à RFAD, dentre as oito espécies coletadas, apenas Geastrum 

schweinitzii ocorreu nas trilhas da base de pesquisas (sub-área RFAD); Cyathus 
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limbatus, Morganella albostipitata, M. velutina, M. sp. nov., G. hirsutum e Phallus sp. 

ocorreram exclusivamente nas trilhas da sub-área MUSA (Tabela 2). 
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Tabela 2 Listagem de espécies identificadas por área e sub-área de ocorrência. 

Área de Coleta Espécies identificadas por sub-área 

  

INPA 

Campus I 

Geastrum. albonigrum Calonge & M. Mata 

Geastrum fimbriatum Fr. 

Campus III 

Cyathus earlei Lloyd 

Morganella arenicola Alfredo & Baseia 

Geastrum subiculosum Cooke & Massee 

Geastrum triplex Jungh. 

Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fisch. 

  

RFAD 

 

RFAD 

Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller 

MUSA 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul  

Morganella albostipitata Baseia & Alfredo 

Morganella sp. nov. 

Morganella velutina (Berk. Ex Massee) Kreisel & Dring 

Geastrum hirsutum Baseia & Calonge 

Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller 

Phallus sp. 

  

  

Manacapuru 

Cyathus sp. nov. 

Cyathus triplex Lloyd 

Geastrum echinulatum B.D.B. Silva & Baseia 

Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller 
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5.1 Taxonomia 

 

1. Cyathus earlei Lloyd, Mycol. Writ.(7): 26 (1906)                                      Fig. 22 

 

Descrição:  

 

PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 9,5 mm (alt.) x 7,5 – 8 mm (larg.), ligeiramente 

expandido na boca. EMBASAMENTO 3 – 4 mm (diam.), marrom escuro chocolate 

(6F4), conspícuo. EXOPERÍDIO lanoso, marrom escuro chocolate a marrom (6F4 a 

6E4) – marrom alaranjado claro quando fresco – com tomentos 0,5 mm arranjados em 

tufos irregulares e flexíveis; parede externa lisa. BOCA finamente fimbriada, 0,2 mm 

(alt.), 5F5. ENDOPERÍDIO cinza amarronzado (6C2), inconspicuamente plicado, 0,5 

– 0,7 mm entre marcações, brilho platina contrastando com o exterior. ESTIPE ausente. 

EPIFRAGMA branco e rígido, quase quebradiço. PERIDÍOLOS 2,3 – 2,5 (compr.) x 

2 – 2,3 (larg.), cinza amarronzado (6F2), em número de 10 por basidioma, elípticos a 

angulares; TÚNICA presente, esbranquiçada; CÓRTEX duplo. BASIDIÓSPOROS 

lisos, 15,2 – 19 µm x 10,2 – 11,4 µm, elípticos a alongados, hialinos; apículo ausente ou 

inconspícuo, paredes 1,9 – 2,5 µm. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM). 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Campus III do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 17.02.2013, T.Accioly, I.G.Baseia & N.K.Ishikawa 

093 (UFRN-Fungo 2237). 

 

Comentários:  

Cyathus earlei pertence ao grupo olla, proposto por Brodie (1975) e é 

caracterizado por apresentar exoperídio sem plicações coberto por tomento de tom claro 

organizado em tufos; endoperídio liso ou plicado e de cor clara, contrastando com o 

exterior; boca lisa a finamente fimbriada; peridíolos com córtex duplo e túnica; esporos 

12,7 – 17,8 (34) µm x 8,9 – 12 µm elipsoides a subglobosos, com apículo presente e 

paredes 1,9 – 3,8 µm (Cruz, 2013; Brodie & Dennis, 1954). 
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Figura 22 Cyathus earlei. A e B Basidiomas frescos; C Peridíolo; D Esporos; E Detalhe do peridíolo 

mostrando o córtex duplo. 
 

Quatro espécies assemelham-se a Cyathus earlei em relação a características 

do tomento e da cor do exoperídio, características da boca e presença de túnica sobre os 

peridíolos (C. olla, C. canna, C. triplex e C. pallidus). Dentre essas, C. triplex difere por 

alcançar menor tamanho nos basidiomas (4 – 6 mm de altura), peridíolos menores (1,5 – 

2 mm de comprimento) e exoperídio mais hirsuto que o exibido por C. earlei (Cruz, 

2013; Brodie, 1975). 

As três outras espécies citadas apresentam exoperídio semelhante 

macroscopicamente e basidiomas de tamanhos compatíveis com os de C. earlei. Apesar 
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disso, C. pallidus possui peridíolos menores com córtex simples, além de esporos 

menores (5 – 10 µm x 4 – 6,3 µm) que os encontrados em C. earlei (Baseia & Milanez, 

2001; Cruz, 2013).  

Assim como Cyathus pallidus, C. olla apresenta formato de esporos 

semelhante ao de C. earlei, mas diverge por apresentar endoperídio com coloração bem 

mais escura, peridíolos maiores (2 – 3,5 mm de comprimento) e de córtex simples, além 

de esporos com menores dimensões (6 – 13 µm x 6 – 8 µm) em relação a C. earlei 

(Baseia & Milanez 2001, Cortez, 2009). No caso de C. canna, apesar de também 

apresentar peridíolos com córtex duplo, diverge por apresentar esporos globosos e com 

dimensões menores (7 – 9 µm de diâmetro) em relação a C. earlei (Brodie & Dennis, 

1954). 

Outra espécie que pode assemelhar-se com Cyathus earlei na coloração 

clara do exoperídio do basidioma fresco é C. fimicola, mas a última apresenta 

basidiomas menores (4 – 5 mm de altura) e peridíolos mais escuros que em C. earlei 

(Brodie & Dennis, 1954). Este é o primeiro registro de C. earlei para a Amazônia. 

 

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

Fig. 23 

 

Descrição:  

 

PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 10 mm (alt.) x 7 – 10 mm (larg.), afilado na base; não 

expandido na boca. EMBASAMENTO 2 – 7 mm, marrom (5F4), conspícuo. 

EXOPERÍDIO hirsuto, marrom escuro 7F4; com tomentos 0,6 – 1 mm arranjados em 

tufos irregulares e flexíveis; parede externa conspicuamente plicada, 0,5 mm entre 

marcações; BOCA distintamente fimbriada 04 – 06 mm (alt.), marrom escuro (7F7). 

ENDOPERÍDIO bege amarronzado (6E3) a marrom acinzentado (7F3), 

conspicuamente plicado, 0,5 mm entre marcações, brilho fraco não contrastando com o 

exterior. ESTIPE 0,8 mm, cinza a marrom acinzentado (9F1 a 5D3). EPIFRAGMA 

não observado. PERIDÍOLOS 1,5 – 3 (compr.) x 1.8 – 2,5 (larg.), cinza amarronzados 

(7F2), em número de 05 a 13 por basidioma, circulares a elípticos; TÚNICA ausente; 

CÓRTEX duplo sub-homogênio a duplo. BASIDIÓSPOROS 15,1 – 19,3 µm x 10,7 – 

16,4 µm, lisos, ovoides a subglobosos, hialinos; com apículo (apículo conspícuo), 

paredes 2,7 – 4,1 µm. 
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Figura 23 Cyathus limbatus. A, B e C Basidiomas frescos; D Peridíolo; E Basidiósporos em M.O.; F 

Corte transversal de peridíolo em detalhe. 
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Hábitat/Hábito: lignícola, gregário 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM); Guiana Inglesa. 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal 

Adolpho Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 19.01.2013, T.Accioly, 

N.K.Ishikawa & R.Vargas-Isla, 025 (UFRN-Fungos 2238). 

 

Comentários:  

 

Cyathus limbatus caracteriza-se por apresentar basidiomas 

infundibuliformes, embasamento lanoso; exoperídio plicado, hirsuto, com tufos 

miceliais marrons de tamanho médio (0,5 – 0,7 mm de comprimento); peridíolos com 

córtex duplo ou sub-homogêneo; basidiósporos ovoides a elipsoides, 13,9 – 20 µm 

(compr.) x 9 – 14 µm (larg.), com paredes de até 4 µm de espessura (Cortez, 2009; 

Cruz, 2013; Brodie & Dennis 1954; Baseia & Milanez, 2001). 

 Quatro espécies podem apresentar-se macroscopicamente semelhantes a 

Cyathus limbatus em relação aos tamanhos de seus basidiomas e a características do 

exoperídio (C. poeppigii Tul. & C. Tul., C. striatus (Huds.) Willd, C. montagnei Tul. & 

C. Tul. e C. berkeleyanus (Tul. & C. Tul.) Lloyd.). Dentre elas, C. berkeleyanus diverge 

por possuir peridíolos ligeiramente menores, tunicados, de coloração mais escura e com 

córtex simples, em contraste com o córtex composto por duas camadas nos peridíolos 

de C. limbatus (Baseia & Milanez, 2001; Brodie & Dennis, 1954; Cortez, 2009). 

Cyathus poeppigii e C. montagnei, além de macroscopicamente em relação 

aos exoperídios hirsutos e plicados, são semelhantes a C. limbatus por apresentarem 

peridíolos de córtex duplo e duplo sub-homogêneo, respectivamente – embora C. 

montagnei já tenha sido reportado exibindo perídíolos com córtex aparentemente 

simples (Baseia & Milanez, 2001). A despeito das semelhanças, ambas espécies diferem 

de C. limbatus por apresentarem peridíolos maiores e esporos diferenciados, 

contemplando formas subglobosas e sendo maiores em C. poeppigii [22 - 34,3 µm 

(compr.) x 17 - 22,8 µm (larg.)]; e possuindo dimensões mais variáveis em C. 

montagnei [(15) 17 - 20 (25) µm (compr.) x 8 - 12,5 (20) µm (larg.)]. Além disso, C. 

poeppigii e C. montagnei possuem boca finamente fimbriada, enquanto C. limbatus 

apresenta boca mais conspicuamente fimbriada. Adicionalmente, além de apresentar 

túnica em seus peridíolos, C. poeppigii exibe tomentos mais longos (1 – 1,5 mm) que os 
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encontrados em C. limbatus; e C. montagnei pode apresentar plicações do exoperídio 

menos conspícuas (Baseia & Milanez, 2001; Cruz 2013; Cortez, 2009; Brodie, 1975). 

Assim como as duas espécies mencionadas em comparação a Cyathus 

limbatus no parágrafo anterior, C. striatus não apresenta basidiomas com exoperídio tão 

irregularmente infundibuliformes como os de C. limbatus – nessas espécies os 

basidiomas podem apresentar dilatação abrupta próximo à boca, afilamento abrupto em 

direção à base ou formato campanulado. Outras características divergentes de C. 

striatus em relação a C. limbatus incluem coloração mais escura dos peridíolos, os quais 

são compostos por córtex de camada simples e os esporos, embora de dimensões 

compatíveis com os esporos de C. limbatus, possuem formatos mais alongados e não 

apresentam apículo (Baseia & Milanez, 2001; Cruz, 2013). 

 

3. Cyathus sp. nov.                                                                                           Fig. 24 

 

Descrição:  

 

PERÍDIO infundibuliforme, 6 – 8,5 mm (alt.) x 5 – 6,5 mm (larg.), não expandido na 

boca nem afilado na base. EMBASAMENTO 2 – 4 mm (diam.), marrom escuro (eye 

brown) (7F6), conspícuo. EXOPERÍDIO hirsuto, loiro dourado a loiro escuro (5C4 a 

5D4); com tomentos 0,5 – 0,9 mm arranjados em tufos definidos, regulares e flexíveis; 

parede externa conspicuamente plicada, 0,3 – 0,5 mm entre marcações; BOCA 

finamente fimbriada, 0,1 – 0,3 mm (alt.), marrom escuro chocolate (6F4). 

ENDOPERÍDIO marrom acinzentado café com leite (6D3), inconspícua- a 

conspicuamente plicado, 0,3 – 0,6 mm entre marcações, brilho fraco não contrastando 

com o exterior. ESTIPE 0,8 mm, marrom acinzentado negro (6F3). EPIFRAGMA 

esbranquiçado e flexível. PERIDÍOLOS 2,1 – 2,6 (compr.) x 1,8 – 2,2 (larg.), cinza 

amarronzado (7F2), em número de 15 por basidioma, angulares a irregulares, raramente 

elípticos; TÚNICA ausente; CÓRTEX duplo sub-homogêneo. BASIDIÓSPOROS 

lisos, ovoides a elipsoides, hialinos; com apículo conspícuo presente em todos os 

esporos, 14,8 – 20 µm x 10,4 – 14,3 µm, paredes 0,8 – 1,3 µm. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário; exposto à luz. 

Distribuição: Brasil (AM). 
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Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manacapuru, 26.02.2013, 

T.Accioly & T.S.Cabral, 107 (UFRN-Fungos 2239). 

 

Comentários: 

 

Cyathus sp. nov. é caracterizado por apresentar basidiomas 

infundibuliformes de tamanho médio [6 – 8,5 mm (alt.)]; exoperídio plicado, claro, 

loiro, com tomentos organizados em tufos bem definidos; boca finamente fimbriada; 

peridíolos com córtex duplo, sem túnica e; basidiósporos ovoides a elipsoides, 14,8 – 20 

µm x 10,4 – 14,3 µm, com apículo conspícuo e paredes 0,8 – 1,3 µm. 

Em relação à coloração clara do exoperídio em basidiomas frescos, Cyathus 

sp. nov., pode assemelhar-se a C. earlei e C. fimicola. Cyathus earlei assemelha-se 

também em relação a sua boca finamente fimbriada; plicação do perídio; exoperídio 

hirsuto e; dimensões dos peridíolos de córtex com dupla camada. Apesar disso, C. 

earlei diverge de C. sp. nov. por apresentar basidioma infundibuliforme alargado na 

boca; coloração conspicuamente mais escura no exoperidio de basidiomas herborizados; 

tomento do exoperídio mais curto; endoperídio com coloração contrastando com o 

exterior; presença de túnica recobrindo os peridíolos e; basidiósporos com formato mais 

alongado e dimensões ligeiramente menores, além de paredes mais espessas (Cruz, 

2013; Brodie & Dennis, 1954).  No caso de Cyathus fimicola, as principais divergências 

são com relação ao menor tamanho dos basidiomas, endoperídio bastante escuro e 

esporos com menores dimensões (Brodie & Dennis, 1954). 

Outra espécie que compartilha características relevantes com Cyathus sp. 

nov. é C. limbatus, assemelhando-se em relação a seu basidioma regularmente 

infundibuliforme, plicação em seu exoperídio hirsuto; peridíolos com córtex de camada 

dupla e sem túnica e; esporos de tamanho e formatos compatíveis. A despeito das 

semelhanças, essas espécies podem ser separadas com base no embasamento lanoso, 

boca distintamente fimbriada, exoperídio mais escuro e composto por tufos menos 

definidos que os exibidos por C. sp. nov. Além disso, a coloração do endoperídio de C. 

limbatus é mais amarronzada que a de C. sp. nov.; seus peridíolos são mais escuros e 

ligeiramente menores e; seus esporos possuem paredes mais espessas em relação a C. 

sp. nov. (Cortez, 2009; Cruz, 2013; Brodie & Dennis, 1954; Baseia & Milanez, 2001). 

Ver discussões de C. limbatus (página 53) e C. earlei (página 49) para desambiguições.  
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Figura 24 Cyathus sp nov. A e B Basidiósporos; C e D Basidioma fresco; E Peridíolo; F Corte 

trasversal de peridíolo exibindo córtex dupla-camada.. 
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4. Cyathus triplex Lloyd, Mycol. Writ. (7): 23 (1906)                                    Fig. 25 

 

Descrição: 

 

PERÍDIO campanulado, 4 – 5 mm (alt.) x 3 – 4 mm (larg.), não expandido na boca 

nem afilado na base. EMBASAMENTO 1,5 mm, marrom (6E4), conspícuo. 

EXOPERÍDIO hirsuto, marrom chocolate (6F4), tomentos de 0,5 – 0,6 mm dispostos 

em tufos irregulares e flexíveis; parede externa inconspicuamente plicada, 0,3 – 0,4 mm 

entre marcações; BOCA finamente (indistintamente) fimbriada, 0,1 – 0,2 mm (alt.), 

marrom escuro (8F4). ENDOPERÍDIO bege amarronzado (6E3), liso a 

inconspicuamente plicado, 0,3 – 0,5 mm entre marcações, brilho fraco contrastando, ou 

não, com exterior. ESTIPE ausente. EPIFRAGMA não observado. PERIDÍOLOS 1,7 

– 2 mm (compr.) x 1,6 mm (larg.), cinza amarronzado (7F2), em número de 3 – 5 por 

basidioma, elípticos a circulares; TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo. 

BASIDIÓSPOROS lisos, elípticos, hialinos; apículo presente e conspícuo, 16 – 20,2 

µm x 8 – 12,8 µm, paredes 2,3 – 3,2 µm. 

 

Hábitat/Hábito: Madeira; solitários a gregários. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM, PA); Guiana Inglesa 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manacapuru, 26.02.2013, 

T.Accioly & T.S.Cabral, 112 (UFRN-Fungos 2240). 

 

Comentários: 

 

Cyathus triplex se caracteriza por apresentar basidiomas de tamanho 

reduzido (4 a 6 mm de comprimento), exoperídio hirsuto, liso a inconspicuamente 

plicado, endoperídio liso, peridíolos escuros de córtex sub-homogêneo a duplo e com 

túnica; esporos 12,7 – 22 µm (compr.) x 10 – 15,2 µm (larg.) subglobosos a elipsoides e 

com paredes 1 – 3,8 µm (Cruz, 2013; Brodie, 1975). 

Cyathus triplex assemelha-se a C. pallidus por apresentar endoperídio liso, 

peridíolos de cor e tamanho semelhantes e com túnica, embora os peridíolos dessas 

espécies contrastem em relação ao córtex, sendo composto de duas camadas na primeira 

e de camada simples na segunda. Além disso, C. triplex diverge de C. pallidus por 
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apresentar exoperídio mais claro e esporos bem menores, variando de 5 – 8 µm (compr.) 

x 4 – 5 µm (larg.) (Baseia & Milanez, 2001). 

 

Figura 25 Cyathus triplex. A e B Basidiomas frescos; C Basidiósporos; D Peridíolos; E Detalhe do 

peridíolo mostrando o córtex duplo sub-homogêneo. 
 

Em relação às diminutas dimensões do basidioma, Cyathus triplex 

assemelha-se a C. hortensis e a C. fimicola – essas espécies compartilham 

características dos peridíolos. Cyathus triplex difere de ambas em relação à coloração 

do exoperídio, sendo que o exoperídio e o endoperídio de C. hortensis divergem 

também por apresentarem conspicuamente plicados. Além disso, essas espécies 
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divergem de C. triplex em relação aos esporos, sendo ligeiramente menores (16 x 8 µm) 

em C. fimicola, e maiores (17,7 – 34,3 µm x 13 – 20,3 µm) em C. hortensis – C. 

hortensis diverge também na presença de túnica recobrindo seus peridíolos (Cruz, 2013; 

Brodie & Dennis, 1954). 

Outra espécie que pode assemelhar-se a Cyathus triplex em relação a 

tamanho dos basidiomas, características da boca, cor e camadas corticais dos peridíolos, 

é C. poeppigii, embora essas espécies apresentem divergências em relação à plicação do 

exo- e do endoperídio e ao comprimento dos tufos tomentosos do exoperídio, sendo 

plicados e com maiores comprimentos em C. poeppigii (Baseia & Milanez, 2001; Cruz, 

2013). 

Cyathus intermedius pode assemelhar-se a C. triplex na ausência de plicação 

no endo- e exoperídio, nas camadas corticais dos peridíolos e no tamanho dos 

basidiósporos, mas diverge na ausência de túnica e no maior tamanho dos peridíolos, na 

ornamentação setosa da boca e no maior tamanho dos basidiomas (Cruz, 2013). Este é o 

primeiro registro de Cyathus triplex para o estado do Amazonas. 

 

5. Geastrum albonigrum Calonge & M. Mata, in Bol. Soc. Micol. Madri 28:331-

335 (2004)                                                                                                    Fig. 26 

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA IMATURO globoso 14 – 16 mm (alt.) x 13 – 16 mm (larg.), hirsuto-

estrigoso, com elementos aculeados formados por hifas agregadas de ápice com perfil 

reto, marrom (5E6 a 5E7), superfície pouco incrustrada; ápice não umbonado. 

Rizomorfas < 4,5 mm (compr.), completamente incrustrada com substrato, formando 

um emaranhado de hifas e substrato incrustrado. 

 

BASIDIOMA MADURO 9 – 16 mm (alt.) x 18 – 32 mm (larg.). Exoperídio 

saculiforme, abrindo-se em 5 – 7 raios revolutos, às vezes involutos. CAMADA 

MICELIAL hirsuta, levemente incrustrada com substrato, marrom amarelado a 

marrom (5D6 a 5E6), desprendendo-se irregularmente, formando um receptáculo (cup) 

abaixo de alguns basidiomas sem conferir aspecto fornicado. CAMADA FIBROSA 

coriácea a papirácea, branca (5A1). CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA 

persistente, marrom acinzentado a cinza amarronzado (6F3 a 6E2). ENDOPERÍDIO 
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subgloboso 8 – 13 mm (larg.) x 8 – 11 mm (alt.), marrom acinzentado (6D3 a 6F3), 

pruinoso, tornando-se não pruinoso, rompendo-se ao meio com a idade. PERISTÔMIO 

fimbriado, mamiforme, não delimitado. 

 

BASIDIÓSPOROS globosos 3,8 – 5,1 µm, superfície apresentando verrugas colunares 

curtas de ápice truncado, apículo curto. CAPILÍCIOS 2,5 – 8,8 µm, incrustrados ou 

não, verrucosos, ramificações ocasionais e terminais, dilatações laterais, afilando-se nas 

extremidades, paredes retas a subonduladas, castanhos a marrons (KOH 5%). 

CAMADA MICELIAL hifas 2,5 – 5,1 µm (diam.), septadas, com grampos de 

conexão, ramificadas. CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA hifas 17,9 – 23 µm 

(larg.) x 25,4 – 40,1 µm (compr.) subglobosas, trapezoides ou irregularmente angulares. 

ENDOPERÍDIO com hifas protuberantes em MEV. 

 

 Hábitat/Hábito: Solo; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (MT; AM) 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Campus I do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 21/01/2013, T.Accioly, 030. ibid., 01/02/2013, 

T.Accioly, 054 (UFRN-Fungos 2241). ibid., 22/02/2013, T.Accioly, 134 (UFRN-Fungos 

2252). 

 

Comentários: 

 

Geastrum albonigrum é caracterizado por basidioma saculiforme, camada 

micelial hirsuto-estrigosa, com tendência a separar-se do basidioma, marrom, com pelos 

estrigosos com ápices de perfis retos, tufos não claramente individualizados; rizomorfas 

abundantes e formando um emaranhado de hifas incrustradas com o substrato; 

peristômio fimbriado não delimitado; basidiósporos 3,8 – 5,1 µm (diâm.) com verrugas 

curtas de ápice truncado.  

Algumas espécies compartilham a característica de camada micelial hirsuto-

estrigosa (com unidades de tufos estrigosos), como G. hirsutum, G. echinulatum, G. 

aculeatum B.D.B. Silva & Baseia e G. litchiforme Desjardin & Hemmes. As duas 

primeiras diferem de G. albonigrum por desenvolverem-se em ambiente lignícola sobre 

subículo. Além disso, apesar de apresentar camada micelial com padrão de tufos 

semelhante ao observado em G. albonigrum, G. hirsutum possui basidiomas imaturos 
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com formato diferenciado e completamente epígeos, além de peristômio definido e 

esporos menores (2,5 – 3 µm) (Baseia & Calonge, 2006).  

 

Figura 26 Geastrum albonigrum. A, B e C Basidiomas frescos em diferentes estados de maturação; D e 

E Basidioma imaturo (tufos aculeados de perfil reto perceptíveis em “E”); F Capilícios em M.O.; G 

Basidiósporos em M.O.; H Basidiósporo em MEV; I Superfície endoperidial em MEV; J Capilício em 

MEV. 

 

Além do subículo, outra característica marcante que distingue Geastrum 

albonigrum de G. aculeatum e G. echinulatum é o padrão dos tufos hirsuto-estrigosos 
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da camada micelial. Apesar de ambas também possuírem peristômio não delimitado, 

nas duas últimas os tufos possuem comprimento bem mais curto e base mais larga que 

em G. albonigrum. Geastrum aculeatum possui esporos maiores e os tufos da micelial 

separados em suas bases, enquanto G. echinulatum possui esporos de tamanho 

semelhante a G. albonigrum e tufos da micelial gregários em suas bases (Silva et al. 

2013). 

 Geastrum litchiforme assemelha-se com G. albonigrum pelo peristômio 

sem delimitação distinta, camada micelial hirsuto-estrigosa que também remanesce 

como um cálice sob o basidioma e presença de rizomorfas, porém, apresenta basidiomas 

bem maiores (5 – 7 cm) e esporos um pouco menores (3,2 – 3,8) e com verrugas menos 

proeminentes, além de possuir tomento da camada micelial organizado de forma 

semelhante à observada em G. aculeatum (Hemmes & Desjardin, 2011). 

Este é o segundo registro de Geastrum albonigrum para o domínio 

amazônico, e o primeiro para o estado do Amazonas. 

 

6. Geastrum echinulatum T.S. Cabral, B.D.B. Silva & Baseia, Nova 

Hedwigia 96: 445-456 (2013)                                                                      Fig. 27 

 

Descrição:  

 

BASIDIOMA IMATURO epígeo 5 – 9 mm (larg.) x 7 – 11 mm (alt.), subgloboso a 

obpiriforme, exoperídio hirsuto, laranja amarronzado a loiro escuro (5C4 a 5D4); 

crescendo sobre subículo branco. 

 

BASIDIOMA EXPANDIDO saculiforme, 32 mm (larg.) x 11 mm (alt.), abrindo-se em 

6 raios não higroscópicos, saculiformes, revolutos. CAMADA MICELIAL persistente, 

hirsuta, não incrustrada com substrato, desgastando-se e tomando aspecto 

aveludado/lanoso à medida que o basidioma desenvolve-se, loiro escuro (5D4). 

CAMADA FIBROSA papirácea, laranja acinzentado (5B3). CAMADA 

PSEUDOPARENQUIMATOSA rimulosa, evanescente, restando apenas em torno do 

endoperídio, formando um colar pseudoparenquimatoso nos espécimes mais velhos, 

laranja-amarronzado (5C3). ENDOPERÍDIO colapsado com aproximadamente 10 mm 

(larg.), séssil, glabro, marrom “camelo” acinzentado (6D3). PERISTÔMIO 
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mamiforme/aplanado, fibriloso, concolor com endoperídio, não delimitado. GLEBA 

cinza amarronzada a marrom acinzentada (5F2 a 5F3).  

 

BASIDIÓSPOROS globosos 3,8 – 4,7 µm (alt.) x 3,6 – 4,7 µm (diam.), superfície 

apresentando verrugas colunares de base pregueada e ápice alargado, truncado a 

arredondado (assemelhando-se a um brócolis), marrom caramelo em KOH 5%. 

CAPILÍCIOS 3,1 – 6,1 µm (diam.), poucas incrustrações, verrucosos a densamente 

verrucosos, elásticos, não ramificados, lúmen presente, paredes < 1,2 µm retas a 

subonduladas, castanho-amarronzadas em KOH 5%. CAMADA MICELIAL hifas 

hialino-amarronzadas com 2,5 – 11 µm (diam.), não incrustradas, ocasionalmente 

ramificadas e septadas, lúmen presente, paredes finas (< 1 µm), sinuosas; algumas hifas 

com base bulbosa. CAMADA FIBROSA hifas 2,7 – 6,5 µm (diam.) não incrustradas, 

raramente ramificadas, lúmen estreito, paredes subonduladas, hialinas (KOH 5%). 

CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA células subglobosas, ovaliformes, 

piriformes a elipticas 16,3 – 45,5 µm (diam.) x 24,2 – 94,3 µm (compr.). 

ENDOPERÍDIO composto por hifas fortemente entrelaçadas.  

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição: Brasil (AM, BA). 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manacapuru, 27/02/2013, T.Accioly 

& T.S.Cabral, 119 (UFRN-Fungos 2242). 

 

Comentários: 

Geastrum echinulatum é caracterizado principalmente por crescer sobre 

subículo, possuir camada micelial hirsuta com tufos tomentoso-aculeados organizados 

de forma piramidal e de forma muito próxima entre si, impossibilitando o discernimento 

entre as bases dos tufos, esporos 3,9 – 5,2 µm e peristômio fibriloso e não delimitado. 

Três espécies compartilham com Geastrum echinulatum as características 

de desenvolvento lignícola sobre subículo e camada micelial com algum tipo de 

tomento. Apesar de Geastrum javanicum e G. hirsutum também desenvolverem-se 

sobre subículo e possuírem tomento na camada micelial, o tomento do primeiro é lanoso 

conferindo aspecto aveludado, e sua camada micelial desprende-se do basidioma 

conferindo-lhe aspecto pseudofornicado. Outra diferença é que os basidiosporos de G. 

javanicum são menores (2,5 – 3,5) em relação aos de G. echinulatum. No caso de G. 
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hirsutum, a camada micelial é organizada em tufos tomentosos hirsuto-estrigosos 

separados em suas bases, ao invés de em tufos piramidais muito próximos entre si como 

em G. echinulatum. Além disso, G. hirsutum possui hábito de ocorrência cespitoso, 

apresenta peristômio delimitado e esporos menores (2,3 – 3,5 µm) que os de G. 

echinulatum (Silva et al. 2013; Baseia & Calonge, 2006; Trierveiler-Pereira et al. 

2011b; Sousa 2012; Leite et al. 2012)  

 

Figura 27 Geastrum echinulatum. A Basidioma imaturo; B Basidioma maduro; C Capilício em 

microscopia óptica; D Esporos em microscopia óptcia; E Capilício em MEV; F Esporo em MEV. 
 

Geastrum trichiferum também ocorre sobre subículo em madeira e também 

possui camada micelial tomentosa. No entanto, carece de delimitação no peristômio, 
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possui esporos menores que os de G. echinulatum e apresenta tufos hirsuto-estrigosos 

ao invés de piramidais em sua camada micelial (Trierveiler-Pereira & Silveira, 2012). 

Geastrum litchiforme se assemelha consideravelmente a G. echinulatum, 

porém, além de não crescer sobre subículo ou madeira, os tufos miceliais que compõem 

a camada micelial são mais esparsos em suas bases e essa camada pode se apresentar 

separada do basidioma, conferindo-lhe aspecto pseudofornicado. Adicionalmente, G. 

litchiforme pode apresentar colar pseudoparenquimatoso em torno do endoperídio e 

seus esporos são menores (3,2 – 3,8 µm) que os encontrados em G. echinulatum 

(Hemmes & Desjardin, 2011; Silva et al., 2013). 

Geastrum aculeatum e G. albonigrum também apresentam tomento na 

camada micelial. A primeira fora descrita pela primeira vez juntamente com G. 

echinulatum e as principais características para o discernimento entre essas espécies é 

que a primeira não desenvolve-se sobre subículo, apresenta camada micelial 

evanescente, formada por tufos com bases esparsas entre si e basidiósporos maiores (5 – 

7,5 µm) em relação a G. echinulatum (Silva et al. 2013). A segunda espécie apresenta 

basidiósporos de tamanhos compatíveis com os de G. echinulatum, mas nesse caso, 

além de não desenvolver-se sobre subículo, assim como G. aculeatum, a organização do 

tomento da camada micelial de G. albonigrum é hirsuto-estrigosa, divergindo daquela 

obtuso-piramidal encontrada em G. echinulatum (Calonge & Mata, 2004; Trierveiler-

Pereira et al. 2011a).  

 

7. Geastrum fimbriatum aff. Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 16 (1829)      Fig. 28 

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA IMATURO hipógeo 8,5 – 16,8 mm (larg.) x 6 – 15 mm (alt.), globoso a 

irregularmente subgloboso, exoperídio incrustrado com substrato, papiráceo, cinza 

alaranjado (5B2). Rizomorfas presentes. 

 

BASIDIOMA EXPANDIDO saculiforme a arqueado, 15 – 26 mm (larg.) x 9 - 14 mm 

(alt.), abrindo-se em (4) 5 - 7 raios (às vezes dividindo-se novamente nas extremidades) 

não higroscópicos, arqueados a revolutos em basidiomas mais velhos. CAMADA 

MICELIAL persistente nos raios, membranosa, incrustrada com substrato, laranja 

pálido (5A3). CAMADA FIBROSA papirácea, laranja acinzentado (5B3). CAMADA 
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PSEUDOPARENQUIMATOSA persistente, rimulosa, rachando-se na base dos raios, 

formando um colar pseudoparenquimatoso em torno do endoperídio dos espécimes mais 

velhos, marrom acinzentado a cinza amarronzado (6D3 a 11F2). ENDOPERÍDIO 

subgloboso a lageniforme 8,3 – 12 mm (larg.) x 7 – 8,3 mm (alt.), séssil, glabro, 

pruinoso, branco alaranjado a cinza amarronzado (5A2 a 6F2 a 11F2) em espécimes 

mais velhos. PERISTÔMIO mamiforme a cônico truncado, fibriloso, branco 

alaranjado a marrom a marrom amarelado (5A2 a 5E4 a 5E5), não delimitado. GLEBA 

cinza amarronzada a marrom acinzentado (5F2 a 5F3), com presença de cristais 

quadrangulares de arestas piramidais.  

 

BASIDIÓSPOROS globosos a subglobosos 3,6 – 4,7 µm diam., superfície 

apresentando verrugas truncadas de ápice arredondado, castanhos a marrons em KOH 

5%. CAPILÍCIOS 2,4 – 5,4 µm diam., incrustrados ou não, elásticos, glabros, 

ocasionalmente ramificados, afilados nas extremidades, lúmen presente, superfície com 

dilatações laterais, paredes retas a subonduladas, amarelo-amarronzados a castanho-

amarronzados em KOH 5%. CAMADA MICELIAL hifas castanho-

amareladas/caramelo, 1,7 – 3,2 (3,7) µm diam., incrustradas, lúmen presente, paredes 

irregularmente sinuosas, dilatações laterais. CAMADA FIBROSA hifas (3,6) 4,4 – 5,8 

(6,5) µm diam., incrustradas, raramente ramificadas, lúmen estreito, paredes onduladas, 

quase hialinas (KOH 5%). CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA células de 

subglobosas a irregularmente ovoides 15,7 – 36,1 µm larg. x 22,9 – 52,9 µm compr. 

ENDOPERÍDIO composto por hifas fortemente interlaçadas, com algumas hifas 

protuberantes. 

 

Hábitat/Hábito: Ocorrendo em solo; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (PA, RO, AM); Bolívia. 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Campus I do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 25/02/2013, T.Accioly, 135 (UFRN-Fungos 2243). 
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Comentários: 

 

Geastrum fimbriatum é caracterizado por apresentar basidioma imaturo 

subgloboso e hipógeo; exoperídio aberto saculiforme a arqueado; camada micelial 

incrustrada com substrato; camada carnosa podendo conferir um colar 

pseudoparenquimatoso em torno do endoperídio; peristômio não delimitado; 

basidiósporos 3 a 5 µm com verrugas truncadas de ápice arredondado e; capilícios 1,5 – 

5 µm, lisos e incrustrados (Sousa, 2012; Fazolino, 2009; Trierveiler-Pereira et al. 2009; 

Trierveiler-Pereira et al. 2011b; Leite et al. 2012; Soto & Wright, 2000; Ponce de León, 

1968; Sunhede, 1989). 

Outras espécies podem assemelhar-se macroscopicamente com Geastrum 

fimbriatum (G. saccatum Fr., G. morganii Lloyd, G. javanicum Lév., G. elegans Vittad., 

G. rufescens Pers., G. triplex Jungh.). Entre elas, G. javanicum difere de G. fimbriatum 

por desenvolver-se sobre subículo, apresentar peristômio distintamente delimitado e 

camada micelial desprendendo-se do basidioma e remanescendo como uma taça a baixo 

do basidioma (conferindo-lhe aspecto pseudofornicado). E, embora apresente esporos 

com ornamentação semelhante, suas dimensões são menores que as encontradas em 

esporos de G. fimbriatum (Fazolino, 2009; Ponce de León, 1968; Leite et al. 2012; 

Sousa, 2012). 

Geastrum saccatum também pode apresentar-se semelhante a G. 

fimbriatum, exibindo esporos e capilícios de dimensões semelhantes, embora em G. 

saccatum os capilícios sejam verrucosos e a ornamentação dos esporos seja dada por 

verrugas colunares irregulares, mais esparsas e pouco truncadas, divergindo do padrão 

regular e arredondado das verrugas de G. fimbriatum, e de seus capilícios com 

superfície lisa. Além disso, o peristômio de G. saccatum é delimitado, ao contrário de 

G. fimbriatum (Sousa, 2012; Baseia et al. 2003; Leite et al. 2012; Soto & Wright, 2000; 

Ponce de León, 1968). 
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Figura 28 Geastrum fimbriatum. A Basidioma imaturo; B Basidioma maduro; C Capilício ramificado 

em microcopia óptica.; D Capilício ornamentado em microcopia óptica; E Basidiósporo em microcopia 

óptica; F Basidiósporo em MEV; G Cristal e esporo em MEV; H Capilício em MEV. 

 

Nos casos em que G. fimbriatum apresenta-se com colar 

pseudoparenquimatoso em torno do endoperídio pode assemelhar-se com G. triplex. 
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Essas duas espécies porém, podem ser diferenciadas pelo basidioma imaturo 

(subgloboso e hipógeo em G. fimbriatum e epígeo, subgloboso a lageniforme e 

umbonado em G. triplex), pela delimitação do peristômio presente em G. triplex, além 

das dimensões e ornamentações dos esporos e capilícios – G. triplex apresenta esporos e 

capilícios que atingem maiores dimensões que os comumente encontrados em G. 

fimbriatum. Os capilícios são verrucosos e os esporos apresentam verrugas mais 

alongadas/colunares e de ápice menos arredondado em relação a G. fimbriatum (Baseia 

et al. 2003; Sousa, 2012; Soto & Wright, 2000; Morales-Zurcher, 1966; Sunhede, 

1989).  

Geastrum morganii também pode, em alguns casos, apresentar colar 

pseudoparenquimatoso em torno do endoperídio, mas diverge por apresentar peristômio 

irregularmente sulcado, tufos de hifas protuberantes no endoperídio, esporos com 

verrugas colunares mais alongadas, cilíndricas e aplanadas, além de possuir capilícios 

verrucosos e basidioma imaturo epígeo e de diferente formato (Fazolino, 2009; Calonge 

& Mata, 2006; Sousa 2012). 

Assim como Geastrum fimbriatum, G. rufescens também possui 

basidiomas imaturos subglobosos e hipógeos. As principais diferenças de Geastrum 

rufescens em relação a G. fimbriatum são: maior tamanho dos basidiomas, presença de 

pedicelo e apófise sob o endoperídio, capilícios e esporos atingindo maiores dimensões 

e com ornamentações distintas (capilícios verrucosos e esporos com verrugas mais 

alongadas e apículo mais proeminente) daquelas presentes nos esporos e capilícios de 

exemplares de G. fimbriatum (Ponce de Leon, 1968; Calonge et al. 2005; Bates, 2004; 

Sunhede, 1989). 

Este é o primeiro registro de Geastrum fimbriatum para o estado do 

Amazonas e Amazônia Central. 

 

8. Geastrum hirsutum Baseia & Calonge, Mycotaxon 95: 302 (2006).        Fig. 29  

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA IMATURO epígeo, sobre subículo branco amarelado pouco 

desenvolvido, globoso a subgloboso a ligeiramente obovoide 5 – 9 mm (larg.) x 4,8 - 9 

mm (alt.). Superfície hirsuta/estrigosa, laranja amarronzado a laranja acinzentado (5C4 

a 5B3). Rizomorfas inconspícuas (sob subículo).  
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BASIDIOMA EXPANDIDO profundamente saculiforme, 10 – 13,2 mm (larg.) x 6,6 – 

7,2 mm (alt.), abrindo-se em 5 – 8 raios não higroscópicos e revolutos, enrolando-se sob 

eles próprios nas extremidades. CAMADA MICELIAL persistente, hirsuta, formada 

por tufos miceliais tomentoso-estrigosos, equinulados, sem incrustrações, persistente, 

marrom amarelado (5D4). CAMADA FIBROSA papirácea, branco-alaranjado a branco 

(4A2 a 4A1). CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA persistente, lisa a rimulosa, 

desprendendo-se nas pontas dos raios, laranja-amarronzado a laranja-acinzentado (5C4 

a 5B3). ENDOPERÍDIO globoso a globoso-depresso 3,5 – 6 mm (larg.) x 3,5 – 7 mm 

(alt.), séssil, pruinoso, cinza -amarronzado (5D2). PERISTÔMIO mamiforme a 

cônico-truncado, fibriloso, < 1 mm (alt.), cinza-amarronzado (5C2 – mais claro que 

endoperídio); distintamente delimitado, annulum marrom-acinzentado (5D3), depresso 

em torno do peristômio, boca escurecida pelos esporos. GLEBA cinza (5F1) – quase 

preta. 

 

BASIDIÓSPOROS globosos 4,1 – 5,2 µm (alt.) x 3,9 – 5,1 µm (larg.), superfície 

verrucosa, marrom amarelados em KOH 5%. CAPILÍCIOS 1,8 – 3,5 µm (diam.), 

incrustrados ou não (quase sem incrustrações), não ramificados, lúmen presente, 

paredes mais ou menos retas, castanho-amarelados em KOH 5%. CAMADA 

MICELIAL hifas amarelo-amarronzadas 3,8 – 7,3 µm (diam.), sinuosas, levemente 

incrustradas, lúmen apresentando grânulos em seu interior. CAMADA FIBROSA hifas 

2,5 – 4,7 µm (diam.) incrustradas, inconspícuamente septadas, paredes sinuosas < 1 µm, 

hialinas (KOH 5%). CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA composta de células 

hialinas a amarronzadas subglobosas a elipsoides 19,6 – 35,5 µm (diam.) x 24,8 – 66,7 

µm (compr.). ENDOPERÍDIO composto por hifas entrelaçadas, algumas 

proeminentes.  

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (PA, AM). 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 16/02/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

R.Vargas-Isla, 066 (UFRN-Fungos 2244). 
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Comentários: 

 

Geastrum hirsutum é caracterizado principalmente por apresentar camada 

micelial com superfície hirsuto-estrigosa composta por tufos aculeados e delgados 

espaçados entre si, desenvolver-se sobre subículo; Basidioma maduro profundamente 

saculiforme; peristômio distintamente delimitado; basidiósporos 3,9 – 5,2 µm e 

capilícios 1,8 – 3,5 µm. 

Geastrum albonigrum também possui camada micelial hirsuto-estrigosa, mas 

que difere de G. hirsutum por ser mais densamente hirsuta, possuir pelos de ápice reto e 

desprender-se da camada fibrosa conferindo aspecto pseudofornicado. Além disso, G. 

albonigrum possui endoperídio mais escuro, peristômio não delimitado e não se 

desenvolve sobre subículo. 

Outra espécie que pode causar confusão é Geastrum trichifer Rick, a qual 

também se desenvolve sobre subículo e possui camada micelial hirsuta. Poucas 

descrições desta espécie estão disponíveis e são pouco completas. O protólogo de 

Geastrum trichifer é observado em Lloyd (1907), com uma ilustração do basidioma e 

comparação com G. mirabile, afirmando que G. trichifer tem um exoperídio mais 

estrigoso do que G. mirabile. Em sua análise Lloyd também supõem ser G. lignicola, 

mas esta é sinônima de G. mirabilis, que não apresenta o exoperídio estrigoso. É 

importante ressaltar a escassez de informações no protólogo, tanto em referência à 

qualidade da ilustração como às observações escritas.  

Em trabalho recente, Trierveiler-Pereira & Silveira (2012) sinonimizaram G. 

hirsutum e G. trichifer em Geastrum trichiferum. Apesar disso, optamos por manter G. 

hirsutum com status de espécie, pois em diversas análises realizadas nos holótipos de G. 

hirsutum (UFRN 245) e G. trichifer (PACA 15970) foram constatadas diferenças nos 

tamanhos dos basidiomas, delimitação do peristômio, além de tamanhos e 

ornamentações dos esporos. Adicionalmente, foram observadas diferenças entre os 

holótipos citados e o lectótipo do G. trichiferum (BPI), além de discrepâncias entre o 

voucher e algumas informações presentes no trabalho de Trierveiler-Pereira & Silveira 

(2012), como tamanho dos esporos e delimitação do peristômio. Este é o primeiro 

registro de Geastrum hirsutum para o estado do Amazonas e Amazônia Central. 
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Figura 29 Geastrum hirsutum. A Basidiomas imaturos; B e C Basidiomas maduros; D Células da 

camada pseudo-parenquimatosa; E Basidiósporos e capilícios em microcopia óptica; F Capilício em 

MEV; G Superfície endoperidial em MEV. 

 

9. Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller, Mycologia 40(6): 649 

(1948).                                                                                                     Fig. 30 

 

Descrição:  

 

BASIDIOMA IMATURO epígeo, gregário (madeira e folhas/liteira), subgloboso a 

obpiriforme, às vezes com ápice ligeiramente umbonado, desenvolvendo-se cobre 

subículo branco a branco amarelado, 4 – 10 mm (larg.) x 6,5 – 10,8 mm (alt.). 

Superfície hirsuto-tomentosa.  
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BASIDIOMA EXPANDIDO profundamente sacado, 9 – 15 mm (larg.) x 9 - 12 mm 

(alt.), abrindo-se em 6 – 7 raios não higroscópicos e revolutos, às vezes involutos. 

CAMADA MICELIAL composta por tomento lanoso organizado em tufos agudos e 

então obtusos no início do desenvolvimento; à medida que imaturo cresce a camada 

torna-se rugosa e então rugulosa após abertura do perídio; papirácea, sem incrustrações, 

persistente, branco-alaranjado (5A2). CAMADA FIBROSA papirácea, branca (1A1). 

CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA persistente, lisa, às vezes rachando-se 

nas curvaturas dos raios, formando um colar pseudoparenquimatoso em volta do 

endoperídio, laranja-acinzentado (5B3). ENDOPERÍDIO subgloboso, 12 – 13 mm 

(larg.), séssil, glabro, cinza-amarronzado (8F2). PERISTÔMIO fibriloso, mais claro 

que o endoperídio (5D2 a 6E2), delimitado, annullum cinza amarronzado (5D2 a 6E2), 

mamiforme a cônico truncado. GLEBA cinza escuro (1F1).  

 

BASIDIÓSPOROS globosos, 3,6 – 4,8 µm (alt.) x 3,7 – 4,6 µm (larg.), superfície 

punctada ao microscópio ótico. CAPILÍCIOS 1,9 – 3,8 (5,1) µm (diam.), pouco 

incrustrados, ramificações terminais raramente presentes, afilando-se nas extremidades, 

paredes retas a subonduladas. CAMADA MICELIAL hifas hialino-amarronzadas com 

2,6 – 5,8 (11) µm (diam.), não ramificadas, pouco incrustradas, septadas, paredes retas a 

sub-onduladas; algumas hifas bulbosas. CAMADA FIBROSA hifas (2,6) 3,6 – 6,7 µm 

(diam.) incrustradas, paredes onduladas, hialinas (KOH 5%). CAMADA 

PSEUDOPARENQUIMATOSA células subglobosas, elipsoides, elipsoides a 

piriformes 16,3 – 45,5 µm (diam.) x 24,2 – 94,6 µm (compr.). 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (PA, AM). 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 16/02/2013, T.Accioly, I.G.Baseia & 

N.K.Ishikawa, 067 (UFRN-Fungos 2245). ibid., áreas próximas à estação de pesquisa, 

19/02/2013, T.Accioly, I.G.Baseia & N.K.Ishikawa, 099 (UFRN-Fungos 2253). 

 

Comentários: 

 

Geastrum schweinitzii é caracterizado por basidioma imaturo subgloboso a 

obpiriforme, crescendo sobre subículo, com superfície hirsuto-tomentosa. Basidioma 
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expandido sacado, peristômio fibriloso, delimitado e mais claro que endoperidio, 

basidiósporos 3,6 – 4,8 µm com verrugas curtas e capilícios 1,9 – 3,8 (5,1) µm.  

Muitas espécies que crescem sobre madeira desenvolvem-se sobre subículo, 

dentre elas destacam-se Geastrum subiculosum (Cooke & Massee) G.H.Cunningham, 

G. echinulatum, G. lilloi L.S.Domínguez, G. pleosporus Douanla-Meli, G. hirsutum, G. 

javanicum (Lev.) P.Ponce, G. velutinum Morgan. Todas essas espécies apresentam 

peristômio fibriloso, diferindo entre si principalmente na delimitação do peristômio, no 

tamanho dos esporos e na camada micelial. 

 

 

Figura 30 Geastrum schweinitzii. A Basidioma imaturo; B Basidioma maduro; C Esporos; D Capilício 

afilado na extremidade e esporos; E Capilício incrustrado com substância amorfa. 
 

Geastrum subiculosum difere de G. schweinitzii em relação à superfície lisa 

do perídio do basidioma imaturo, ausência de delimitação do peristômio e esporos 

menores (ver discussão em G. subiculosum). 
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Geastrum echinulatum possui basidiósporos compatíveis em tamanho com 

os de G. schweinitzii, mas apesar disso, juntamente com G. hirsutum, apresenta camada 

micelial hirsuto-estrigosa. Geastrum hirsutum também diverge no tamanho dos esporos 

e G. echinulatum na ausência de delimitação do peristômio (Silva et al. 2013; Baseia & 

Calonge, 2006; Sousa, 2012). 

Geastrum pleosporus é macromorfologicamente semelhante e pode 

apresentar esporos de tamanho compatível com os de G. schweinitzii, mas, além de 

apresentar esporos punctados e de formato variável, difere de G. schweinitzii juntamente 

com G. javanicum e G. lilloi na superfície da camada micelial, sendo em G. pleosporus 

enrugada a feltrada, em G. javanicum aveludada (e desprendendo-se de forma a conferir 

aspecto pseudofornicado ao basidioma), e em G. lilloi irregular a verrucosa. Geastrum 

javanicum e G. lilloi diferem de G. schweinitzii, ainda, por apresentarem, ambos, 

esporos de menores dimensões que os encontrados em G. schweinitzii (Douanla-Meli et 

al. 2005; Sousa, 2012; Toledo, 1996; Leite et al. 2012; Trierveiler-Pereira et al. 2011b). 

Este é o primeiro registro de G. schweinitzii para o estado do Amazonas e 

Amazônia Central. 

 

10. Geastrum subiculosum Cooke & Massee [como 'Geaster'], in Grevillea 15(no. 

76): 97 (1887).                                                                                             Fig. 31       

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA IMATURO epígeo, desenvolvendo-se sobre um subículo branco, 

gregários a cespitosos, 8 – 12,5 mm (larg.) x 7,3 – 12 mm (alt.), subgloboso a 

obpiriforme; perídio papiráceo, escamoso inicialmente, tornando-se liso a ruguloso; 

levemente umbonado. 

 

BASIDIOMA EXPANDIDO 10 – 21 mm (larg.) x 6 – 12,5 mm (alt.), exoperídio 

sacado, abrindo-se em 6 a 8 raios revolutos, às vezes involutos, não higroscópicos. 

CAMADA MICELIAL persistente, levemente incrustrada, papirácea, apresentando 

nervuras, branco alaranjado a cinza amarronzado ou laranja amarronzado (5A2 a 5C2 

ou 5C3). CAMADA FIBROSA coriácea, branca (5A1). CAMADA 

PSEUDOPARENQUIMATOSA persistente, lisa, laranja amarronzado a marrom 

amarelado (5C3 a 5E4). ENDOPERÍDIO séssil, globoso a subgloboso, 7 – 9 mm 
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(larg.) x 4,5 – 6 mm (alt.), levemente pruinoso, marrom acinzentado (6E3 a 6F3). 

PERISTÔMIO fimbriado, mamiforme a cônico truncado, altura < 2 mm, lacerando-se 

com a idade, concolor com o endoperídio; não delimitado. GLEBA marrom a marrom-

acinzentado (5F4 a 5F3).  

 

BASIDIÓSPOROS globosos, 2,4 – 3 µm x 2,5 – 3,1 µm, verrucosos, com verrugas 

curtas de ápice arredondado; apículo curto. CAPILÍCIOS 1,8 – 4,6 µm, não septados 

(ou raramente), afilando-se nas extremidades, ramificações, quando presentes, dão 

origem a um filamento contínuo e um filamento pouco desenvolvido, paredes espessas, 

retas (sinuosa nas extremidades), lisos a finamente verrucosos. CAMADA MICELIAL 

2,1 – 5 µm, incrustrada, lúmen presente, paredes >1 µm, sinuosa. CAMADA 

FIBROSA hifas 2,5 – 6,3(8,2) µm, ramificadas, incrustradas, lúmen estreito, afilando-

se nas extremidades, hialinas a amareladas em KOH 5%. CAMADA 

PSEUDOPARENQUIMATOSA células arredondadas a irregularmente ovaladas, 19,6 

– 34,3 µm (larg.) x 20,7 – 58,4 µm (comp.), hialinas. ENDOPERÍDIO com hifas 1,3 – 

3 µm fortemente interlaçadas, algumas hifas proeminentes. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM). 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Campus III do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 13/01/2013, T.Accioly & N.K.Ishikawa, 013 

(UFRN-Fungos 2246). ibid., 19/01/2013, T.Accioly, 019 (UFRN-Fungos 2254).  

 

Comentários: 

 

Geastrum subiculosum é caracterizado principalmente por camada micelial lisa 

a rugulosa, endoperídio escuro com peristômio não delimitado e esporos diminutos 

apresentando verrugas bastante curtas com ápice arredondado. Essa espécie, assim 

como Geastrum mirabile, foi sinonimizada em 1968 por Ponce de Leon com Geastrum 

schweinitzii, com os quais compartilha algumas características, discutidas a seguir. 

Cooke (1887) descreve G. subiculosum pela primeira vez como Geaster 

subiculosum. O material coletado por Cooke na Austrália difere dos espécimes aqui 

analisados apenas pelo tamanho ligeiramente maior dos esporos (4 µm diam). Coke and 

Couch (1928), descreveramm Geaster subiculosus para a Jamaica, com endoperídio 
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ligeiramente maior. Na discussão dessa espécie eles defendem uma clara distinção entre 

G. subiculosus e G. mirabilis (=G. schweinitzii), pelo fato da última apresentar maior 

tamanho, camada micelial não tomentosa, peristômio mais escuro e esporos menores 

com ornamentação lisa. Adicionalmente, mencionam que os holótipos de Geastrum 

subiculosum no Trinity Bay Kew (Australia) possuem peristômio com 7 mm (diam.), 

marrom escuro, basidiomas imaturos até 11 mm (diam.), superfície finamente 

esponjosa, tornando-se glabra (lisa) nos espécimes mais velhos, subículo branco e 

membranoso, basidiósporos globosos 3 – 3,8 µm, praticamente lisos. Segundo Dennis 

(1953), o material de G. subiculosum registrado para a Jamaica possui hábito similar a 

G. mirabile, mas possui maiores dimensões e esporos 2-3 µm (diam.). 

O material coletado no Congo, analisado por Dissing & Lange (1962) e 

identificado como G. subiculosum difere em algumas características dos espécimes aqui 

analisados, tais como basidiomas menores, endoperídio mais claro, peristômio 

delimitado e esporos maiores (3,6 – 4,2 µm), dessa forma aproximando-se mais a 

exemplares de G. mirabilis (=G. schweinitzii). Publicações como essa podem ter levado 

Ponce de Leon a sinonimizar G. subiculosum dentro de G. schweinitzii, tendo em vista 

que o autor não informa o material estudado. 

Dring (1964), com base em consulta ao material tipo de G. subiculosum, traça 

um paralelo entre G. subiculosum e G. mirabile, distinguindo-as pelas dimensões dos 

basidiomas (maiores em G. subiculosum), natureza da camada micelial e peristômio 

acetinado/sedoso. 

Morales-Zurcher (1966) descreve exemplares de G. subiculosum coletados em 

Costa Rica, os quais assemelham-se fortemente à descrição feita do material aqui 

analisado. Ainda no mesmo trabalho, G. mirabile é descrito e diferenciado de G. 

subiculosum por possuir basidiomas imaturos globosos, tomentosos-estrigosos, 

basidioma menor, saculiforme, peristômio mais ou menos elevado, cônico e acetinado, 

esporos maiores (2,8 – 4,2 µm) e mais verrucosos e capilícios 2,8 – 8,4 µm. 
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Figura 31 Geastrum subiculosum. A e B Basidiomas maduros fresco; C Basidiomas imaturos frescos; D 

Capilícios em MEV; E Basidiósporos em MEV; F Capilício e micosclereíde em micorscopia óptica; G 

Basidiósporos sob microscopia óptica. 
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Outra espécie que pode ser confundida com G. subiculosum é Geastrum lilloi 

(Toledo, 1996), a qual difere do material aqui analisado por apresentar subículo pouco 

desenvolvido, camada micelial verrucosa, peristômio plano, liberando os esporos por 

um poro simples, sem elevação do endoperídio, e capilícios mais delgados e escuros. G. 

lilloi apresenta em sua gleba micosclereides globosos amarelo-amarronzados de até 15 

µm (diam.), enquanto os micosclereides em G. subiculosum são geralmente 

subglobosos, hialinos e medem até 40 – 50 µm (diam.). No entanto, considerarmos essa 

uma boa característica para separação de espécies por não ser usualmente explorada nas 

descrições da maioria das espécies de Geastrum (embora várias espécies apresentem 

essas estruturas). 

Apesar da sinonimização proposta por Ponce de Leon (1968) de G. 

subiculosum com G. schweinitzii, que difere de G. subiculosum por sua camada micelial 

tomentosa, peristômio delimitado e acetinado/sedoso além de esporos com 3,2 – 3,8 

µm. Além disso, em trabalho recente de Silva et al. (2013), foi apresentadao uma árvore 

filogenética que separa G subiculosum como espécie irmã de G. schweinitzii. Propomos, 

então, reconsiderarmos Gestrum subiculosum, desfazendo a sinonimização proposta por 

Ponce de Leon (1968). 

Para o Brasil, Rick (1961) registra G. mirabilis e G. subiculosus coletado no 

Rio Grande do Sul, distinguindo o segundo com base em seu maior tamanho. Bononi et 

al. (1981), em uma checklist, registraram G. subiculosum para o Estado de São Paulo, 

Brazil.  

Dennis (1953) traz um registro de G. mirabile para a Guiana Inglesa, mas que 

diverge de G. subiculosum devido ao maior tamanho do basidioma, camada micelial 

tomentosamente fibrilosa, capilícios mais delgados, mais rugosos e mais escuros e 

esporos com ornamentações maiores. Esse é o primeiro registro de Geastrum 

subiculosum para o domínio amazônico. 
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11. Geastrum triplex Jungh. [como 'Geaster'], in Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol. 7: 

287 (1840).                                                                                                   Fig. 32 

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA IMATURO epígeo, com subículo reduzido, globoso, medindo 9 – 11 

mm (larg.) x 9 - 11,5 mm (alt.); sem tendência a formação de umbo. Superfície rimosa e 

com escamas.  

 

BASIDIOMA EXPANDIDO sacado, 21 – 34 mm (larg.) x 14 - 16 mm (alt.), abrindo-

se em 7 raios não higroscópicos e revolutos, que enrolam-se sob o basidioma. 

CAMADA MICELIAL papirácea, sem incrustrações, persistente, desprendendo-se 

apenas na base do basidioma, marrom acinzentado (5E4 a 5F4). CAMADA FIBROSA 

cotonosa a papirácea, branca (5A1). CAMADA PSEUDOPARENQUIMATOSA 

persistente, rimulosa, desprendendo-se nas bases dos raios, formando um colar 

pseudoparenquimatoso em volta do endoperídio. ENDOPERÍDIO subgloboso, 15 – 18 

mm (larg.) x 11 – 13 mm (alt.), séssil, glabro a levemente feltrado, marrom (5E4). 

PERISTÔMIO fibriloso, mais claro ou concolor ao endoperídio, indistintamente 

delimitado, annullum branco alaranjado (5A2), mamiforme a cônico truncado, < 2 mm 

de altura.  

 

BASIDIÓSPOROS globosos, 4,8 – 6,3 µm (alt.) x 4,7 – 6,1 µm (larg.), superfície 

apresentando verrugas colunares truncadas, apículo curto. CAPILÍCIOS 2,4 – 5,8 µm 

(diam.), incrustrados ou não, não ramificados, densamente verrucosos, afilando-se nas 

extremidades, paredes sinuosas. CAMADA MICELIAL hifas hialinas com 2,5 – 8,5 

µm (diam.), ramificadas, septadas, grampos de conexão presentes, paredes sinuosas. 

CAMADA FIBROSA hifas 2,3 – 5,3 µm (diam.) incrustradas, paredes sinuosas, 

inchaços laterais, quase hialinas (KOH 5%). ENDOPERÍDIO composto por hifas 

entrelaçadas. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM). 
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Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Campus III do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 17/02/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

I.G.Baseia, 079 (UFRN-Fungos 2247). 

 

Comentários: 

 

Geastrum triplex é caracterizado por possuir basidioma sacado, camada 

micelial persistente, colar pseudoparenquimatoso, peristômio distinta- ou 

indistintamente delimitado e esporos 4,8 – 6,3 µm com verrugas colunares truncadas.  

Além de Geastrum triplex, algumas espécies ocasionalmente apresentam 

colar pseudoparenquimatoso (Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Stanek, G. 

morganii Lloyd, G. fimbriatum Fr., G. rufescens Pers., G. saccatum Fr. e G. 

lageniforme Vittad.). Dentre elas, Geastrum melanocephalum que, como G. triplex, 

também pode apresentar escamas na superfície do perídio do basidioma imaturo, 

distingue-se por apresentar endoperídio evanescente sustentado por um pedicelo 

(Kasuya et al. 2012). 

Geastrum morganii e G. fimbriatum divergem em seus peristômios não 

delimitados e hifas protuberantes na superfície do endoperídio. Além disso, o primeiro 

possui peristômio sulcado, e o segundo esporos menores que os de G. triplex [(3,2 – 4 

(4,8)] (Bates, 2004; Leite et al. 2012; Sousa, 2012). 

 

Geastrum rufescens apresenta esporos compatíveis em tamanho com G. 

triplex, mas não possui delimitação alguma no peristômio e o basidioma geralmente é 

arqueado a fornicado (Sunhede, 1989, Bates, 2004). 

Geastrum lageniforme é outra espécie que pode ser confundida com G. 

triplex, mas difere por apresentar ranhuras longitudinais na camada micelial e 

rizomorfos aderidos ao substrato. Além de possuir raios mais delgados em relação aos 

de G. triplex, esporos um pouco menores (3,6 – 5,7; 4 – 4,8) e capilícios mais espessos 

(4 – 9,6) e com eventuais ramificações (Bates, 2004; Sousa, 2012). 

 Geastrum saccatum pode assemelhar-se a G. triplex no tamanho e 

ornamentação dos basidiósporos, embora espécimes amazônicos tenham apresentado 

esporos de menores dimensões em Leite et al. (2012). Além disso, G. saccatum 

apresenta camada micelial membranosa, endoperidio furfuráceo, esporos com verrugas 
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mais espaçadas e capilícios mais espessos (4 – 9,6 µm) e ocasionalmente ramificados 

(Bates, 2004). 

 

 

Figura 32 Geastrum triplex. A e B Basidiomas imaturos; C Basidioma maduro; D Basidiósporos em 

M.O.; E Capilício com extremidade afilada em microcopia óptica; F Detalhe de capilício em microcopia 

óptica; G Basidiósporo em MEV; H Capilício em MEV. 

 

Apenas as descrições de G. triplex disponíveis em Sunhede (1989) e em 

Fazolino (2009) mencionam a superfície escamosa nos basidiomas imaturos. Outra 

característica que não é uma constante na espécie é a delimitação do peristômio, que 

pode apresentar-se conspícua ou inconspícua, mas nunca ausente (Sousa, 2012; 

Trierveiler-Pereira, 2011b; Sunhede, 1989; Baseia et al, 2003). 
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Este é o primeiro relato de G. triplex desenvolvendo-se sobre subículo ou 

em madeira, o que somado às escamas da camada micelial, à delimitação inconspícua 

do peristômio e ao maior tamanho  dos esporos (também existem variações nos padrões 

de ornamentação dos esporos) em relação a maioria das descrições disponíveis para a 

espécie pode indicar a existência de espécies crípticas sob o epíteto de Geastrum triplex 

(Baseia et al. 2003; Fazolino, 2009; Leite et al. 2012; Sunhede, 1989; Bates, 2004; 

Sousa, 2012; Kasuya et al. 2012; Trierveiler-Pereira et al. 2011b). 

Este é o primeiro registro de Geastrum triplex para o estado do Amazonas e 

Amazônia Central. 

 

12. Morganella albostipitata Baseia & Alfredo, Mycosphere 3(1):66-71 (2012) 

Fig. 33 

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA epígeo turbinado a amplamente obpiriforme 7 -11 mm (larg.) x 6,5 – 10 

mm (alt.), pseudostipe branco 1,9 – 2,5 mm (alt.), papiráceo a cotonoso. Rizomorfas 

inconspícuas (sob a madeira). Subgleba compacta. PERÍDIO com duas camadas; 

deiscência por um poro apical lacerado 3 mm. EXOPERÍDIO irregular, com hifas da 

superfície organizadas em tufos estrigoso-piramidais que se desgastam conferindo 

aspecto granuloso a aveludado com a idade, textura papirácea, marrom amarelado a 

cinza amarronzado (5F4 a 5F2) – laranja-pálido (5A3) na porção inferior. 

ENDOPERÍDIO liso a feltrado, papiráceo a cotonoso, laranja pálido a branco 

alaranjado (5A3 a 5A2). SUBGLEBA compacta, laranja acinzentado a laranja 

amarronzado (5B2 a 5C3). GLEBA cotonosa, furfurácea, laranja amarronzado a cinza 

alaranjado (5C3 a 5B2). 

 

BASIDIÓSPOROS globosos 5,7 – 6,6 µm, equinulados, alguns com pedicelos 

medindo cerca de 6,3 µm (compr.). PARACAPILÍCIOS 2,8 – 5,3 µm (diam.), 

membrana glebal incrustrada, septados, raramente ramificados. EXOPERÍDIO 

composto de hifas (2,8) 6,3 – 15 µm (diam.) x 10,2 – 30,5 µm (compr.), elípticas a 

alongadas, alguns segmentos distais obclavados, obturbinados, piriformes a digiformes, 

hialinas, com paredes <1,5 µm. ENDOPERÍDIO composto de hifas 1,9 – 4,5 µm 

(diam.), raramente septadas e com poros que tornam se frequentemente septadas, mais 
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espessas e sem poros à medida que se vão dando origem ao exoperídio, quando 

apresentam alguns segmentos irregularmente inflados e ramificados, hialinas, com 

paredes < 1 µm de espessura. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição: Brasil (AM) 

Material examinado: BRAZIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 22/01/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

R.Vargas-Isla, 037 (UFRN-Fungos 2248). 

 

Comentários: 

 

Morganella albostipitata é caracterizada por apresentar exoperídio formado 

por cadeias compostas hifas de vários formatos alongados e de diversos tamanhos, 

esporos grandes (5,7 – 6,6 µm), equinulados, com pedicelos curtos e anéis em torno das 

bases das projeções espinhosas, e por apresentar porção basal do basidioma 

esbranquiçada e afilada, assemelhando-se a um pseudo-estipe. 

Algumas espécies de Morganella possuem esporos fortemente equinulados, 

como: Morganella fuliginea (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring, M. velutina e M. 

subincarnata (Peck) Kreisel & Dring). Todas essas espécies apresentam esporos de 

menores dimensões que as de M. albostipitata. Além disso, M. albostipitata é a única 

espécie do gênero conhecida até o momento que apresenta pseudo-estipe conspícuo 

(Alfredo et al. 2012a; Trierveiler-Pereira et al. 2010; Cortez, 2009; Ponce de Leon, 

1971; Alves & Cortez, 2013). 

Entre as espécies que compartilham esporos com ornamentações 

semelhantes às encontradas nos esporos de M. albostipitata, apenas M. fuliginea 

apresenta exoperídio macro-morfologicamente semelhante. E, apesar de também 

assemelhar-se a M. albostipitata em outros caracteres como paracapilícios e natureza da 

subgleba, diferem por apresentar esporos menores e células do exoperídio menos 

alongadas que aquelas encontrados em M. albostipitata (Trierveiler-Pereira et al. 2010; 

Ponce de Leon, 1971; Cortez, 2009).  
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Figura 33 Morganella albostipitata. A Basidiomas frescos; B Cadeias de células do exoperídio; C Hifa 

de formato peculiar do endoperídio; D Basidiósporos; E Paracapilício; F Paracapilício com membrana 

glebal incrustrada. 

 

Espécimes mais velhos de M. albostipitata podem ser confundidos com M. 

velutina devido ao aspecto aveludado do persistente exoperídio. No entanto, o perídio 

da segunda é mais densamente recoberto pelo tomento. Além disso, M. velutina 
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apresenta esporos de tamanho bastante variável, atingindo menores valores de até 3,15, 

e o formato das hifas que compõem as cadeias do exoperídio são bastante distintos 

daqueles encontrados em M. albostipitata, com células muito mais alongadas e de 

formato divergente (Kreisel & Dring, 1967; Ponce de Leon, 1971; Morales-Zurcher et 

al., 1974). 

Morganella subincarnata difere de M. albostipitata em outras 

características além do tamanho dos esporos, apresentando exoperídio mais 

conspicuamente espinhoso a verrucoso e composto de células que, apesar de possuir 

formatos um pouco semelhantes, organizam-se num padrão mais regular que o 

encontrado em M. albostipitata, conferindo-lhe um exoperídio com tufos mais 

aculeados, proeminentes e esparsos entre si (Ponce de Leon, 1971; Cortez, 2009). 

Apenas Morganella sulcatostoma C.R. Alves & Cortez possui esporos que 

atingem tamanho semelhante aos encontrados em M. albostipitata. Apesar disso, a 

primeira diverge por apresentar esporos com ornamentações mais inconspícuas 

(verrucosos a espinulosos), além de padrões macro- e micromorfológicos do exoperídio 

divergentes dos ocorrentes em M. albostiptata. Outra diferença marcante é o ostíolo que 

se abre através de um peristômio sulcado a estriado (Alves & Cortez, 2013). 

 

13. Morganella arenicola Alfredo & Baseia, in Turkish Journal of Botany 38: 595-

599 (2014).                                                                                                   Fig. 34 

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA epígeo, solitário, obpiriforme a turbinado, 8mm (larg. na base) x 21mm 

(larg. na porção superior) x 16mm (alt.). PERÍDIO com duas camadas, deiscência 

apical através de poro apical ~3mm, dilacerado. EXOPERÍDIO cotonoso a aveludado 

na porção inferior e equinulado na porção superior, espinhos curtos (>0,3 mm). Branco 

alaranjado (5A2) na base, tornando-se laranja amarronzado (5C4) a marrom acinzentado 

(5F3) na porção superior. O exoperídio se desprende verticalmente a partir do poro 

apical. ENDOPERÍDIO liso a areolado com a queda dos espinhos do exoperídio, 

branco amarelado (4A2).  GLEBA cotonosa a furfurácea, cinza alaranjado (5B2) a 

laranja amarronzado (5C3).  
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BASIDIÓSPOROS globosos, 3,5 – 4, µm (diam.), fracamente equinulados a 

asperulados, pedicelados. CAPILÍCIOS 2,5 – 5,1 µm, bifurcados, afilando-se nas 

extremidades, paredes <1,5 µm com inchaços laterais. PARACAPILÍCIOS 2,54-5,71 

µm, paredes <1,5 µm. EXOPERÍDIO compostos por esferocistos subglobosos a 

elípticos, arranjados em cadeias irregulares 15,2 – 35,5 µm (larg.) x 13,9 – 35,5 µm 

(comp.), com paredes <1,5 µm de espessura. Coloração hialina a amarelo pálido (KOH 

5%). ENDOPERÍDIO Hifas entrelaçadas 2,5 – 6,3 µm, amarelo pálidas (KOH 5%), 

paredes <2 µm de espessura. 

 

Hábitat/Hábito: Ocorrendo em solo arenoso de várzea, solitário. 

Distribuição: Brasil (AM, RN). 

Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus, Campus III do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 12.01.2013, T.Accioly & N.K.Ishikawa, 002 

(INPA 251759 – Paratipo).  

 

Comentários: 

 

Morganella arenicola foi recentemente confundida com Morganella 

compacta e relatada como um novo registro para a América do Sul (Barbosa et al. 

2011). No entanto, algumas características das coleções sulamenricanas são 

discrepantes em relação ao holótipo de Morganella compacta (PDD10140) e outros 

espécimes neozeolandezes, evidenciando se tratar de duas espécies distintas. Apesar de 

apresentar similaridade nos padrões de ornamentação dos basidiósporos em MEV 

(Cunningham, 1926, 1944), uma das diferenças mais evidentes é a natureza da subgleba, 

sendo os compartimentos encontrados na subgleba de M. compacta mais constritos que 

os apresentados por M. arenicola. 

Entre outras discrepâncias encontradas na comparação de M. arenicola com 

o holótipo de M. compacta, a ornamentação do exoperidio apresentada por M. arenicola 

exibe aspecto granuloso a verrucoso, com espinhos <0,3 mm de comprimento 

evanescendo-se do ápice em direção a base, até a metade do basidioma, enquanto que o 

exoperídio de Morganella compacta apresenta ornamentação conspicuamente 

equinulada, com espinhos >1 mm de comprimento, sendo a porção basal sem espinhos 

(Alfredo et al. 2014)  

O endoperídio de M. arenicola também difere de M. compacta por 

apresentar-se liso a areolado, enquanto o segundo apresenta-se pronunciadamente 
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reticulado na maturidade em decorrência do desprendimento ou remoção dos espinhos 

que formam o exoperídio. Tais espinhos, ainda, possuem padrões de forma e 

organização bastante diferentes daqueles encontrados nos diminutos tubérculos cônicos 

do exoperídio dos espécimes de M. arenicola. 

 

 

Figura 34 Morganella arenicola. A e B Basidioma fresco; C Capilício (acima) e paracapilício (abaixo); 

D Células do exoperídio; E Basidiósporos. 

 

Morganella afra possui diversas características semelhantes às de M. 

arenicola, tais como tamanho e ornamentação dos esporos e células do exoperidio, mas 
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difere clara- e macroscopicamente no seu exoperidio e sem sua subgleba compacta. 

Além disso, M. arenicola apresenta eucapilícios (Kreisel & Dring, 1967; Cortez, 2009) 

Outras espécies que também apresentam eucapilícios são Morganella 

pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krueger (Krüger & Kreisel, 2003) e M. samoensis 

(Bres. & Pat.) P. Ponce de León. Morganella samoensis apresenta capilícios raros de 

serem encontrados e, apesar de assemelhar-se a M. arenicola também em relação ao 

tamanho e ornamentação dos esporos e à ornamentação do exoperídio, diverge em seu 

endoperídio reticulado, capilícios maiores e em relação ao seu padrão de organização e 

de formas dos esferocistos que compõem o exoperidio (Ponce de Leon, 1971; Calonge 

& Mata, 2006). 

Além de eucapilícios, Morganella pyriformis, coletada no Azerbaijão por 

Seyidova & Hüseyín (2012) como Lycoperdon pyriforme, também assemelha-se com 

M. arenicola em características dos basidiósporos, da subgleba e da ornamentação do 

exoperídio. No entanto, Morganella pyriformis diverge em relação às cadeias do 

exoperídio, que apresentam células de formato claramente distinto, além de apresentar 

paracapilícios de menores dimensões em relação aos de M. arenicola (Trierveiler-

Pereira & Baseia, 2011; Cortez, 2009; Ponce de Leon 1971; Krüger & Kreisel, 2003). 

Em função dos estudos comparativos entre os espécimes brasileiros e os 

neozeolandeses das carcteristicas analisadas confirmam que os espécimes brasileiros 

são distintos dos espécimes neo-zeolandeses de Morganella compacta, e que os 

espécimes identificados por Barbosa et al. (2011) e publicados como o primeiro registro 

de M. compacta para a América do Sul pertence a um táxon distinto, denominado aqui 

como M. arenicola. 

 

14. Morganella velutina (Berk. ex Massee) Kreisel & Dring, Reprium nov. Spec. 

Regni veg. 74(1-2): 114 (1967).                                                                 Fig. 35  

 

Descrição: 

 

BASIDIOMA epígeo subgloboso a globoso depresso 15,5 mm (largura) x 10 mm 

(altura), com “base” micelial branca cotonosa na interface basidioma-substrato, 

rizomorfa delgada, 6,5 mm, branca. PERÍDIO com duas camadas; deiscência por um 

poro apical, 3,2 mm. EXOPERÍDIO aveludado, furfuráceo, irregular, textura 

papirácea, 5E3 a 5E4 (marrom acinzentado a marrom); desprendendo-se próximo ao 
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poro apical. ENDOPERÍDIO liso, amarelo pálido a amarelo claro (4A3 a 4A5) na 

porção inferior. SUBGLEBA compacta, branco-amarelado a branco-alaranjado (4A2 a 

5A2). GLEBA cotonosa, furfurácea, 5B2 a 5C3 (cinza alaranjado a laranja 

amarronzado). 

 

BASIDIÓSPOROS globosos 5,6 – 7,2 µm (diam.), equinulados. PARACAPILÍCIOS 

2 – 6 µm (diam.), densamente cobertos por membrana glebal, abruptamente afilados nas 

extremidades. EXOPERÍDIO composto de hifas claviformes, setoides a digiformes 

38,1 – 190,1 µm (compr.) x 6,3 – 15,2 µm (diam.), misturadas a cadeias irregulares de 

esferocistos 11,4 – 33,1 µm (compr.) x 6,3 – 15,2 µm (diam.), hialinas a amareladas em 

KOH 5%. ENDOPERÍDIO composto de hifas 1,7 – 4,3 µm (diam.), hialinas, com 

paredes < 1,5 µm de espessura. 

 

Hábitat/Hábito: Lignícola; gregário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM) 

Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 22/01/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

R.Vargas-Isla, 042b (UFRN-Fungos 2249). 

 

Comentários: 

 

Morganella velutina é caracterizada por apresentar exoperídio aveludado, 

basidiósporos amplamente variáveis (3,15) 3,85 – 7,2 e cadeias do exoperídio formadas 

por células distintamente setosas, parafisoides, clavadas a digiformes, algumas bastante 

alongadas (>100 µm) (Kreisel & Dring, 1967; Ponce de Leon, 1971; Suarez & Wright, 

1996; Morales-Zurcher et al. 1974). O padrão de formas das células do exoperídio de M. 

velutina é único, divergindo de todas as espécies dentro do gênero. 

Diversas espécies de Morganella apresentam esporos de dimensões 

compatíveis com os de M. velutina (M. albostipitata, M. fuliginea (Berk. & M.A. 

Curtis) Kreisel & Dring, M. pyriformis, M. subincarnata (Peck) Kreisel & Dring, M. 

arenicola e M. sulcatostoma), entre elas apenas M. fuliginea e M. albostipitata 

apresentam basidiósporos conspicuamente equinulados (Cortez, 2009; Trierveiler-

Pereira et al. 2010, Ponce de Leon, 1971; Morales-Zurcher et al. 1974). 
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Figura 35 Morganella velutina. A Basidioma herborizado; B Detalhe do exoperídio; C Cadeias de 

células do exoperídio; D Basidiósporos; E Paracapilício. 
 

Espécimes mais velhos de M. fuliginea e M. albostipitata podem apresentar 

exoperídio aveludado, decorrente do desgaste das ornamentações cônico-piramidais 

exibidas nos basidiomas mais jovens. Apesar disso, o padrão de formas das células que 

formam as cadeias do exoperídio – elíptico a alongado com segmentos terminais 

piriformes ou digiformes em M. albostiptata e subgloboso a piriforme em M. fuliginea – 

diferem daquele encontrado em M. velutina (Figura 35c). Além disso, diferem também 

macroscopicamente na ornamentação do exoperídio nos basidiomas mais jovens 
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(aveludado durante todo o desenvolvimento de M. velutina) e nos basidiósporos com 

maiores dimensões dentre as espécies do gênero (Alfredo et al, 2012a; Trierveiler-

Pereira et al. 2010; Morales-Zurcher et al. 1974; Cortez, 2009). 

Morganella subincarnata também fora reportada apresentando exoperídio 

aveludado, mas esse é formado por espinhos de até 1 mm (Ponce de Leon, 1971; 

Cortez, 2009), enquanto o caráter aveludado do exoperídio de M. velutina se deve a uma 

ornamentação de caráter tomentoso-lanoso. Este é o primeiro registro de Morganella 

velutina para a Amazônia e Amazônia Central. 

 

15. Morganella sp. nov.                                                                                     Fig. 36 

 

Descrição:  

 

BASIDIOMA epígeo, solitário, turbinado, 2,5 mm (larg. na base) x 10,2 mm (larg. na 

porção superior) x 7,5 mm (alt.). PERÍDIO com duas camadas, deiscência através de 

poro apical irregularmente lacerado. EXOPERÍDIO persistente, tomentoso estrigoso 

na base, tornando-se minutamente ruguloso, feltrado a furfuráceo em direção ao ápice, 

Branco alaranjado a laranja acinzentado (5A2 a 5B4) na parte inferior, tornando-se 

marrom acinzentado a cinza-amarronzado (8E3 a 8E2) na porção superior. 

ENDOPERÍDIO liso, papiráceo, branco amarelado a branco alaranjado (4A2 a 5A2). 

SUBGLEBA branco-amarelada a branco-alaranjada (1A2 a 5A2) compacta, 

esponjosa/papirácea, composta por hifas 1,9 – 5,1 µm (diam.), septadas, com poros, 

praticamente hialinas (KOH 5%). GLEBA cotonosa, granulosa, amarelo acinzentado 

(4B3 a 4C4).  

 

BASIDIÓSPOROS globosos 5,4 – 6,5 (7) µm (diam.), equinulados, remanescentes de 

esterigmas presentes. CAPILÍCIOS 5,3 – 12 µm, granuloso, ramificado, 

castanho/amarronzado (KOH 5%). PARACAPILÍCIOS 3,4 – 12,1 µm, ramificados, 

frequentemente septados, paredes sinuosas <1,1 µm de espessura, hialinos (KOH 5%). 

EXOPERÍDIO composto por cadeias de hifas subglobosas, ovoides, elípticas a 

digiformes, algumas parafisoides (4,5) 7,4 – 16,1 (40,8) µm (compr.) x 3,6 – 7,4 (14,5) 

µm (diam.). Coloração hialina a castanha (marrom) (KOH 5%). ENDOPERÍDIO 

composto por hifas entrelaçadas 2,4 – 3,9 µm, septadas, poros presentes, hialinas a 

amarronzadas (KOH 5%). 
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Hábitat/Hábito: Lignícola; solitário. 

Distribuição: Brasil (AM).  

Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 22/01/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

R.Vargas-Isla, 042c (UFRN-Fungos 2250). 

 

Comentários: 

 

Morganella sp nov. é caracterizada principalmente por apresentar 

exoperídio feltrado a furfuráceo, ruguloso em maior aumento; endoperídio liso; esporos 

grandes [5,4 – 6,5 (7) µm] e equinulados; eucapilícios espessos (5,3 – 12 µm) e 

granulosos sob microscópio ótico. 

 Apenas três espécies de Morganella foram reportadas apresentando 

eucapilícios em sua gleba (M. pyriformis, M. arenicola e M. samoensis. Todas essas 

espécies apresentam eucapilícios mais delgados que os de M. sp. nov., sendo que em M. 

samoensis os eucapilícios verdadeiros são escassos e difíceis de serem visualizados, 

além disso, esta espécie difere de M. sp nov. em relação a seu exoperídio formado por 

pequenos tubérculos cônicos ou granuloso e seus esporos menores (3 – 4,5 µm) e lisos 

sob microscopia ótica (Ponce de León, 1971; Calonge & Mata, 2006). 

Assim como Morganella samoensis, M. pyriformis e M. arenicola também 

diferenciam-se de M. sp. nov. em relação a características do exoperídio e dos 

basidiósporos. Embora tenha sido descrito como tomentoso ou aveludado por Ponce de 

León (1971), como encontrado em M. sp nov., o exoperídio é granuloso, formado por 

espinhos diminutos, sendo o caráter tomentoso ou aveludado em decorrência do 

desgaste dessas estruturas; seus esporos são menores (2,5 – 5 µm de diâmetro) e 

finamente punctados, em contraste com os esporos equinulados de M. sp. nov. 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2011; Cortez, 2009; Alves, 2013; Krueger & Kreisel, 

2003). No caso de Morganella arenicola o exoperídio é formado por espinhos 

diminutos (0,3 mm) que tornam-se verrucosos ou granulosos e evanescem na 

maturidade e seus esporos também são menores (3,5 – 5 µm) e apresentam 

ornamentação punctada e pedicelos longos – as cadeias de esferocistos também são 

marcadamente divergentes das cadeias encontradas em M. sp. nov., apresentando 

células mais globoides (Alfredo et al. 2014). 
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Figura 36 Morganella sp nov.. A Basidioma fresco; B Esporo em microscópio ótico; C Eucapilícios e 

paracapilícios; D Cadeias de céulas do exoperídio; E Hifas do endoperídio. 
 

Apesar de não apresentar eucapilícios em sua gleba, M. velutina assemelha-

se a M. sp nov. em vários aspectos. Seu exoperídio persistente exibe coloração e 

superfície macroscopicamente semelhantes às encontradas no exoperídio de M. sp. nov., 

seu endoperídio também é liso e a subgleba compacta, além disso, seus esporos também 

possuem ornamentação equinulada e podem apresentar tamanho compatível com 

aqueles de M. sp nov. devido a sua ampla variação nas dimensões [(3,15) 4,5 – 5,6 (7,2) 

µm]. A despeito das semelhanças, M. velutina pode ser separada de M. sp nov. através 

das hifas exoperidiais parafisóides, longas (ca. 100 µm) e clavadas presentes na 

primeira em comparação com as hifas exoperidiais elípticas a digiformes, 

predominantes em M. sp. nov. Além da já referida ausência de eucapilícios, M. velutina 
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também apresenta paracapilícios mais delgados (2,2 – 4 µm) em relação aos 

encontrados em M. sp. nov. (3,4 – 12,1 µm) (Kreisel & Dring, 1967; Ponce de León, 

1971; Suarez & Wright, 1996; Morales-Zurcher et al. 1974). 

 

16. Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fisch., Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 6: 30, tab. 4 

& 5, figs 26-31 (1886).                                                                                Fig. 37 

 

Descrição:  

 

OVO 10,5 mm (larg.) ovoide, textura membranosa a papirácea, branco. Rizomorfas 

brancas (concolor com exoperidio), pouco ramificadas, até 7 cm (compr.).  

 

RECEPTÁCULO 11,5 cm (alt.) x 1,2 cm (larg.) quando fresco, tornando-se 8,1 cm 

(alt.) x 0,9 cm (larg.) quando seco. Ereto, arqueado, cilindrico afilando-se em direção ao 

ápice. PSEUDO-ESTIPE 6,5 cm (alt.) quando seco, esponjoso, com superfície 

areolada a faveolada. GLEBÍFERO delimitado, 27 mm (alt.) x 8,7 mm (larg.) na base – 

2 mm (larg.) no ápice, quando seco. Superfície areolada a faveolada, granulosa. Poro 

apical presente. GLEBA mucilaginosa, marrom violeta a marrom acinzentado no ápice 

(10F7 a 10F3), odor fétido. 

 

BASIDIÓSPOROS (3,6) 4 – 4,9 µm (compr.) x 1,5 – 2 µm (diam.), baciliformes, duas 

gútulas distais diametralmente opostas. PSEUDO-ESTIPE composto por células (22,6) 

31,2 – 58,7 µm (diam.) x 33,9 – 61,4 µm (compr.) globosas, subglobosas, ovoides, 

elipsoides, raramente piriformes, hialinas, paredes < 1,2 µm. GLEBÍFERO composto 

por células 17,2 – 52,3 µm (diam.) x 19,1 – 62 (98,3) µm, globosas, subglobosas, 

ovoides a elipsoides, quase hialinas, marrom amareladas a caramelo claro (KOH 5%). 

 

Hábitat/Hábito: Solo, liteira. Gregário ou solitário. 

Distribuição na Amazônia: Brasil (AM); Bolívia. 

Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus, Campus III do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, 12/01/2013, T.Accioly, 006 (UFRN-Fungos 2251). 
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Figura 37 Mutinus bambusinus. A Basidioma fresco; B Detalhe da volva; C Detalhe da rugosidade da 

porção fértil; D Células do pseudo-estipe; E Basidiósporos. 

 

 

Comentários: 

 

Mutinus bambusinus é caracterizado por apresentar basidiomas com 

tamanho de 4-11,5 cm (altura) e formato cilíndrico de apíce cônico alongado. Sua 

porção fértil exibe cor vermelho intenso, é rugosa e estende-se até aproximadamente 
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metade do basidioma, onde é suavemente delimitada. O pseudo-estipe apresenta 

coloração clara e câmaras perfuradas exteriormente em alguns espécimes (Dring & 

Rose, 1977; Calonge et al, 2005; Sáenz & Nassar, 1982; Hemmes & Desjardin 2009; 

Reid, 1977; Dennis 1953). 

Mutinus bambusinus assemelha-se a M. elegans (Mont.) E. Fisch., Mutinus 

caninus (Huds.) Fr. e Mutinus argentinus Speg. com relação ao formato geral do 

basidioma. No entanto, essas espécies diferem da primeira no padrão de cores e outras 

características macroscópicas dos basidiomas (Tabela X). Mutinus elegans apresenta 

basidiomas menores e porção fértil indefinida, espalhando-se sobre o pseudo-estipe. 

Mutinus caninus também apresenta porção fértil suavemente definida, mas limitada à 

porção mais apical até 1/4 do receptáculo. Ambas espécies exibem coloração 

avermelhada menos intensa que a encontrada em espécimes frescos de M. bambusinus 

(Barbosa, 2011; Hemmes & desjardin, 2009; Magnago et al. 2013; Baseia et al. 2006, 

Trierveiler-Pereira et al 2011a; Demirel & Uzun, 2004; Alfredo, 2013). 

A espécie que mais assemelha-se macroscopicamente a Mutinus 

bambusinus é M. argentinus, divergindo de M. bambusinus por exibir coloração rosada 

a alaranjada no pseudo-estipe e vermelho alaranjado na porção fértil, enquanto M. 

bambusinus apresenta pseudo-estipe mais esbranquiçada e porção fértil mais 

avermelhada. Adicionalmente, a porção fértil de M. argentinus estende-se somente até 

1/3 do receptáculo, além de apresentar superfície menos rugosa em relação à de M. 

bambusinus. Os espécimes aqui analisados apresentaram esporos compatíveis com os 

apresentados por M. argentinus. Apesar disso, as características aqui discutidas afastam 

os espécimes analisados neste estudo dos espécimes relatados na literatura como M. 

argentinus (Magnago et al. 2013; Reid, 1977; Alves, 2013; Reid, 1977; Dring & Rose 

1977). Este é o primeiro registro de M. bambusinus para a Amazônia brasileira e 

Amazônia Central. 
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Tabela 3 Quadro comparativo entre espécies semelhantes a Mutinus bambusinus. 

 M. bambusinus M. caninus M. elegans M. argentinus 

Basidioma 4-10 x 0,8-0,9 cm 2,5-5,5 x 1 2,5-6 x 0,5-1cm 6-12 x 0,4-1 cm 

Pseudostipe 

Branco a branco 

amarelado; câmaras 

perfuradas para o 

exterior em alguns 

basidiomas 

Amarelada, rosada, 

alaranjada ou 

esbranquiçada; branco 

rosado 

Branco a 

avermelhado 

Branco rosado a 

alaranjado; câmaras não 

perfuradas para o 

exterior. 

Delimitação 

do glebífero 
Suavemente delimitado Suavemente delimitado Não delimitado 

Delimitação conspícua 

(abrupta) 

Superfície 

do glebífero 
Rugosa   Rugulosa 

Cor do 

glebífero 

 

Vermelho intenso 
Vermelho rosado ou 

alaranjado 

Vermelho alaranjado 

esbranquiçando 

gradualmente em 

direção à base 

Vermelho alaranjado 

Dimensões 

do glebífero 

1/2 à 2/3 do 

receptáculo; porção 

estéril apical 

1/5 a 1/4 do basidioma Até 1/3 do receptáculo 

Esporos 2-5 x 1-1,5 2,5-5,5 x 1-2 3,5-5,9 x 1,5-3 4-5 x 1-2 

Referências 

Dring & Rose, 1977; 

Calonge et al, 

2005;Sáenz & Nassar, 

1982; Hemmes & 

Desjardin 2009; Reid, 

1977; Dennis 1953 

Magnago et al. 2013; 

Baseia et al. 2006, 

Trierveiler-Pereira et al 

2011a; Demirel & 

Uzun, 2004; Alfredo, 

2013 

Barbosa, 2011; 

Hemmes & desjardin, 

2009 

Magnago et al. 2013; 

Reid, 1977; Alvez, 2013; 

Dring & Rose, 1977 
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17. Phallus sp. 

 

Descrição:  

 

OVO esbranquiçado, 36 mm (larg.) fresco, 25 mm (larg.) seco, a princípio hipógeo, 

rizomorfas brancas ramificadas e abundantes, segurando debris de liteira; Exoperídio 

composto por hifas 3,6 – 10,2 µm, paredes < 2 µm, septadas, com grampos de conexão 

nos septos, ramificadas, hialinas; Sutura endoperidial composta por hifas 2,9 – 6 µm 

extremamente hialinas, ramificadas, septadas, paredes < 1,5 µm; Mesoperídio composto 

de hifas idênticas às do endoperídio, ainda que mais ramificadas, com trama mais 

frouxa e presença de substância amorfa (gelatinosa).  

 

RECEPTÁCULO EXPANDIDO branco quando fresco, tornando-se amarelo pálido a 

branco alaranjado (4A3 a 5A2) após secagem, 68 mm (alt.) x 39 mm (larg.) fresco, 58 

mm (alt.) x 35 mm (larg.) seco, com dois braços unidos no ápice flexionando-se para 

fora e assumindo perfil obovoide; coluna mais larga 18 mm (diam.), afilando-se 

progressivamente em direção à outra coluna [11 mm (diam.)], secção transversal 

circular, centro oco com limites radiais compostos de tecido esponjoso com cerca de 

duas séries de fenestrações subglobosas; Elemento hifais globosos, subglobosos, 

ovoides a elipsoides 14,4 – 43,3 µm (diam.) x 18,2 – 47,7 µm (compr.), paredes 1,5 – 

2,7 µm de espessura, hialinos. GLEBÍFERO composto por células semelhantes às do 

braço mas que tomam aspecto piriforme, napiforme, papiloso, ampoliforme a 

lageniforme (assemelhando-se a um revestimento semi-himeniforme dos Agaricales – 

sugerindo local de intensa duplicação celular). GLEBA restrita externamente aos 2/3 – 

3/4 inferiores do braço mais estreito. BASIDIOSPOROS bacilóides, 1,4 – 2 µm 

(diam.) x 2,9 – 4,1 µm (compr.), duas gútulas distais. 

 

Hábitat/Hábito: Liteira; solitário. 

Distribuição: Brasil (AM). 

Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, área do Jardim Botânico de Manaus, 19/01/2013, T.Accioly, N.K.Ishikawa & 

R.Vargas-Isla, 021. 
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Comentários:  

 

Essa espécie difere de todos os membros da ordem Phallales E. Fisch. 

Principalmente em relação ao posicionamento de seu glebífero na superfície externa do 

braço (Figura 38). Apresenta também características tanto do gênero Phallus Junius ex 

L. (pseudo-estipe tubular) quanto do gênero Clathrus P. Micheli ex L. (receptáculo 

composto por braços formados pelas cristas endoperidiais durante seu 

desenvolvimento). 

 

 

Figura 38 Phallus sp. A Basidioma fresco; B Secção transversal do braço do basidioma fresco; C 

Células do receptáculo; D e E Células diferenciadas do glebífero; F Basidiósporos. 
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A despeito das destoantes características macromorfológicas em relação ao 

gênero Phallus, análises moleculares realizadas por T.S. Cabral (comunicação pessoal) 

apontaram tendência de agrupamento dessa espécie no mesmo clado de Phallus 

atrovolvatus Kreisel & Calonge. Apesar disso, P. atrovolvatus difere da espécie aqui 

analisada por apresentar volva negra; pseudo-estipe simples (característica do gênero); 

porção fértil organizada sobre receptáculo cônico-truncado com perfuração apical e; 

presença de indúsio (Calonge et al. 2005). 

Não é descartada a possibilidade do material aqui analisado se tratar de uma 

má formação no desenvolvimento de alguma espécie de Phallales. Além disso, o fato de 

haver apenas um basidioma coletado desta morfo-espécie corrobora a necessidade de 

recoleta para se ter um posicionamento mais sólido a respeito. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados e discussões aqui levantados conclui-se que: 

1 – Os representantes de fungos gasteroides nas três áreas de coleta estão 

distribuídos em três ordens, quatro famílias, cinco gêneros e 17 espécies; 

2 – A família com o maior número de espécies registradas é Geastraceae, seguida 

por Nidulariaceae e Agaricaceae, e Phallaceae; 

3 – Cyathus sp. nov. e Morganella sp. nov. são espécies inéditas para a ciência; 

4 – Cyathus earlei, Morganella velutina, Geastrum subiculosum e G. triplex são 

novos registros para o domínio amazônico; 

5 – O registro de Mutinus bambusinus é inédito para a Amazônia brasileira; 

6 – Cyathus triplex, Geastrum albonigrum, G. fimbriatum, G. hirsutum e G. 

schweinitzii representam primeiros registros para o estado do Amazonas, Brasil, e para a 

Amazônia Central; 

7 – A área de estudo Reserva Florestal Adolpho Ducke obteve o maior número de 

ocorrência de fungos gasteroides, com oito espécies, sendo que sete delas ocorreram na 

sub-área do Jardim Botânico de Manaus e Museu da Amazônia (MUSA); 

8 – Houve um acréscimo de 10% ao total de espécies de fungos gasteroides 

registradas no domínio amazônico, elevando para 66 os registros de espécies para o 

domínio; 

9 – Houve um acréscimo de 17,9% ao total de espécies de fungos gasteroides 

registradas para a Amazônia brasileira, elevando para 46 os registros de espécies para o 

domínio; 

10 – Houve um acréscimo de 75% ao total de espécies de fungos gasteroides 

registradas para o estado do Amazonas, Brasil, e para a Amazônia Central, elevando 

para 28 os registros de espécies para essas áreas. 

11 – Reamostragens dos sítios de coleta em diferentes épocas do ano são 

necessárias para o melhor conhecimento da riqueza de espécies de fungos gasteroides 

existente nessas áreas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É notável a influência do início das contricuições de pesquisadores 

sulamericanos no estado do conhecimento sobre a micobiota gasteroide no domínio 

amazônico. O mesmo é verdadeiro também para a revolução no conhecimento sobre 

esse grupo de fungos na amazônia, iniciada a partir do ano 2000 com a “tomada de 

rédeas” pelos pesquisadores sulamericanos (principalmente brasileiros) em relação ao 

conhecimento da micobiota gasteroide amazônica (Figura 39). Isso revela a necessidade 

da conservação da biodiversidade em ser levada adiante pelos povos que interagem mais 

intimamente com as áreas a serem conservadas, como é tratado por Antônio Carlos 

Diegues em seu livro de 2005, “El Mito Moderno de la Naturaleza Intocada”. 

 

 

Figura 39 Espécies previamente registradas para a Amazônia brasileira e Panamazônia. A forma 

elipsoide menor à esquerda mostra o aumento no conhecimento gerado pelo primeiro estudo de fungos 

gasteroides realizado por pesquisadores sulamericanos. O elipsoide maior à direita destaca o avanço 

gerado pela participação maciça de pesquisadores sulamericanos, principalmente brasileiros.   

 

Os resultados obtidos neste trabalho contribuíram com um significante 

aumento no conhecimento sobre a diversidade de fungos gasteroides no domínio 

Amazônia. Em relação ao avanço no conhecimento iniciado a partir de 2000, foram 

registradas até este trabalho 34 espécies para o domínio amazônico. Este estudo 

portanto contribuiu com um aumento de 17,1% no número de espécies relatadas para o 

domínio nesse período. 



 

106 

No tocante à Amazônia brasileira, a partir de 2000 foram acrescidas 25 

espécies ao conhecimento sobre sua micobiota gasteroide. O presente estudo contribuiu 

para um aumento de 28% no conhecimento sobre as espécies de fungos gasteroides 

ocorrentes nessa porção do domínio durante esse período. 

Os dados deste estudo apontam para uma aparente diferença na composição, 

abundância e frequência entre os táxons estudados em relação aos ambientes mais 

conservados e os mais suscetíveis a alteração antrópica. Todavia, a metodologia 

utilizada neste trabalho não permite a realização de afirmações conclusivas, sendo 

necessário estudos especializados que se utilizem de métodos específicos para esse tipo 

de abordagem, a exemplo do estudo de Braga-Neto et al. (2008). 

Deve ser necessário um delineamento mais preciso dos fatores de 

divergência entre as áreas estudadas, de preferência numericamente ou estatisticamente 

mensuráveis. A Padronização do esforço amostral é outro ponto que deve ser 

considerado em estudos com abordagens ecológicas sobre fungos. Ainda assim, esse 

tipo de estudo esbarra em dificuldades em relação aos métodos de abordagem da 

diversidade fúngica, como evidenciado em Straatsma et al. (2001), determinando a 

importância e necessidade de reamostragem nas áreas de estudo.  

Diante da diversidade por área aparentemente inesgotável, pode ser 

relevante a ideia de que grupos megadiversos possuam maior probabilidade numérica de 

serem diversos também em relação aos nichos que ocupam. Levando em consideração 

essa hipótese, a diversidade interna de cada táxon deve ser levada em conta nas 

abordagens, influenciando com pesos diferenciados a representância dos táxons 

ocorrentes em cada área de estudo. Outra hipótese é que abordagens realizadas com 

grupos menos diversos ou realizadas a partir de níveis taxonômicos mais específicos 

(como gênero ou espécie) podem ser mais efetivas na detecção de correlações entre 

fatores embientais e a ocorrência de determinados grupos.  

Pela abundância de estudos de longo prazo a Reserva Floresta Adolpho 

Ducke (RFAD) pode ser considerada como uma área prioritária para estudos com 

abordagem ecológica, como é evidenciado em publicação do Programa de Pesquisas 

Ecológicas de Longa Duração (PELD), em 2012. Além disso, o MUSA e o INPA 

podem contribuir para a criação de uma cultura de estudos fúngicos de longo prazo na 

RFAD. Existe um projeto de composição de uma “micoteca” na área do MUSA 

(Vargas-Isla, R. – comunicação pessoal) e sua influencia na popularização do 

conhecimento e no recrutamento de novas mentes micólogas em cursos de graduação e 
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pós-graduação da Uinersidade Federal do Rio Grande do Norte (UFAM) e do INPA 

podem ser  de relevante importância para o estabelecimento de uma cultura menos 

micófoba entre as pessoas e pesquisadores que contribuem para a manutenção técnico-

científico-política dessa unidade de conservação. 

Outro ponto que precisa ser estabelecido é em relação à necessidade do uso 

de diferenciadas abordagens, como a utilização auxiliar de ferramentas moleculares, 

para desobscurecer relações entre algumas espécies (a exemplo das reorganizações 

taxonômicas aqui propostas para Geastrum subiculosum e G. hirsutum – ver discussões 

dessas espécies). Essa urgência é ainda mais evidente no tangente a espécies 

neotropicais, que constituem um buraco negro no conhecimento filogenético, pelo fato 

de geralmente estarem ausentes nas filogenias moleculares propostas para o grupo, 

como no caso de Hibbet et al. (1997), Hosaka et al. (2006), Hibbet (2006), Binder & 

Hibbet (2006), Hibbet et al. 2007 e Wilson et al. (2011). 
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