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RESUMO 

Os Myxomycetes constituem um grupo de protistas com 870 espécies, distribuídas 

em microhabitats diversificados. Eles desempenham importante papel entre os 

decompositores e na cadeia alimentícia da microfauna. As 218 espécies previamente 

descritas para o Brasil distribuem-se nas cinco regiões do país, mas a mixobiota de muitos 

estados ainda não foi descrita. No que se refere a Sergipe, a única espécie referida é

Perichaena depressa Lib., apesar deste estado possuir condições climáticas e vegetacionais 

adequadas ao desenvolvimento dos Myxomycetes. Com o objetivo de ampliar o 

conhecimento sobre a distribuição dos Myxomycetes nos Neotrópicos e fornecer as 

primeiras informações sobre a mixobiota do estado de Sergipe, foi desenvolvido um estudo 

sobre as espécies de Liceales e Physarales que ocorrem na Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana - EESI  (10º 40’ 52”S e 37º 25’ 15”W, 4389,76 ha, 180-670m alt.), em diferentes 

fisionomias vegetacionais. Entre abril de 2002 e dezembro de 2003, foram coletados 

esporocarpos em 19 excursões (4 dias cada) realizadas em diferentes estações do ano e 

localidades (Floresta Estacional Decidual, Floresta de Galeria, Campo limpo, Campo sujo e 

Cerrado); 590 cultivos em câmara-úmida foram preparados com casca de árvores vivas 

(Anacardiaceae, Apocynaceae, Veloziaceae e dicotiledôneas não identificadas), troncos 

mortos, liter do chão da Floresta e do Cerrado, folhas mortas ainda presas à planta-mãe 

(Arecaceae, Bromeliaceae, Veloziaceae), plantas suculentas (Bromeliaceae, Cactaceae) e 

fezes de coelho brasileiro (Sylvilagus brasiliensis L.) e cavalo (Equus caballus L.). 

Exsicatas representativas das coleções encontram-se depositadas nos herbários UFP 

(Universidade Federal de Pernambuco, Recife) e MA-Fungi (Real Jardín Botânico de 

Madri). Foram obtidas 1213 coleções, entre as quais estão representadas 15 espécies de 

Liceales e 31 de Physarales, pertencentes às famílias Cribrariaceae (Cribraria, 6 spp.), 

Didymiaceae (Diachea¸1sp., Diderma, 4spp., Didymium, 2 spp.), Liceaceae (Licea, 1 sp.), 

Physaraceae (Badhamia, 1 sp., Craterium, 3spp., Fuligo, 1 sp., Physarella, 1 sp., 

Physarum, 18 spp.) e Reticulariaceae (Lycogala, 3 spp., Reticularia, 1 sp., Tubifera, 4 

spp.).  Todos os táxons constituem primeira referência para o estado de Sergipe. Os 

espécimes obtidos em culturas de fezes representam 10 morfoespécies, distribuídas nas 

famílias Cribrariaceae (4 spp.), Physaraceae (2 spp.), Stemonitaceae (1 sp.) e Trichiaceae (3 



spp.). Todas estas espécies constituem as primeiras referências sobre mixomicetos 

coprófilos para o Brasil. Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., C. microcarpa 

(Schrad.) Pers., Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. e Physarum roseum Berk. & 

Broome estão sendo referidas pela primeira vez como coprófilas em âmbito mundial. A 

distribuição de Tubifera dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer. foi ampliada na América do 

Sul e Comatricha aff. mirabilis R. K. Benj. & Poitras, Diachea silvaepluvialis M.L. Farr,

Diderma rugosum (Rex) T. Macbr., Didymium dubium Rostaf. e Physarum pulcherrimum

Berk. & Ravenel, estão sendo referidas pela primeira vez para o Brasil. Com base no estudo 

desenvolvido na EESI, três artigos foram produzidos: o primeiro deles inicia o catálogo 

descritivo da mixobiota de Sergipe, com as espécies de Liceales registradas nos diferentes 

ambientes, o segundo trata as Physarales ocorrentes na EESI, com a apresentação de uma 

espécie ainda não descrita de Physarum e novas ocorrências para Sergipe e Brasil; o 

terceiro trata do grupo das coprófilas, ainda não explorado no país e que se revelou restrito 

ao ambiente de cerrado na EESI.  



ABSTRACT 

Myxomycetes constitute a protist group with 870 species, distributed in diversified 

microhabitats.They play an important role in substrate decomposition and for the 

microfauna food chain. The 218 species previously described in Brazil are distributed over 

the five regions, but the myxobiota of many states have not yet been described. As far as 

the state of Sergipe is concerned, the only species so far described is Perichaena depressa

Lib., although the state has adequate climatic and flora conditions for the development of 

Myxomycetes. Aiming to enlarge the knowledge of the distribution of Myxomycetes in the 

Neotropics and to offer a first report on the myxobiota of the Sergipe state, a study on the 

species of Liceales and Physarales occurring in the Ecological Station Serra de Itabaiana - 

SE (10º 40’ 52” S e 37º 25’ 15”W, 4,389.76 ha, 180-670m alt.), was developed on different 

vegetation physiognomies. Between April, 2002 and December, 2003 sporocarps were 

collected in 19 field trips (4 days each), accomplished in different seasons and localities 

(Decidual Stational Forest, Gallery forest, pure grass fields, savannas with scattered woody 

plants and “cerrado”, a semidecidous, broadleaf, xeromorphic vegetation); 590 cultures 

were prepared in moist chamber, starting from the bark of living trees (Anacardiaceae, 

Apocynaceae, Veloziaceae and unidentified dicotyledones), dead wood, forest and savanna 

ground litter, dead leaves still on their trees (Arecaceae, Bromeliaceae, Veloziaceae), 

suculenticolous plants (Bromeliaceae, Cactaceae), and dung of wild Brazilian rabbit 

(Sylvilagus brasiliensis L.) or horse (Equus caballus L.). Representative exsicates of the 

collections are deposited in the UFP Herbarium (Federal University of Pernambuco, 

Recife) and MA-Fungi (Real Jardín Botánico de Madri). Were obtained 1213 collections, 

among which are represented 15 Liceales species and 31 Physarales species, belonging to 

the families Cribrariaceae (Cribraria, 6 spp.), Didymiaceae (Diachea¸1sp., Diderma, 4spp., 

Didymium, 2 spp.), Liceaceae (Licea, 1 sp.), Physaraceae (Badhamia, 1 sp., Craterium, 

3spp., Fuligo, 1 sp., Physarella, 1 sp., Physarum, 18 spp.) and Reticulariaceae (Lycogala, 3 

spp., Reticularia, 1 sp., Tubifera, 4 spp.). All the taxons constitute first report for the state 

of Sergipe. The specimens from dung cultures represent ten morphospecies, distributed in 

the families Cribrariaceae (4 spp.), Physaraceae (2 spp.), Stemonitaceae (1 sp.) and 

Trichiaceae (3 spp.). All species are new reports on coprophilous myxomycetes in Brazil. 



The reports on Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., C. microcarpa (Schrad.) 

Pers., Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. and Physarum roseum Berk. & 

Broome are the first record of these species on dung in the world.   The distribution of 

Tubifera dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer. was broadened in South America, and 

Comatricha aff. mirabilis R. K. Benj. & Poitras, Diachea silvaepluvialis M.L. Farr,

Diderma rugosum (Rex) T. Macbr., Didymium dubium Rostaf. and Physarum 

pulcherrimum Berk. & Ravenel, are reported for the first time in Brazil. Based on the 

studied developed at the Ecological Station Serra de Itabaiana (EESI) three papers were 

produced: the first one is a descriptive catalogue of the Myxomycetes from Sergipe state, 

with the registered Liceales found at the different EESI environments. The second one 

reports on the Physarales found at the EESI, with the report of an undescribed Physarum

species and new records for Sergipe and Brazil; the third paper focus on coprophilous 

Myxomycetes species, not previously studied in Brazil and exclusive from the “cerrado” 

environment at the EESI.   



1. INTRODUÇÃO

Os Myxomycetes são microrganismos atualmente enquadrados no grupo dos 

Protistas porém tradicionalmente estudados por micologistas e taxonomicamente 

regidos pelo Código de Nomenclatura Botânica (ALEXOPOULOS et al., 1996). 

 Constituem um grupo cosmopolita, com aproximadamente 870 espécies 

(LADO, 2001), sendo encontrados em lugares úmidos onde há presença de abundante 

matéria orgânica em decomposição, desenvolvendo-se mais raramente sobre plantas 

vivas (GRAY & ALEXOPOULOS, 1968; MUCHOVEJ & MUCHOVEJ, 1987). 

Pesquisas recentes demonstraram a capacidade do plasmódio fixar o nitrogênio e de 

decompor potenciais poluentes químicos relacionados com Co, Cu, Cr, N, corantes 

nitrogenados e fungicidas (SUGATHA et al., 1999; KALIANASUDARAM, 2004). Nas 

diferentes fases do ciclo de vida (mixamebas, mixoflagelados e plasmódios) incluem 

uma grande variedade de organismos em sua alimentação e ocorrem usualmente em 

microhabitats com grandes populações de bactérias, aparentando ser esta a maior fonte 

de alimento para os Myxomycetes. Jacobson (1980), por exemplo, comentando o 

importante papel destes microrganismos nos ecossistemas, relata que um único 

indivíduo na fase de mixameba pode fagocitar 200 bactérias antes de se dividir.  

Estudos sobre a atividade biológica das substâncias produzidas por 

Myxomycetes relatam sua ação na inibição do desenvolvimento de espécies vegetais. É 

o caso das substâncias produzidas por Lycogala epidendrum (L.) Fries, que foram 

consideradas como inibidoras de germinação da raiz de culturas de arroz 

(HASHIMOTO et al., 1994). Porém, maior importância tem sido dada à ação dessas 

substâncias contra microrganismos patogênicos, como Pseudomonas aeruginosa

(Schroeter) Migula, responsável por infecções hospitalares, e algumas espécies de 

Candida, além de outros patógenos humanos (MARTIN et al., 1983). No Brasil, a 

equipe da Universidade Federal de Pernambuco tem trazido importantes contribuições 

neste campo do conhecimento, ampliando o número de microrganismos que se mostram 

sensíveis às substâncias produzidas por plasmódios em atividade ou encontram-se 

presentes nos esporocarpos (GUIMARÃES et al., 1989, GUIMARÃES, 1992; 

PEREIRA et al., 1992; ALBUQUERQUE, 1998; CHIAPPETA 1999, CHIAPPETA et 

al., 1999; RIBEIRO, 2004, RIBEIRO et al., 2002). 
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Nos últimos 40 anos pesquisadores vêm realizando trabalhos na Índia sobre o 

importante papel ecológico dos Myxomycetes em degradar madeira e compostos que 

freqüentemente poluem o ambiente, incluindo-os no grupo dos microrganismos 

biorremediadores (KALYANASUNDARAM, 2004). Angel & Wicklow (1975) também 

incluem os Myxomycetes entre os microrganismos coprófilos, que desempenham 

importante papel no funcionamento dos ecossistemas, participando da decomposição e 

mineralização de fezes de herbívoros, ou servindo de alimento para insetos coprófagos. 

Os Myxomycetes são habitantes de ecossistemas florestais e seus esporângios 

podem ser freqüentemente encontrados no solo ou sobre folhas caídas, troncos caídos 

em diferentes graus de decomposição, ou ainda em troncos de árvores vivas 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). Os poucos trabalhos existentes evidenciam o 

importante papel dos Myxomycetes na ecologia de solos e análises efetuadas em 

distintos ecossistemas, registraram entre 10 e 1000 mixamebas por grama de solo, 

algumas vezes atingindo até 10.000 (MADELIN, 1984; FEEST & MADELIN, 1988; 

AMEWOWOR & MADELIN, 1991). 

Registros efetuados no Brasil a partir do Século XIX, particularmente no 

Nordeste e Sudeste, evidenciam que os Myxomycetes são encontrados em todas as 

regiões do país, em diferentes ecossistemas (CAVALCANTI, 2002; MAIMONI-

RODELLA, 2002; PUTZKE, 1996, 2002; BEZERRA, 2003). Nos diferentes estados 

nordestinos, vários trabalhos já foram realizados na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, 

Alagoas, porém são ainda quase desconhecidas as mixobiotas do Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Sergipe (CAVALCANTI, 1996, 2002). No que se refere à mixobiota do 

Estado de Sergipe, dispõe-se apenas do registro da ocorrência de Perichaena depressa

Lib., em manguezal (CAVALCANTI, 2002), apesar de grande parte do seu território 

apresentar condições climáticas e vegetacionais propícias ao desenvolvimento  dos 

Myxomycetes.   

Considerando que grandes áreas da vegetação original do território sergipano 

foram perdidas, restando pequenos fragmentos, alguns deles incluídos nas Áreas 

Protegidas pelo Governo Federal, como é o caso da Serra de Itabaiana,  e na tentativa de 

ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de Myxomycetes no Brasil, efetuou-se um 
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estudo de cunho taxonômico-ecológico em áreas de Floresta Atlântica e Cerrado 

existentes na Estação Ecológica Serra de Itabaiana (EESI). Com base em resultados 

obtidos nos estudos efetuados nos anos de 2002 e 2003 nessa Unidade de Conservação, 

foram produzidos os artigos que compõem a presente tese; o primeiro deles inicia o 

catálogo descritivo das espécies de Myxomycetes ocorrentes em Sergipe, descrevendo, 

ilustrando e comentando as Liceales registradas nos diferentes ambientes; o segundo 

trata das Physarales ocorrentes na EESI, com a apresentação de uma provável nova 

espécie de Physarum e novas ocorrências para Sergipe e Brasil; o último artigo trata do 

grupo das coprófilas, ainda não explorado no Brasil e que se revelou restrito ao 

ambiente de Cerrado. 



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 4

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Posição taxonômica dos Myxomycetes 

Segundo Lister (1925), as primeiras citações na literatura referentes aos 

Myxomycetes datam do século XVII, quando Pankow, no ano de 1654, descreve e 

ilustra uma espécie que atualmente coincide com a descrição de Lycogala epidendrum 

(L.) Fr.

Estes microrganismos, durante muito tempo, foram tratados como vegetais 

pertencentes à divisão Talophyta, onde também se incluíam os fungos, com os quais 

foram posteriormente colocados na divisão Mycota. Nos anos mais recentes, 

características celulares e particularidades no seu ciclo de vida, principalmente a 

existência de fases móveis (plasmódio e células uninucleadas), têm posicionado estes 

microrganismos no grupo dos Protistas (ALEXOPOULOS et al., 1996).  

Freqüentes alterações no posicionamento taxonômico dos Myxomycetes vêm 

sendo apresentadas desde os primeiros trabalhos, publicados no Séc. XIX, até aos mais 

recentes, como os de Kendrick (1992) e Margulis & Schwartz (1998), que os tratam 

como Protoctista, termo que substitui Protista, para agrupar com maior segurança os 

seres incluídos nesse grupo.   

Em sua Monografia, intitulada Myzetozoa, Lister (1925) os trata como 

protozoários, tratamento também adotado por Olive (1975). No mesmo período, estes 

microrganismos eram também considerados como fungos, enquadrados na subdivisão 

Myxomycotina (MACBRIDE & MARTIN, 1934; MARTIN, 1960; FARR, 1976). Em 

Monografia publicada na segunda metade do Séc. XX, Martin & Alexopoulos (1969) 

inserem os Myxomycetes na divisão Mycota, com as subclasses Ceratiomyxomycetidae 

e Myxogastromycetidae e as respectivas ordens. Desde então, este trabalho vem 

servindo de base para os estudos taxonômicos sobre o grupo, complementado por outra 

publicação apresentada por Martin et al. (1983), que insere a nova subclasse 

Stemonitomycetidae, proposta por Ross (1973).  
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Nas décadas de 1970 e 1980, os Myxomycetes foram tratados como uma divisão 

do Reino Fungi, denominada Myxomycota, subdivisão Gymnomycotina. Segundo 

Alexopoulos et al. (1996), apesar do grupo ter sido separado dos fungos, sendo 

incluídos no grupo dos Protistas, continuam a ser estudados por micologistas do mundo 

inteiro; de fato, no World Directory of Myxomycologists compilado por Harold W. 

Keller e editado para o Segundo Congresso Internacional de Sistemática e Ecologia dos 

Myxomycetes, realizado em Madri, Espanha, constata-se que, em países da Europa, 

Ásia e Américas, os grupos de pesquisa, em sua maioria, pertencem a laboratórios ou 

departamentos de Microbiologia, Micologia, Botânica ou Genética Vegetal.  

2.2. Myxomycetes no Brasil 

2.2.1. Região Norte 

No final do Século XIX e início do Século XX, coletas realizadas no Acre, 

Amazonas e Pará por J. Huber, em 1898-1900 e E. Ule, em 1900-1902, permitiram os 

primeiros registros da ocorrência de Myxomycetes no Norte do Brasil (JAHN, 1904; 

TORREND, 1915). As 12 espécies conhecidas neste período para a Região representam 

as Ceratiomyxaceae, Didymiaceae, Physaraceae, Reticulariaceae, Stemonitaceae e 

Trichiaceae; material representativo das mesmas encontra-se depositado no Museu 

Paraense Emílio Goeldi e em Herbários estrangeiros, como o British Museum 

(TORREND, 1915; CAVALCANTI, 1970). Considerando os substratos analisados, as 

espécies referidas por Jahn (1904) enquadram-se em diferentes grupos ecológicos, como 

suculentícolas, micetícolas, muscícolas, com predominância das  lignícolas e foliícolas. 

Neste trabalho foram descritos o gênero Iocraterium tendo como espécie tipo I.

rubescens (= Craterium paraguayense (Speg.) G. Lister) e Comatricha typhoides var. 

longipes (= Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek.). Após um período de 

80 anos, novos registros foram efetuados, em expedição realizada por pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros nos estados do Amazonas e de Roraima, em áreas de floresta 

de terra firme, várzea e igapó, margens de rodovias e zona urbana; 27 espécies foram 

coletadas, distribuídas em 15 gêneros, esporulando sobre ramos sem casca, troncos e 

folhas em decomposição de monocotiledôneas (palmeiras, bananeiras) e dicotiledôneas, 

troncos de árvores e caules de lianas vivos. Merece destaque a primeira citação da 

ocorrência de Ceratiomyxa morchella A. L. Welden no Brasil (FARR, 1985). 
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Estudando os fungos de Roraima, Crane & Schoknecht (1982) registraram a 

ocorrência de uma nova espécie de Hyphomycete (Acrodontium myxomyceticola Crane 

& Schok.) sobre esporângios de Stemonitis fusca Roth, constituindo o único registro de 

Myxomycetes para Boa Vista, capital do estado. Reunindo dados da literatura, estudo de 

material depositado em Herbário e coletas recentes efetuadas na Estação Ecológica de 

Maracá, Cavalcanti et al. (1999) relatam a presença de 28 espécies de Myxomycetes 

para o estado de Roraima. A Unidade de Conservação onde foi efetuada a maior parte 

das coletas apresenta cobertura vegetal muito variada, com predominância de floresta 

tropical úmida e campos de gramíneas, permitindo a presença de representantes de todas 

as subclasses e ordens.  

Estudando os fungos macroscópicos presentes em áreas de floresta úmida, 

Capelari & Maziero (1988) registraram a ocorrência de Arcyria denudata (L.) Wettst., 

que constitui o único registro de Myxomycetes para o estado de Rondônia.  

Até o momento, não foram publicadas informações sobre a mixobiota dos 

estados do Amapá e Tocantins e na revisão sobre os registros de ocorrência de 

Myxomycetes em ambientes naturais e antropogênicos, Cavalcanti (2002) lista 44 

espécies para o Norte do Brasil, evidenciando o escasso conhecimento sobre a 

mixobiota de uma das mais vastas regiões do país.  

2.2.2. Região Sul 

No Sul do país, até a última década do Século XX, Bresadola (1896), Hennings 

(1896) e Jahn (1902) eram os únicos pesquisadores a registrar a presença de 43 espécies 

de Myxomycetes em Santa Catarina, com base em coletas efetuadas nos municípios de 

Blumenau, Joinville, Itajaí e Tubarão (CAVALCANTI & FORTES, 1994). O material 

estudado por estes pesquisadores encontra-se depositado em grandes herbários 

estrangeiros, como o do British Museum e certamente corresponde à algumas das 

citações de exsicatas feitas por Torrend (1915) como pertencentes à este acervo, sendo 

Didymium intermedium J. Schrot. a única feita pelo referido autor explicitamente para 

este estado. Registrando a presença de Myxomycetes em áreas remanescentes de Mata 

Atlântica, existentes no município de Florianópolis, Cavalcanti & Fortes (1994, 1995) 
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apresentam uma revisão do conhecimento sobre a mixobiota de Santa Catarina e 

acrescentam quatro novas referências para o estado.   

Hertel (1954a) iniciou os estudos dos Myxomycetes no Paraná e, além de listar 

21 espécies distribuídas em 13 gêneros para o Brasil, propõe três novas espécies de 

Arcyria F. H. Wigg. com base em material coletado sobre troncos mortos, procedente 

do município de Volta Grande; estas espécies, segundo Lado (2001), seriam sinônimos 

de A. cinerea (Bull.) Pers. (A. carletae e A. stellfeldi) e A. ferruginea Saut. (A. 

fonsecae). No mesmo ano, o referido autor propôs Paradiacheopsis como um novo 

gênero de Stemonitales, tendo Paradiacheopsis curitibana como espécie tipo 

(HERTEL, 1954b). No ano seguinte, Hertel (1955) apresenta duas novas espécies para a 

família Stemonitaceae, descrevendo Stemonits curitibensis, hoje conhecida como S. 

splendens Rostaf. (LADO, 2001) e Comatricha thyphoides var. cinerea (= S. typhina), 

considerada por Farr (1976) como táxon duvidoso, cujo tipo seria possivelmente 

baseado em esporângios com desenvolvimento anômalo. Na última década do século, 

reunindo as informações disponíveis para o estado do Paraná, Gottsberger et al. (1992) 

relacionam 30 espécies de Myxomycetes, representando as subclasses 

Myxogastromycetidae e Stemonitomycetidae e as ordens Liceales, Physarales, 

Trichiales e Stemonitales, ocorrentes principalmente em áreas de floresta. Predominam 

as lignícolas, destacando-se as coniferícolas (Araucaria e Pinus) além das 

suculentícolas, foliícolas e micetícolas, quando se consideram os substratos citados 

pelos autores.  

Em levantamento taxonômico efetuado em área de Floresta Temperada, 

localizada no Morro Santana, município de Porto Alegre, Rodrigues & Guerreiro (1990) 

apresentam 34 espécies que constituem os primeiros registros publicados sobre os 

Myxomycetes que ocorrem no Rio Grande do Sul, após a citação de Ceratiomyxa 

fruticulosa (Muell.) T. Macbr., Physarum polycephalum Schwein. e P. pezizoideum

(Jungh.) Pavill. & Lagarde feita por Torrend (1915). Embora os autores não tenham 

dado ênfase ao aspecto ecológico, alguns dados sobre o material examinado 

demonstram maior freqüência das espécies e abundância dos esporocarpos no período 

onde a temperatura e a pluviosidade são um pouco mais elevadas. Na revisão de 

literatura apresentada por Putzke (2002), 39 espécies são citadas para o Rio Grande do 

Sul, com as novas referências de Perichaena depressa Libert, Arcyria carnea (G. 
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Lister) G. Lister, Badhamia gracilis (T. Macbr.) T. Macbr. e Comatricha subcaespitosa

Peck. Considerando o total de 78 espécies citadas por Putzke (2002) para os três estados 

do Sul do país, fica evidente ser ainda desconhecida grande parte da mixobiota desta 

Região. 

2.2.3. Região Centro-Oeste 

Os primeiros registros de Myxomycetes para a região Centro-Oeste foram 

efetuados na segunda metade do Século XX, quando Gosttsberger (1968) descreveu a 

nova espécie Physarum alvoradianum, coletada em área de Cerrado, na Serra Geral de 

Alvorada do Norte, Goiás. O segundo registro é encontrado no trabalho de Cavalcanti et 

al. (1985), onde na relação das espécies pertencentes ao acervo do Herbário UFP, 

encontra-se a citação de Diderma deplanatum Fr. para o Mato Grosso. Na recente 

revisão apresentada por Maimoni-Rodella (2002), constata-se que o conhecimento sobre 

a composição da mixobiota do Brasil Central restringia-se até aquela data a estas duas 

espécies. Em trabalho mais extenso, baseado em coletas realizadas em Matas de 

Galeria, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, Estação Experimental de Biologia 

– UnB, Fazenda Água Limpa – UnB, Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e Jardim Botânico de Brasília,  no Distrito Federal, Bezerra 

(2003) apresenta 43 novos registros para a região Centro-Oeste, com as primeiras 

citações de Cribraria martinii Nann.-Bremek., Hemitrichia spinifera M. L. Farr e 

Diachea megalospora K. S. Thind & Manocha para o Brasil e um possível novo táxon 

para a Ciência, pertencente ao gênero Cribraria Pers.   

2.2.4. Região Sudeste 

Os registros sobre a mixobiota da Região Sudeste do Brasil foram iniciados no 

Séc. XIX, considerando–se que, segundo Torrend (1915), K. F. Von Martius teria 

coletado o material na Ilha do Governador, em que se baseou para descrever 

Hemitrichia expansa Mart., no início do século, incluída em sua lista como Hemitrichia 

vesparium (Batsch) T. Macbr. (= Metatrichia vesparia (Batsch) 

Nann.-Bremek).Todavia, Lado (2001) não inclui a espécie descrita por Martius na 

sinonímia de M. vesparia, embora se refira a Trichia expansa Mart. a qual Saccardo 
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teria tratado como Hemiarcyria expansa  (Mart.) Sacc. & D. Sacc., considerada por 

Lister (1925) como provável sinônimo de A. ferruginea Saut.  

Nos primeiros anos do Séc. XX, E. Ule efetuou coletas no Parque do Itatiaia, 

fazendo o único registro de Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. para o Brasil, não 

incluído por Torrend (1915) na sua lista de espécies de ocorrência conhecida para o 

país. Nesta lista Torrend cita 22 espécies de Myxomycetes para o Estado do Rio de 

Janeiro, distribuídas nas famílias Cribrariaceae (3), Didymiaceae (2), Reticulariaceae 

(3), Physaraceae (6), Stemonitaceae (2) e Trichiaceae (7). Novas informações foram 

publicadas somente após um lapso de 70 anos, quando Rodrigues (1985), estudando a 

coleção de Myxomycetes do Herbário RB, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, listou 

mais cinco espécies, distribuídas nos gêneros Arcyria F.H. Wigg., Hemitrichia Rostaf., 

Physarum Pers. e Stemonitis Roth. Na lista de Putzke (1996) para o Brasil, 31 espécies 

são relacionadas para este estado, incluindo L. fragilis (Dicks.) Rostaf. 

Torrend (1915) registrou pela primeira vez a presença de Myxomycetes no 

Espírito Santo, representados por Didymium discoideum Torrend (nom. illeg.), 

Didymium. xanthopus Ditmar (=D. iridis (Ditmar) Fr.) e Physarum nutans Pers. (= P. 

album (Bull.) Chevall.). Novas informações sobre estes organismos para o Estado do 

Espírito Santo só foram publicadas após 56 anos, com as pesquisas de Gottsberger 

(1971), que selecionou Bromeliaceae como substrato e registrou a presença de 

Physarum bethelii T. Macbr., Physarum nutans Pers. (= P. album) e Diderma effusum

(Schwein.) Morgan. Acrescentando-se Stemonitis herbatica Peck, citada por Cavalcanti 

et al. (1985), estas seriam as únicas espécies conhecidas até o momento como 

componentes da mixobiota deste estado, correspondendo às citadas por Putzke (1996).  

As primeiras referências para a mixobiota de Minas Gerais foram feitas por 

Torrend (1915), citando Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf., Diachea leucopodia (Bull.) 

Rostaf., Didymium xanthopus Ditmar (=D. iridis), Fuligo septica (L.) F. W. Wigg., 

Physarum nutans Pers. (= P. album) e Stemonitis ferruginea (=S. axifera (Bull.) T. 

Macbr.) coletadas no início do Séc. XX, cujas exsicatas encontram-se depositadas no 

British Museum. Nenhum trabalho foi desenvolvido até o momento para este estado, 

dispondo-se apenas de citações esporádicas, como a de Trichia decipiens T. Macbr., 

feita por Cavalcanti et al. (1985) com base na coleção do Herbário UFP e a de 
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Physarum cinereum (Batsch.) Pers., observada por Muchovej & Muchovej (1987) sobre 

folhas vivas de Paspalum notatum Flugge e P. conjugatum Berguis, no Campus da 

Universidade Federal de Viçosa. Putzke (1996), ao apresentar o conhecimento atual 

para o Brasil, cita apenas P. cinereum e T. decipiens para Minas Gerais. Maimoni-

Rodella (2002) apresenta, além das espécies citadas por Putzke (1996), as seis listadas 

por Torrend (1915), totalizando oito o número de espécies conhecidas para este estado 

do Sudeste e revelando o escasso conhecimento sobre a mixobiota mineira.   

Hochgesand & Gottsberger (1996), realizaram um extenso estudo sobre a 

mixobiota de São Paulo, onde comentam os trabalhos sobre os Myxomycetes realizados 

em diferentes épocas e municípios do estado. O estudo foi baseado nas citações 

encontradas em trabalhos antigos, publicados no final do Séc. XIX e primeira metade do 

Séc. XX, como Spegazzini (1889), Hohnel (1907), Sydow & Sydow (1907), Torrend 

(1915) e Hashimoto (1953), além de publicações mais recentes, como as de Cavalcanti  

(1974a, 1978), Cavalcanti et al. (1985), Fidalgo et al (1965) Maimoni-Rodella & 

Gottsberger (1980), e em  coletas efetuadas em diversos pontos do litoral, planaltos 

(150-200m) e Serras (800-100m). Apresentam uma lista com indicação dos substratos, 

distribuição geográfica, habitat e tipo de vegetação onde foram encontradas as 125 

espécies, citando efetivamente 28 novos registros para São Paulo, cinco para o Brasil e 

três para os Neotrópicos. Na grande diversidade de substratos referidos para o material 

coletado, as espécies podem ser classificadas predominantemente como lignícolas e 

foliícolas, mas também ocorrem corticícolas, coniferícolas, suculentícolas, florícolas, 

micetícolas, muscícolas e humícolas; Physarum echinosporum Lister, citada como 

presente em ¨rabitt stable litter¨, poderia ser enquadrada como subcoprófila. 

Recentemente, Yamamoto et al. (2000) apresentaram uma coleção de 62 espécimes de 

Myxomycetes preservada no Herbário do Museu de Ciências Naturais (TNS), em 

Tókio, feita por japoneses residentes no Brasil; as coletas foram efetuadas nos estados 

de São Paulo e Paraná, nos anos de 1938 a 1941 e presenteadas ao Imperador por Goro 

Hashimoto. Todas as espécies já haviam sido relacionadas por Hochgesand & 

Gottsberger (1996), exceto Arcyria minuta Buchet, coletada por G. Hashimoto sobre 

ramos caídos. 

Cavalcanti (1974a,1978) realizou estudo comparativo entre as mixobiotas 

corticícolas de Cerrado protegido do fogo por 30 anos, com porte de Cerradão, e 
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Cerrado exposto a queimadas anuais, localizados no município de Pirassununga, São 

Paulo. Restringindo-se ao grupo das corticícolas, a pesquisadora lista 26 espécies 

provenientes de amostragem de campo e cultivo em laboratório. Predomina a família 

Physaraceae e a autora atribuiu essa predominância a um acúmulo de cálcio no córtex 

das árvores examinadas, em decorrência de ser o ambiente de cerrado deficiente de 

cálcio no solo. A riqueza de espécies foi um pouco maior na área protegida do fogo, 

tanto nas amostras coletadas diretamente no campo como nas obtidas com o cultivo em 

câmara-úmida. Entre estas espécies, dez foram comuns às duas áreas de estudo, nove se 

restringiram ao Cerradão e sete só foram encontradas na área exposta às queimadas. A 

maior ocorrência das espécies exclusivas de cada área foi observada nos meses mais 

quentes e chuvosos e mesmo as espécies comuns mostraram-se mais abundantes nesse 

período. No trimestre mais frio e seco (agosto - outubro) não foram obtidas amostras 

diretamente no campo, mas obtiveram-se esporocarpos através de cultivo em câmaras-

úmidas provenientes de substratos coletados nesse período, em exceção apenas às 

provenientes da área que sofreu queimada no mês de julho.  

Na segunda metade do Séc. XX, novos táxons foram descritos com base em 

material coletado em diferentes municípios do estado de São Paulo. No trabalho 

direcionado para as espécies ocorrentes em Bromeliaceae, Gottsberger (1971) refere 

para restingas do litoral de São Paulo nove espécies pertencentes aos gêneros Trichia

Haller, Craterium Trent., Didymium Schrad. e Physarum Pers., e descreve o novo táxon 

Badhamia calcaripes; estas espécies se enquadram no conceito atual de suculentícolas, 

conforme Lado & Teyssière (1998), incluindo algumas típicas deste grupo ecológico, 

como  Physarum compressum Alb. & Schwein. No município de Botucatu, em 

ambiente de Floresta, uma nova espécie de Didymiaceae foi coletada sobre rochas, 

imersas em um riacho, descrita por Gottsberger & Nannenga Bremekamp (1971) como 

Didymium aquatile, conhecida apenas da localidade tipo até os dias atuais. Alguns anos 

após, Hochgesand et al. (1989) apresentam Didymium columella-cavum Hochg., Gottsb. 

& Nann.-Bremek. e Didymium bahiense var. microsporum Hochg., Gottsb. & Nann.-

Brem.  como dois novos táxons de Didymiaceae, coletados no estado de São Paulo, 

sobre  folhas e musgos,  em ambiente de Floresta de Araucária e Floresta Perenifólia. 

Em outro artigo publicado no mesmo ano, Hochgesand & Gottsberger (1989) 

apresentam Arcyriatella como um novo gênero para os Myxomycetes, tendo como
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espécie tipo A. congregata, coletada em Floresta secundária, no município de São 

Paulo, sobre madeira em decomposição. 

Um estudo comparativo em áreas preservadas de floresta e campo cerrado no 

município de Botucatu, estado de São Paulo, Maimoni-Rodella & Gosttsberger (1980) 

fazem referência à distribuição estacional de 34 espécies, encontradas em troncos caídos 

e folhedo, na mata (20) e no cerrado (23); dentre elas quatro constituíram novos 

registros para o Brasil, Arcyria occidentalis (T. Macbr.) G. Lister foi referida pela 

primeira vez para os Neotrópicos e duas espécies (Licea sp. e Physarum sp2), coletadas 

no cerrado, seriam possivelmente novos táxons para a Ciência. Sem constatar a 

preferência por um substrato particular, estes autores encontraram muitas evidências de 

que as espécies da floresta esporulavam preferencialmente sobre madeira, 

comportando-se como lignícolas, enquanto que as ocorrentes no cerrado eram 

encontradas mais freqüentemente em folhas, enquadrando-se como foliícolas.  

  

 Na revisão realizada por Maimoni-Rodella (2002) foi registrada a ocorrência de 

136 espécies de Myxomycetes em diferentes ecossistemas existentes na Região Sudeste 

do país. São Paulo (130) e Rio de Janeiro (33) apresentam o maior número de espécies, 

enquanto apenas uma dúzia delas representam o conhecimento existente até aquela data 

para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. 

2.2.5. Região Nordeste 

 Os estudos sobre a mixobiota nordestina tiveram início no Séc. XX e nos 

trabalhos de Torrend (1915;1916) encontram-se os primeiros registros sobre 

Myxomycetes para a região, com citações de 39 espécies para a Bahia e três para o 

Maranhão. Gottsberger (1968), trabalhando em áreas de cerrado e de caatinga, 

apresentou 13 espécies de Myxomycetes distribuídas nos gêneros Ceratiomyxa (1sp), 

Didymium (3 spp.), Hemitrichia (1sp.), Lycogala (1sp.), Perichaena (1sp.), e Physarum 

(6 spp.)  para a Bahia. Góes Neto (1996) e Góes Neto & Cavalcanti (2002), após 

realizarem coletas na Reserva Biológica do Una, na Serra da Jibóia e no município de 

Salvador, e efetuarem um levantamento da literatura, forneceram as informações mais 

recentes sobre a distribuição de 63 espécies de Myxomycetes para este estado, 

representando cinco das seis ordens conhecidas para a Classe. Os autores fazem menção 
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ao trabalho de C. Torrend sobre as espécies da Bahia, publicado em 1916, mas 

desconhecido pelos especialistas e onde consta a descrição de uma nova espécie de 

Hemitrichia Rostaf., cujo material tipo encontra–se depositado no Herbário URM. 

Na década de 80, Cavalcanti et al. (1985) iniciaram estudos sobre a ocorrência 

de Myxomycetes no estado de Alagoas, apresentando 13 espécies esporularando sobre 

bagaço do colmo de Saccharum officinarum L. De todos os táxons descritos para este 

trabalho, apenas Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. havia sido registrada por Spegazzini 

(1896) sobre cana-de-açúcar. As autoras acreditam que os Myxomycetes poderiam 

constituir reservatório de microrganismos patógenos à cana de açúcar, podendo ainda 

seus esporocarpos serem utilizados como alimento ou para postura por insetos 

prejudiciais à esta cultura. Santos et al. (1986) realizaram coletas sobre bagaço da cana-

de-açúcar armazenado em indústria, identificando oito espécies, das quais Arcyria 

magma Rex, Comatricha subcaespitosa Peck, Stemonitis splendens Rostaf. e 

Ceratiomyxa fruticulosa (Mull.) T. Macbr. são novas referências para o substrato 

analisado. 

No trabalho de Cavalcanti (2002), verifica-se que o conhecimento sobre a 

mixobiota do Rio Grande do Norte está restrito a 11 espécies, distribuídas em oito 

gêneros e seis famílias, coletadas em áreas de floresta situada na zona urbana de Natal, 

constituindo os primeiros e únicos registros para aquele estado. 

O conhecimento sobre a mixobiota do Maranhão encontra-se limitado às 

referências efetuadas por Torrend (1915), com três espécies, Physarum nutans Pers. (= 

P. album) e P. reniforme (Massee) G. Lister, da família Physaraceae e Didymium 

xanthopus (Ditmar) Fr. (= D. iridis), da família Didymiaceae, todas elas foliícolas. 

Cavalcanti & Putzke (1998) efetuaram coletas em três áreas de floresta na 

Chapada do Araripe, Microrregião do Cariri, município do Crato, registrando 33 

espécies e complementando as primeiras informações fornecidas por Alves & 

Cavalcanti (1996) para o estado do Ceará. Os referidos autores comentam a 

predominância de espécies lignícolas frutificando sobre troncos mortos de 

dicotiledôneas (45%) e a baixa incidência sobre o folhedo (22%) e restos de estipe e 

folhas mortas (33%).As famílias melhor representadas foram Physaraceae e 
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Stemonitaceae, às quais pertencem 60% das espécies, seguidas por Trichiaceae (20%); 

as demais famílias estão representadas por uma ou duas espécies cada. Boa parte das 

espécies possui ampla distribuição mundial, porém uma delas, Arcyria magna var. rosea 

Rex, é citada pela primeira vez para o Brasil; é confirmada a ocorrência de Comatricha 

irregularis Rex no Nordeste do país.  

Nos primeiros trabalhos enfocando Myxomycetes para o estado da Paraíba, 

Cavalcanti & Araújo (1985), Cavalcanti & Silva (1985), Cavalcanti & Oliveira (1985) e 

Cavalcanti & Marinho (1985), identificaram 23 espécies, distribuídas em 14 gêneros 

pertencentes às famílias Cribrariaceae (1 gen., 2 spp.) Didymiaceae (1 gen., 1 sp.), 

Physaraceae (3 gên., 5 spp.), Reticulariaceae (2 gên., 2 spp.), Stemonitaceae (3 gên., 7 

spp.) e Trichiaceae (3 gên., 6 spp.), ocorrentes na Mata do Buraquinho, Unidade de 

Conservação de Floresta Atlântica situada no município de João Pessoa. Analisando-se 

os substratos descritos no material examinado pelos autores, verifica-se que estão 

representados apenas os grupos ecológicos das lignícolas e foliícolas, com 

predominância do primeiro.  

Até a última década do Século XX não se sabia da existência de Myxomycetes 

no estado do Piauí, e os primeiros trabalhos foram realizados por Mobin (1997), Mobin 

& Cavalcanti (1998/1999, 1999 a, 1999b, 2000) e Cavalcanti & Mobin (2001), todos 

eles relacionados com a incidência de Myxomycetes em palmeiras. Como resultado 

destas pesquisas, efetuadas no Parque Nacional de Sete Cidades, as referidas autoras 

listam e comentam 15 espécies de Physarales (MOBIN & CAVALCANTI, 1999a), 15 

de Stemonitales (MOBIN & CAVALCANTI, 1999b) e 10 de Trichiales (MOBIN & 

CAVALCANTI, 2000). Especial atenção foi dada às espécies que ocorrem em buriti 

(MOBIN & CAVALCANTI, 1998/1999), onde foram efetuados novos registros de 

Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. e C. violacea Rex para o Piauí e Dictydium 

mirabile (Rostaf.) Meylan para  Brasil; em carnaúba (MOBIN & CAVALCANTI, 

2000), ocorreram 16 espécies, pertecentes às Ceratiomyxaceae (Ceratiomyxa, 1 sp), 

Didymiaceae (Diachea, 1 sp, Didymium 2 spp.), Physaraceae (Craterium, 1 sp., 

Physarum, 4 spp.), Trichiaceae (Arcyria 2 spp.) e Stemonitaceae (Comatricha 3 spp., 

Macbrideola 1 sp., Stemonitis 1 sp.). Ceratiomyxaceae, representada por Ceratiomyxa

fruticulosa (Mull.) T. Macbr., constitui  nova referência para o Piauí. Hemitrichia 

serpula (Speg.) M.L. Farr var. piauiense Cav. & Mobin foi descrita com base em 
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material coletado sobre Astrocaryum vulgare Mart. e Mauritia flexuosa L., em ambiente 

de cerrado e de floresta secundária (CAVALCANTI & MOBIN, 2001). 

  

Ponte et al. (2003) acrescentaram novos registros de Myxomycetes para o Piauí: 

Dictydium cancellatum (Batsch) T. Macbr. (=Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-

Bremek.), Lycogala exiguum Morgan, Craterium aureum (Schum.) Rostaf., Physarum 

bogoriense Racib. e P. melleum (Berk. & M. A. Curtis) G. Lister. Todas as 19 espécies 

foram coletadas no Parque Zoobotânico de Teresina – PI, sendo examinados estipes 

(vivos ou mortos), folhas, inflorescências e frutos caídos ao solo de babaçu (Attale 

speciosa Mart. ex Spreng.).  

Em artigo recentemente publicado, Cavalcanti & Mobin (2004) analisam a 

riqueza, abundância e diversidade de espécies associadas às palmeiras, em ambiente de 

Floresta Ciliar e Cerrado do Parque Nacional de Sete Cidades, bem como os órgãos 

vegetais revelados como substratos preferenciais para os Myxomycetes. Esporocarpos 

foram encontrados tanto na estiagem quanto na estação chuvosa, sendo mais abundantes 

nesta última; pelo menos uma espécie estava presente em 70 a 100% das palmeiras 

examinadas, com índices de diversidade elevados nos diferentes ambientes estudados; 

maior incidência foi verificada no pecíolo, seguido da bainha foliar, lâmina foliar e 

espata da inflorescência, sendo raros nas flores e estipes; as espécies mais freqüentes 

foram  Arcyria cinerea (Bull.) Pers., A. denudata (L.) Wettst., Hemitrichia calyculata 

(Speg.) M. L. Farr, H. serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister, Metatrichia vesparia  (Scop.) 

Rostaf. ex Lister, Physarum nucleatum Pers. e Stemonitis fusca Roth.

A maior parte das pesquisas efetuadas no Nordeste concentra-se no estado de 

Pernambuco, onde os estudos têm como ponto de partida o trabalho de Batista (1949), 

no qual são citadas apenas Hemitrichia serpula (Scop.) M. L. Farr, Stemonitis pallida 

Wingate e S. confluens Cooke & Ellis (=Symphytocarpus confluens (Cooke & Ellis) Ing 

& Nann.-Bremek.) coletadas em área remanescente de Floresta Atlântica, a Reserva 

Ecológica Estadual de Dois Irmãos, no município do Recife.  

Após sua estadia no antigo Instituto de Micologia, no Recife, M. L. Farr 

descreveu duas novas espécies, Arcyria corymbosa Farr e Stemonitis brasiliensis Farr & 

Martin, a primeira coletada sobre tronco morto na atual Reserva Ecológica Estadual de 
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Dois Irmãos, e a segunda sobre casca do tronco vivo de Polyscias guilfoylei Bail. no 

jardim do antigo Instituto de Micologia, ambos no município do Recife (FARR & 

MARTIN, 1958); posteriormente, a mesma autora colocou S. brasiliensis na sinonímia 

de S. musooriensis Martin, Thind & Sohi (FARR, 1959). Publicou, na mesma época, um 

trabalho sobre a coleção do herbário micológico URM, onde está depositada quase toda 

a coleção de Myxomycetes de C. Torrend. No referido trabalho (FARR, 1960), a autora 

relata a ocorrência de 68 espécies de Myxomycetes, distribuídas em 20 gêneros e novos 

registros foram efetuados para o Brasil e para a América do Sul com base em material 

coletado em Pernambuco. 

O estudo de Mariz (1968) ampliou o conhecimento sobre os Myxomycetes de 

Pernambuco. Neste trabalho, encontra-se a primeira referência para o Brasil do gênero 

Enerthenema Bowm. e a única até o momento para a Região Nordeste. Logo após, 

Mariz & Cavalcanti (1970) ampliam a distribuição conhecida para o gênero Trichia 

Haller., com os primeiros registros para Pernambuco; apresentam 12 espécies, com os 

respectivos ambientes e diferentes substratos onde ocorreram as amostras, sendo nove 

espécies lignícolas e as restantes foliícolas. 

Cavalcanti (1973), trabalhando em áreas de Tabuleiros Costeiros, nos 

municípios de Goiana e Itambé, que se assemelham aos cerrados, apresentou oito 

espécies de Myxomycetes, distribuídas nas famílias Cribrariaceae (2 spp.), Trichiaceae 

(3 spp.), Stemonitaceae (2 spp.) e Physaraceae (1 sp.). Considerando que os solos dos 

Cerrados e de Tabuleiros apresentam um conteúdo de cálcio muito baixo, a autora 

comenta que este fato poderia explicar a predominância de espécies não calcárias nestes 

ambientes. A maioria dos substratos onde ocorreram as frutificações eram troncos 

mortos caídos.  

Cavalcanti (1974b) apresenta o gênero Perichaena Fr., com cinco espécies 

descritas como ocorrentes em zona urbana, Floresta Costeira e Floresta de Restinga, 

ocupando mais de um tipo de substrato; a autora apresenta a primeira referência para 

Pernambuco de Perichaena.minor (G. Lister) Hagelst. (= Hemitrichia minor G. Lister) e  

P. vermicularis (Schwein.) Rostaf). Neste mesmo ano, Cavalcanti (1974c) publicou 

novos registros de Myxomycetes para Pernambuco, acrescentando 20 espécies e dois 

gêneros (Licea Schrad. e Dictydiaethalium Rostaf.) para o estado. Estes resultados são 
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semelhantes aos de Mariz & Cavalcanti (1970), que referem a predominância de 

lignícolas, desde que 65% das espécies foram coletadas sobre troncos mortos, 25% 

comportaram-se como corticícolas e apenas 10% como foliícolas,  algumas delas 

ocupando mais de um tipo de substrato. 

Dando continuidade aos estudos de Myxomycetes para Pernambuco, Cavalcanti 

(1976) acrescenta um novo gênero (Diachea Fr.) e oito espécies coletadas em zona 

urbana do Recife (7 spp.) e Reserva Ecológica Estadual de Dois Irmãos (1 sp.), 

distribuídas sobre folhas (5 spp.), tronco vivo (1 sp.) e troncos mortos (2 spp.). 

Um extenso trabalho foi realizado para área remanescente de Floresta Atlântica 

em Pernambuco por Pôrto (1982), que se preocupou não somente em conhecer a 

composição da mixobiota, como também, trazer algumas informações sobre o 

comportamento das espécies naquele ambiente em relação aos fatores climáticos e à 

distribuição na área estudada. No referido estudo, após 12 meses de coletas sistemáticas, 

foram registradas 70 espécies, com predominância das famílias Trichiaceae, 

Physaraceae e Stemonitaceae. Revisando as coleções dos Herbários IPA, URM e UFP a 

referida autora analisou as amostras procedentes da mesma Reserva, coletadas 

esporadicamente entre 1948 e 1980, totalizando 105 espécies, representando todas as 

subclasses e ordens de Myxomycetes e efetuando novos registros para Pernambuco, 

Brasil e América do Sul. Com nestes mesmos dados, Pôrto & Cavalcanti (1984) 

comentam que plasmódios foram escassos ou nulos nos meses mais secos, quando 

esclerócios estiveram presentes, embora esporocarpos tenham sido encontrados em 

todos os meses do ano; dentre os principais fatores climáticos, a precipitação 

pluviométrica mostrou exercer importante papel na diversidade e distribuição anual das 

espécies, desde que a temperatura e umidade relativa do ar não apresentaram grandes 

oscilações ao longo do ano, mantendo níveis ótimos para o desenvolvimento destes 

organismos. Na análise que Porto & Cavalcanti (1986) apresentam especificamente para 

o gênero Arcyria, muito bem representado no local, fica bem evidente a influência da 

pluviosidade na riqueza e abundância das espécies. 

Pôrto et al. (1985) consideram a relação espécie – substrato, quando estudam a 

espécies de Myxomycetes associadas a palmeiras, registrando 19 gêneros e 47 espécies, 
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em material procedente de diferentes municípios de Pernambuco, depositado no 

herbário UFP. As referidas autoras verificaram que toda a parte aérea do vegetal, viva 

ou em decomposição, é utilizada, principalmente o estipe e a espata, como também os 

microhabitats formados pela inserção da bainha foliar ao caule, que favorecem a 

umidade do substrato e frutificação dos Myxomycetes.  

Cavalcanti & Dias Filha (1985) estudaram a ocorrência de Myxomycetes sobre 

briófitas em Pernambuco; analisando 301 exsicatas de Trichiales depositadas no 

Herbário UFP registraram 25 espécies que poderiam ser enquadradas como muscícolas, 

pertencentes aos gêneros Arcyria (10 spp.), Hemitrichia (3 spp.), Metatrichia (1 sp.), 

Oligonema (1 sp.), Perichaena (6 spp.) e Trichia (4 spp.).  

Em Serra Negra (Bezerros), Bituri (Brejo da Madre de Deus), Brejo dos Cavalos 

(Caruaru), Serra Negra (Inajá) e Baixa Verde (Triunfo), em Pernambuco, Silva & 

Cavalcanti (1988) realizaram coletas examinando folhedo, troncos caídos e córtex de 

árvores vivas. Foi relatada a presença de 21 espécies, pertencentes às ordens Liceales, 

Physarales, Stemonitales e Trichiales, ocupando diferentes microhabitats em brejos de 

altitude do nordeste do Brasil. 

Enfocando as espécies de Myxomycetes que utilizam a cana de açúcar como 

substrato, uma dissertação e quatro artigos foram publicados por Santos (1988) e Santos 

& Cavalcanti (1988, 1991a, 1991b, 1995), com base em material coletado em Recife 

(bagaço armazenado em indústria) e Carpina (canavial). As autoras examinaram 

diferentes variedades de cana de açúcar, não encontrando evidências de susceptibilidade 

mais acentuada em algumas delas; destacam as folhas senescentes como o microhabitat 

onde os Myxomycetes foram encontrados em maior abundância, o que poderia ser 

enquadrado no recente conceito de habitante do folhedo aéreo (SCHNITTLER & 

STEPHENSON, 2002). Diferentes conjuntos de espécies foram encontrados, sendo 

Lycogala epidendrum (L.) Fr. e Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. constantes em bagaço 

armazenado e Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar no canavial.  
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Lycogala epidendrum (L.) Fr. e Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. foram objeto de 

estudo de Albuquerque (1998) e Chiappeta (1999), quando pesquisaram a produção de 

substâncias com atividade antimicrobiana, analisando esporocarpos desenvolvidos em 

bagaço armazenado em indústria localizada no município de Jaboatão dos Guararapes, 

no litoral de Pernambuco; entre outros aspectos, as autoras relacionam uma maior 

produção de substâncias ativas com a estação chuvosa e a estiagem, encontrando maior 

atividade no período de menor pluviosidade. Chiappeta et al. (2003) comentam a 

influência de fatores ambientais no desenvolvimento de F. septica e mostram que, nas 

condições vigentes no município de Jaboatão dos Guararapes, os picos de esporulação 

desta espécie ocorrem no final do inverno e início do verão, após o período de chuvas 

mais intensas, semelhante ao encontrado por Ogata et al. (1996) para diferentes espécies 

de Myxomycetes, em floresta tropical úmida no México. 

Cavalcanti (1996, 2002), revisando os estudos realizados sobre os Myxomycetes 

para a Região Nordeste do Brasil, registra a ocorrência de 152 espécies para 

Pernambuco, dentre as 177 de ocorrência conhecida para esta região e comenta a 

presença destes organismos em ecossistemas de caatinga, cerrado, florestas e em zona 

urbana, sendo a maior parte assinalada para a Zona da Mata de Pernambuco.  A autora 

comenta o pouco conhecimento atualmente disponível sobre a distribuição das espécies 

deste grupo de organismos em vários estados, deixando evidente a quase ausência de 

referências para a presença de Myxomycetes no estado de Sergipe, com apenas um 

registro de Perichaena depressa Lib., coletada  em manguezal.  
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3. ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA DE ITABAIANA 

A Estação Ecológica Serra de Itabaiana – EESI (10º 40′ 52′′ S e 37º 25′ 15′′ W, 

670 m de altitude), localiza-se no limite entre os municípios de Itabaiana e Areia 

Branca, distante cerca de 36Km de Aracajú, capital do estado de Sergipe (Figura 1). 

Constituindo área de preservação ecológica do IBAMA, a EESI apresenta 

diferentes tipos vegetacionais, pois encontra-se em uma região de transição climática e 

possui vários tipos de solo (VICENTE, 1999). Nela são encontrados fragmentos de 

Floresta Estacional Decídua, onde predominam representantes das famílias Myrtaceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, Asteraceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae e Mimosaceae 

(VICENTE, 1999). 

O clima da região onde se localiza a EESI, segundo classificação de Kopen, é do 

tipo As’– clima tropical com verão seco, com moderado excedente hídrico de inverno e 

índice hídrico de Thornthwaite (Im) entre 1.3 – 8.8 (CONDESE, 1978). Dados 

pluviométricos coletados entre 1968-1997 em quatro estações da Sudene, em cidades 

próximas a Serra de Itabaiana indicam uma média anual entre 1.200 mm a 1.300 mm. A 

média de evaporação no mesmo período ficou em torno de 800 mm/ano. As 

temperaturas mínimas ocorrem nos meses de junho e julho, sendo que nas baixas 

altitudes (200 m) o mês mais frio é julho, enquanto que nas altitudes mais elevadas 

(acima de 600 m) o mês mais frio é junho. A temperatura média compensada também 

apresenta oscilações com relação à altitude, cerca de 23ºC, nos pontos mais baixos e 

cerca de 17ºC, nos pontos mais altos (VICENTE, 1999). 

Na EESI ocorrem principalmente solos arenosos excessivamente drenados, 

moderados a extremamente ácidos e de baixa fertilidade natural e solos litólicos poucos 

desenvolvidos e rasos. Cinco cursos d’água drenam a Serra de Itabaiana, todos de 

direção Oeste-Leste (Figura 1); a contar da BR-235 para o interior da área da Estação 

Ecológica, seguem-se em sequência o riacho Coqueiro, o riacho Água Fria, o riacho dos 

Negros, o riacho Vermelho e o rio Jacarecica (EMBRAPA, 1975; CONDESE, 1978). 
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Figura 1. Mapa de localização da Estação Ecológica  Serra de Itabaiana, Sergipe, Nordeste do Brasil.   
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Segundo o zoneamento ecológico (CONDESE, 1976), a vegetação da área da 

Serra de Itabaiana pertence à Floresta Mesófila Decídua, de acordo com a classificação 

de Rizzini (1963). Gonçalves & Orlandi (1983) classificaram esta área como 

pertencente à Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, observando ser 

também uma área de tensão ecológica entre Savana Parque e Floresta Estacional. 

Áreas de formações florestais ocorrem geralmente associadas aos riachos que 

cortam a Serra ou próximo deles; vegetação arbustiva ocorre em vários pontos, 

principalmente nos mais periféricos e encostas não muito elevadas, apresentando-se ora 

como arbustos esparsos, ora como arbustos agrupados. Um fato importante é a presença 

da espécie Curatella americana (lixeira), que levou alguns estudiosos a considerar estas 

áreas como manchas de cerrado; em alguns trechos, o solo possui textura arenosa, 

apresentando Melocactus sp. e o líquen Cladonia sp. e por último uma fisionomia que 

domina as partes mais altas da Serra, formada por uma vegetação rasteira, recoberta 

principalmente por Poaceae e Cyperaceae. Esta fisionomia, mais os afloramentos de 

rochas e os fragmentos destas, dão a ela um aspecto de campo limpo rochoso. Segundo 

Vicente (1999), estas fisionomias ocupam principalmente a vertente Leste da Serra; na 

vertente Oeste, há predominância de formação florestal. 

Vários estudos já foram realizados nesta área de preservação do Ibama, como o 

de Yano (1994), que apresentou uma nova referência de briófita para o Brasil 

(Rectolejeunea pililoba (Spruce) Schust.) e referiu 26 novas espécies para o Estado de 

Sergipe, todas provenientes da EESI. Foi também incluída por Gilbertoni (2004) em seu 

estudo das Aphyllopphorales ocorrentes em áreas preservadas de Mata Atlântica do 

Nordeste brasileiro; na EESI a referida autora efetuou 28 novos registros desta ordem de 

basidiomicetos para Sergipe, ampliando o conhecimento da sua distribuição para o 

mundo.  

Nas Figuras 2 a-b e 3 a-d observam-se aspectos gerais da vegetação nas 

vertentes Leste e Oeste da Serra de Itabaiana.Na faixa de altitude entre 180-300m 

encontra-se a floresta úmida, como por exemplo nas localidades conhecidas como 

Riacho Coqueiro, Gruta e Grotão (Figura 4-6). Na Mata de Galeria do riacho Coqueiro, 

vários microhabitats oferecem ambiente para o desenvolvimento de uma rica mixobiota, 

como troncos caídos ou ainda em pé, troncos vivos e folhedo (Figura 4 d-f). Na figura 7 
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observa-se o aspecto do Cerrado, na localidade Mangabeira, na época das chuvas e na 

estiagem; neste ambiente, a mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) oferece substrato 

para várias espécies, assim como a canela de ema e a maria-farinha; também são 

encontrados no Cerrado, troncos mortos (caídos ou em pé), folhedo, troncos vivos além 

de microhabitats mais especiais, como plantas suculentas favoráveis ao 

desenvolvimento dos Myxomycetes (Figura 7-9). Na fauna local, encontra-se o tapeti, 

espécie de coelho (Sylvillagus brasiliensis) ameaçada de extinção, cujas fezes propiciam 

o desenvolvimento de Myxomycetes coprófilos (Figura 9b). Nas trilhas que limitam o 

cerrado e a restinga, encontram-se palmeiras, cactáceas e bromeliáceas que também 

contribuem na oferta de diversificados microhabitats para a mixobiota local. 

No Topo da Serra, entre 600-670m, encontram-se capões de mata, onde o 

interior se mostra bastante úmido, com solo escuro, humoso, permitindo que troncos 

mortos, folhedo e cascas das árvores vivas mantenham-se úmidos por longos períodos; 

nesta altitude, além dos fragmentos de mata, observa-se áreas mais abertas, tipo Campo 

sujo ou Campo limpo (Figura 10 a-c). 
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Figura 2. Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe,  vertente Leste: a. Vista geral;  b. Detalhe 

Figura 3. 
Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, vertente Oeste: a. Vista geral;  b. Trilha de 
acesso;  c. Vista da mata com detalhe do seu interior; d. Interior da mata.     

a b 

a b 

c d 
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Figura 4. 
Riacho Coqueiro (ca. 180m alt.): a.  Aspecto no período seco; b. Aspecto no período chuvoso; 
c-f. Interior da Mata de Galeria mostrando tronco vivo (c); tronco morto em pé (d); tronco 
morto caído(e) e folhedo (f).      

a 

b 

c 

d 

e 

f 



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 26

Figura 5. Gruta da Serra (ca. 220m alt.): a. Entrada, evidenciando o solo arenoso; b. Interior da mata. 

Figura 6. a. Grotão (ca. 320m alt.);  b. Acesso ao Salão do Rio dos Negros (ca. 210m alt.). 

Figura 7. 
Mangabeira (ca. 210m  alt.); a. Hancornia speciosa Gomes; Cerrado nos períodos seco (b) e 
chuvoso (c). 

a c 

b 

a b 

a b 
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Figura 8.
Diferentes microhabitats encontrados no Cerrado: a. Canela-de-ema (Veloziaceae); b. 
Palmeira (Arecaceae); c. Tronco vivo de maria farinha; d. Troncos mortos e liquens; e. 
Folhedo. 

b c 

a 

d e 
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Figura 9.
Diferentes microhabitats encontrados na trilha que dá acesso ao Cerrado: a. Fezes de Tapeti 
(Sylvilagus brasiliensis); b.Coroa de frade (Cactaceae) e bromélias (Bromeliaceae). 

Figura 10. 
Topo da Serra (ca. 670m alt.): a. Capão de mata (detalhe) e seu interior; b. Vista do Campo 
sujo na estiagem; c. Interior de Mata de Galeria. 

a 

b c 

a b 
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MIXOBIOTA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA DE ITABAIANA, 

SERGIPE, BRASIL: LICEALES1. 

Maria de Fatima de Andrade Bezerra2 

Carlos Lado4
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RESUMO – (Mixobiota da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil: 

Liceales).Visando ampliar o conhecimento sobre a distribuição dos Myxomycetes nos 

Neotrópicos e trazer as primeiras informações sobre a mixobiota sergipana, efetuou-se 

um estudo sobre as espécies de Liceales ocorrentes na Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, SE (10º 40′ 52′′ S e 37º 25′ 15′′W, 180–670m alt.), que apresenta diferentes 

fisionomias vegetacionais.. Esporocarpos e amostras de substrato para cultivo em 

câmara-úmida foram coletados entre abril de 2002 e dezembro de 2003, em 19 

excursões (4 dias cada) realizadas em diferentes estações do ano. Exsicatas 

representativas do material estudado encontram-se depositadas no herbário UFP 

(Universidade Federal de Pernambuco, Recife). Cinco gêneros foram registrados, 

pertencentes às famílias Cribrariaceae (Cribraria, 6 spp.), Liceaceae (Licea,1 sp.) e 

Reticulariaceae (Lycogala, 3 spp., Reticularia, 1 sp., Tubifera, 4 spp.). Todos os táxons 

constituem primeira referência para o estado de Sergipe. A distribuição de Tubifera 

dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer. está sendo ampliada na América do Sul, citada 

pela primeira vez para o Brasil.  

  

Palavras-chave: Myxomycetes, taxonomia, Neotrópicos, diversidade, unidades de 

conservação 

ABSTRACT – (Myxobiota of the Ecological Station Serra de Itabaiana, Sergipe State, 

Brazil: Liceales). Aiming to enlarge the knowledge of the distribution of Myxomycetes 

in the Neotropics and to offer a first report on the myxobiota of the Sergipe state, Brazil, 

a study on the species of Liceales occurring in the Ecological Station Serra de Itabaiana 

- SE (10º 40’ 52” S and 37º 25’ 15”W, 180– 670m alt. ) was developed on different 

vegetation physiognomies. Between April, 2002 and December, 2003 sporocarps and 

samples were collected in 19 field trips (4 days each), accomplished in different 
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seasons, and the material was subsequently cultured in moist chambers. Representative 

exsicates of the collections are deposited in the UFP Herbarium (Federal University of 

Pernambuco, Recife). Five genera were reported, belonging to the families 

Cribrariaceae (Cribraria, 6 spp.), Liceaceae (Licea, 1 sp.) and Reticulariaceae 

(Lycogala, 3 spp., Reticularia, 1 sp., Tubifera, 4 spp.). All the taxons constitute the first 

records for the state of Sergipe. The distribution of Tubifera dimorphoteca Nann.-

Bremek. & Loer. was broadened in South America, including, for the first time, a 

finding in Brazil. 

Key words: Myxomycetes, taxonomy, Neotropics, diversity, conservation unit 

______________________________ 
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Introdução 

  

A ordem Liceales E. Jahn compreende as famílias Liceaceae, com dois gêneros, 

Reticulariaceae, com quatro gêneros e Cribrariaceae, com dois gêneros, totalizando 134  

espécies, muitas delas conhecidas apenas da localidade tipo (Martin et al. 1983; Lado 

2001). As espécies deste táxon caracterizam-se por não apresentar um capilício 

verdadeiro, podendo ocorrer no seu lugar um pseudocapilício na forma de uma estrutura 

composta de tubos grossos e diâmetro irregular (Tubifera J. F. Gmel., Lycogala Micheli 

ex Adans., Dictydiaethalium Rostaf.) ou placas perfuradas (Reticularia Bull.). Esta 

ordem está bem representada no Brasil a nível de famílias, com seis dos seus oito 

gêneros, representados por 34 espécies, distribuídas em todas as regiões do país, 

conforme Cavalcanti (2002), Maimoni-Rodella (2002), Putzke (2002) e Bezerra (2003). 
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A Estação Ecológica Serra de Itabaiana (EESI), situada na Mesoregião do 

agreste do Estado de Sergipe, localiza-se na sua maior parte no município de Areia 

Branca e o restante em Itabaiana, em uma região situada em núcleos de areias brancas 

de tabuleiros cristalinos. Faz parte do domo de Itabaiana, que possui formato circular 

com prolongamento na porção norte, estendendo-se por 45 Km de comprimento e 30 

Km de largura, constituído pelas Serras de Itabaiana, Comprida, Capunga e Miaba 

(Atlas de Sergipe 1979). Diferentes fisionomias são encontradas na vegetação local, 

predominando a Floresta Estacional Semidecidual, existindo também uma área de 

tensão ecológica entre Savana Parque e Floresta Estacional (Gonçalves & Orlandi 

1983). Áreas de formações florestais ocorrem geralmente associadas aos riachos que 

cortam a Serra ou próximo deles; em vários pontos predomina vegetação arbustiva, 

principalmente nos mais periféricos e encostas não muito elevadas, apresentando-se ora 

como arbustos esparsos, ora como arbustos agrupados. A fisionomia que domina as 

partes mais altas da Serra é formada por uma vegetação rasteira; esta fisionomia, mais 

os afloramentos de rochas e os fragmentos destas, proporcionam um aspecto de campo 

limpo rochoso. Segundo Vicente (1999) estas fisionomias, ocupam principalmente a 

vertente Leste da Serra, predominando na vertente oeste a formação florestal .   

 Considerando que as informações sobre a mixobiota de Sergipe restringem-se ao 

registro da presença de Perichaena depressa Lib. em manguezal (Cavalcanti 2002), não 

existindo ainda um levantamento das espécies ocorrentes neste estado, foi escolhida a 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana como área de estudo, pela diversidade de tipos 

vegetacionais nela encontrados. No presente trabalho, são relacionadas e descritas as 

espécies de Liceales registradas no levantamento taxonômico que foi iniciado em 2002, 

ampliando o conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies dessa ordem no 

Brasil e nos Neotrópicos. 

Material e métodos 

Em 19 excursões, com duração de quatro dias cada, efetuadas entre abril de 2002 

e dezembro de 2003, realizaram-se coletas mensais (exceto junho, 2002 e julho, 2003) 

na Estação Ecológica Serra de Itabaiana - EESI (10º 40' 52"S e 37º 25' 15"W, 4300 ha, 

180–670m alt.). Na vertente Leste da Serra foram coletados Myxomycetes nas áreas 
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denominadas Mangabeira, Alojamento do Ibama, Riacho Coqueiro, Gruta da Serra, 

Riacho Água Fria, Trilha de acesso ao Salão do Rio dos Negros (190-230m alt.), Trilha 

do Cruzeiro (400m alt.) e Topo da Serra (650-670m alt.); na vertente Oeste foram 

coletadas amostras na localidade conhecida como Bula cinza (250-300m alt.).  Foram 

examinados todos os tipos de substrato onde potencialmente podem ser encontrados os 

Myxomycetes, efetuando-se coletas de campo e obtendo–se amostras de substrato para 

cultivo em câmara-úmida (Schnittler & Stephenson 2000). A análise das coleções 

obtidas foi realizada seguindo a metodologia descrita por Mobin & Cavalcanti (2000). 

Exsicatas representativas do material estudado encontram-se depositadas no herbário 

UFP (Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Botânica). 

 Para identificação das espécies foram empregados os trabalhos de Lister (1925), 

Martin & Alexopoulos (1969), Farr (1976) e Lado & Pando (1997), adotando-se o 

sistema de classificação de Martin et al. (1983). A descrição e ilustração das espécies 

basearam-se no material coletado, visando informar características dos espécimes que 

ocorrem no Brasil. A nomenclatura taxonômica e abreviatura dos nomes dos autores das 

espécies seguem Lado (2001). 

 A distribuição geográfica das espécies no Brasil baseou-se nos trabalhos de 

Cavalcanti (2002), Maimoni-Rodella (2002), Putzke (2002) e Bezerra (2003). 

Resultados e discussão  

Cinco gêneros foram registrados no presente estudo, pertencentes às famílias 

Cribrariaceae (seis espécies), Liceaceae (uma espécie) e Reticulariaceae (oito espécies). 

Todos os táxons constituem primeira referência para o estado de Sergipe e Tubifera 

dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer. está sendo citada pela primeira vez para o Brasil.  

   

CRIBRARIACEAE 

1. Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., Nederlandse Myxomycetes: 92. 1975.  

Mucor cancellatus Batsch, Elench. Fung. Continuatio Secunda: 135. 1789. 

Fig. 1-3 
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 Esporângio subgloboso, gregário, longo-pedicelado, castanho-avermelhado, 

3,450-3,772 mm alt. total, esporoteca pendente, umbilicada na base e no ápice, 552-598 

μm diâm.; hipotalo inconspícuo; pedicelo castanho-avermelhado, mais claro no ápice, 

subulado, 30,4-38 μm larg. no ápice, 95-125,4 μm  larg. na base, 2760-3220 μm comp., 

usualmente seis vezes o diâmetro da esporoteca, com estrias longitudinais próximo à 

base; perídio persistindo na forma de costelas longitudinais, com grânulos dictidinos em 

toda sua extensão, conectadas por delicados filamentos transversais; calículo 

usualmente ausente, se presente muito reduzido; esporada castanho-avermelhado; 

esporo globoso, isolado, amarelo-claro, verrucoso, 6,12-7,6 μm diâm.  

Localidade tipo: Alemanha (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e 

São Paulo.  

Material examinado: BRASIl. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 15/VII/2002, Bezerra, MFA 105 (UFP); idem, 12/III/2003, Bezerra, MFA

125 (UFP); idem, 09/IV/2003, Bezerra, MFA 206, (UFP); idem, 09/IV/2003, Bezerra, 

MFA 220 (UFP); idem, 09/IV/2003, Bezerra, MFA 274 (UFP); idem, 15/IX/2002, 

Bezerra, MFA 376 (UFP); idem, 18/X/2002, Bezerra, MFA 397 (UFP); idem, 

18/X/2002, Bezerra, MFA 398 (UFP); idem, 18/X/2002, Bezerra, MFA 399 (UFP); 

idem, 18/X/2002, Bezerra, MFA 400 (UFP); idem, 15/XI/2002, Bezerra, MFA 376

(UFP); idem, 18/X/2002, Bezerra, MFA 403 - B (UFP); idem, 18/X/2002, Bezerra, 

MFA 404 - B (UFP); idem, 18/X/2002, Bezerra, MFA 405 - B (UFP); idem, 18/VI/2003, 

Bezerra, MFA 504 (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 536, (UFP); idem, Bezerra, 

MFA 585, 14/V/2003, UFP 35216; idem, 14/V/2003, Bezerra, MFA 624 (UFP); idem, 

19/XII/2003, Bezerra, MFA 662 (UFP); idem, 13/VIII/2003, Bezerra, MFA 719 (UFP); 

idem, 04/XII/2002, Bezerra, MFA 885 (UFP). 

Comentários:  C. cancellata tem ampla distribuição mundial e já foi assinalada 

em todas as regiões do Brasil, sob o binômio Dictydium cancellatum (Batsch) T. Macbr. 

No período de estudo, foi registrada na EESI em diferentes localidades, sendo as 

amostras facilmente identificadas através da típica rede peridial, enquadrando-se 

perfeitamente nas descrições existentes na literatura. Alguns espécimes apresentaram na 

base da esporoteca um curto calículo, correspondendo à variedade fusca descrita por 
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Torrend (1908), não incluída por Lado (2001) entre os táxons atualmente reconhecidos 

para  o gênero. 

2. Cribraria confusa Nann.-Bremek. & Yamam., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., 

Ser. C. 86: 212. 1983. 

Fig. 4-7 

Esporângio globoso, isolado, ereto, amarelo-alaranjado, 612-690μm alt. total; 

hipotalo inconspícuo; pedicelo 459-598 μm comp., castanho-avermelhado em direção à 

base, castanho-alaranjado próximo ao ápice, quatro ou mais vezes o diâmetro da 

esporoteca, base 22,44-26,6 μm larg., ápice 7,14-11,4 μm larg.; calículo ausente; 

nódulos da rede peridial alargados, achatados, alongados, 10,2-30 μm diâm.; grânulos 

dictidínos presentes na rede peridial, castanho-mel;  esporada amarelo-brilhante; esporo 

globoso, isolado, amarelo-claro a hialino, levemente verrucoso, 6,12- 7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: Japão (Nannenga.-Bremekamp & Yamamoto 1983). 

Distribuição no Brasil: tem registro apenas para Pernambuco.  

Material examinado: Brasil. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 06/IV/2003, Bezerra, MFA 304 (UFP); idem, 31/VII/2003, Bezerra, MFA. 

889 - A (UFP); idem, 31/VII/2003, Bezerra, MFA 890 (UFP); idem, 26/XII/2002, 

Bezerra, MFA 1031 (UFP); idem, 12/I/2003, Bezerra, MFA 1032 (UFP); idem, 

26/XII/2002, Bezerra, MFA 1033 (UFP); idem, 06/VI/2003, Bezerra, MFA 1035 (UFP). 

Comentários: A maioria das espécies deste gênero apresenta um calículo na base 

do esporângio, ausente apenas em um pequeno grupo, como acontece em C. intricata 

Schrad. e C. microcarpa (Schrad.) Pers. Em outras, o calículo pode estar inicialmente 

presente, mas desaparece na maturidade ou apresenta desenvolvimento incompleto e 

rudimentar (Martin & Alexopoulos 1969). Keller et al. (1988) realizaram um estudo 

empregando a microscopia eletrônica de varredura, procurando esclarecer a variação 

morfológica dos esporângios de C. minutissima Schwein., cujo calículo era descrito 

como variando desde muito profundo até ausente. Considerando vários caracteres 

morfológicos de esporocarpos pertencentes a diferentes coleções, os referidos autores 

distinguiram duas espécies reconhecendo como válido o táxon proposto por Nannenga.-

Bremekamp & Yamamoto (1983): caracterizam C. minutissima pela presença de um 
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calículo e  esporos de maior diâmetro, com parede ornamentada por espinhos curtos e 

obtusos e C. confusa, com calículo ausente e sem grânulos dictidínos na rede peridial. 

Até o presente estudo, havia apenas um único registro desta espécie para o 

Brasil, no Estado de Pernambuco (Cavalcanti 2002). 

3. Cribraria languescens Rex, Proc. Acad. Phila. 43: 394. 1891.  

Fig. 8-11 

Esporângio subcilíndrico, gregário, amarelo, iridescente, 2.826,0–2.943,3 μm 

alt. total; hipotalo inconspícuo; pedicelo castanho-escuro, afinando e tornando-se mais 

claro no ápice, 2.543,4-2.575,4 μm comp.,  base 76-78 μm larg., ápice 11,4 μm larg., 

apresentando estrias longitudinais formadas pelos grânulos dictidínos; calículo 

brilhante, ocupando mais da metade da esporoteca, 210,24 μm alt.; nódulos da rede 

peridial de tamanhos irregulares, 12,24-16,83 μm  diâm.; grânulos dictidínos presentes 

tanto nos nódulos da rede peridial quanto na borda do calículo, castanho-alaranjados; 

esporada cobre; esporo globoso, isolado,  hialino, levemente verrucoso, 7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: New York, USA (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Amazonas, Pernambuco, Santa 

Catarina e São Paulo. 

Material examinado: Brasil. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 12/IX/2002, Bezerra, MFA 456 (UFP) 34776; idem, 12/IX/2002, Bezerra, 

MFA 467 - B (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 518 – A (UFP); idem, 

14/VIII/2003, Bezerra, MFA 726 – A (UFP); idem, 15/X/2003, Bezerra, MFA 966

(UFP). 

Comentários: O calículo muito fundo e com bordas inteiras diferencia C. 

languescens das outras espécies do gênero coletadas na EESI durante o período de 

estudo. Alguns esporângios assemelham-se a C. violacea Rex pelo calículo, diferindo 

pela coloração da esporoteca, pedicelo e esporos. Esta espécie compartilha algumas 

características com C. microcarpa Schrad. e C. tenella Schrad., das quais se distingue 

pelo calículo bem desenvolvido (Lister 1925; Martin & Alexopoulos 1969). Embora se 

encontre distribuída em quase todas as regiões do país, tem registros para poucos 

estados (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002).   
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4. Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers., Syn. Fung. 190. 1801, emend. Nann.-Bremek., 

K. Ned. Akad. Wet. Proc. C. 69: 340. 1966.  

Dictydium microcarpum Schrad., Nov. Gen. Pl. : 13 (1797). 

Fig. 12-14 

Esporângio globoso, gregário, pendente, amarelo-alaranjado a castanho–

amarelado, 2.600-3.720 μm alt. total; hipotalo inconspícuo; pedicelo  castanho-escuro, 

mais claro próximo à base, 2300-3680  μm comp., seis a oito vezes o diâmetro da 

esporoteca, base 133,0-140,6 μm larg., ápice 15,3-41,8 μm larg.; calículo quase ausente, 

reduzido a um disco; nódulos da rede peridial salientes, 10,2-15,3 μm diâm., castanho-

mel, 9,18-32,13 μm diâm., grânulos dictidinos presentes na rede peridial; esporada 

amarela; esporo globoso, isolado, amarelo, levemente verrucoso, 6,12-9,18 μm diâm. 

Localidade tipo: Iowa, EUA (Martin & Alexopoulos 1969).  

Distribuição no Brasil: tem registros para Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, 

Piauí e São Paulo. 

Material examinado: Brasil. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 01/IV/2003, Bezerra, MFA 301 (UFP); idem, 14/VI/2002, Bezerra, MFA 101 

(UFP); idem, 05/IV/2003, Bezerra, MFA 163 (UFP); idem, 19/I/2003, Bezerra, MFA

164 (UFP); idem, 06/XII/2002, Bezerra, MFA 168, (UFP); idem, 31/V/2002, Bezerra, 

MFA 891 (UFP); idem, 09/XI/2003, Bezerra, MFA 221 (UFP); idem, 07/III/2003, 

Bezerra, MFA 283 (UFP); idem, 07/III/2003, Bezerra, MFA 284 (UFP); idem, 

07/III/2003, Bezerra, MFA 286 (UFP); idem, 07/III/2003, Bezerra, MFA 288 (UFP); 

idem, 07/III/2003, Bezerra, MFA 297 (UFP); idem, 05/IV/2003, Bezerra, MFA 303

(UFP); idem, 05/IV/2003, Bezerra, MFA 323 (UFP); idem, 06/IV/2003, Bezerra, MFA

329 – B (UFP); idem, 13/VII/2002, Bezerra, MFA 345 (UFP); idem, 14/VII/2002, 

Bezerra, MFA 347 (UFP); idem, 12/IX/2002, Bezerra, MFA 448 (UFP); idem, 

13/IX/2002, Bezerra, MFA 464 (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 508 (UFP); 

idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 511 (UFP); idem, 14/V/2003, Bezerra, MFA 625

(UFP); idem, 14/V/2003, Bezerra, MFA 625 (UFP); idem, 13/VIII/2002, Bezerra, MFA

627 (UFP); idem, 14/VIII/2002, Bezerra, MFA 634, (UFP); idem, 19/XII/2003, Bezerra, 

MFA 656 - B (UFP); idem, 26/XI/2003, Bezerra, MFA 750, (UFP); idem, 28/XI/2003, 

Bezerra, MFA 800 - A (UFP); idem, 12/IX/2003, Bezerra, MFA 873, (UFP); idem, 

12/IX/2003, Bezerra, MFA 874  (UFP); idem, 31/V/2002, Bezerra, MFA 891 (UFP); 
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idem, 14/V/2002, Bezerra, MFA 892, (UFP); idem, 09/VI/2002, Bezerra, MFA 893

(UFP). 

Comentários: As amostras analisadas enquadram-se perfeitamente na descrição 

de C. microcarpa por seus longos pedicelos, esporotecas pendentes e nódulos salientes, 

pulvinados e levemente côncavos, como descrito por Martin & Alexopoulos (1969) e 

Farr (1976). Esta espécie encontra-se distribuída em todas as regiões do Brasil, sendo 

freqüente na região nordeste (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; 

Bezerra 2003).  

5.Cribraria tenella Schrad., Nov. Gen. Pl. 6. 1797.  

Fig. 15-18 

Esporângio globoso, gregário, amarelo-ocre, 2530-2643 μm alt. total; hipotalo 

castanho, irregular, membranáceo; esporoteca 460-690 μm  diâm.; pedicelo castanho-

claro brilhante a castanho-escuro, subulado e levemente ondulado, fibroso, 1610-

2300μm comp., quatro a cinco vezes o diâmetro da esporoteca, base 7,65-122,4 μm 

larg., ápice 30,6-57 μm larg.; calículo raso, margem denteada, apresentando estrias 

formadas pelos grânulos dictidinos; nódulos da rede peridial salientes, distintamente 

pulvinados, tamanhos irregulares, 765-21,42 μm diâm.; grânulos dictidinos globosos, 

castanhos,  0,7 – 1,8 μm; esporada amarelo-ocre; esporo globoso, isolado, hialino, 

minutamente espinuloso, 6,12-7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: Alemanha (Martin & Alexopoulos (1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e 

São Paulo. 

Material examinado: BRASIL Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 09/IV/2003, Bezerra, MFA 212 (UFP); idem, 04/IV/2003, Bezerra, MFA

213 (UFP); idem, 09/IV/2003, Bezerra, MFA 221 (UFP); idem, 09/IV/2003, Bezerra, 

MFA 225 (UFP); idem, 10/IV/2003, Bezerra, MFA 228  (UFP); idem, 14/VIII/2003, 

Bezerra, MFA 345 (UFP); idem, 14/VII/2002, Bezerra, MFA 346 (UFP); idem, 

12/IX/2002, Bezerra, MFA 448 (UFP); idem, 13/IX/2002, Bezerra, MFA 464 (UFP); 

idem, 17/VI/2003, Bezerra, MFA 473 (UFP); idem, 17/VI/2002, Bezerra, MFA 477

(UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 507 (UFP); idem, 19/VI/2003, Bezerra, MFA
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541 (UFP); idem, 19/XII/2003, Bezerra, MFA 653 (UFP); idem, 26/XI/2003, Bezerra, 

MFA 745 (UFP); idem, 26/XI/2003, Bezerra, MFA 752, (UFP). 

Comentários: Todas as amostras encontradas na EESI se enquadram 

perfeitamente como C. tenella na chave e descrição de Farr (1976) e apenas a exsicata 

Bezerra, MFA 211 difere das demais pela presença de um calículo com margens 

denteadas e grânulos dictidinos distribuídos de forma semelhante a costelas. Os 

espécimes, obtidos diretamente no campo em ambiente de mata úmida, apresentam 

numerosos esporocarpos, desenvolvidos tanto na estação chuvosa como na estiagem. 

6. Cribraria violacea Rex, Proc. Acad. Phila. 43: 393. 1891.  

Fig. 19-22 

 Esporângio subcilíndrico a globoso, gregário, ereto, castanho-violáceo, 504,9-

1759,5 μm alt. total; hipotalo inconspícuo; pedicelo cilíndrico, afinando para o ápice, 

estriado longitudinalmente, violeta-claro na base e violeta-escuro no ápice, 382,5-1.680 

μm comp., quatro a seis vezes o diâmetro da esporoteca, base 45,6-106,4 μm larg., 

ápice 11,4-26,6 μm larg.; calículo profundo, violeta, 15–20 μm alt., marcado por 

grânulos dictidinos em toda a superfície, margens crenuladas; grânulos dictidinos 

globosos, violáceos, 1,53 μm diâm.; esporada violeta brilhante; esporo globoso, isolado, 

violeta-pálido, verrucoso, 6,12-7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: Filadélfia, Pensilvânia (USA) (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para o Distrito Federal, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 12/I/2003, Bezerra, MFA 94 (UFP); idem, 19/I/2003, Bezerra, MFA 95, 

(UFP); idem, 29/I/2003, 29/I/2003, Bezerra, MFA 96 (UFP); idem, 13/VIII/2003, 

Bezerra, MFA 709 - A (UFP); idem, 01/XI/2002, Bezerra, MFA 894 - B (UFP); idem, 

01/XII/2002, Bezerra, MFA 896 (UFP); idem, 18/XI/2002, Bezerra, MFA 897 (UFP); 

idem, 23/XI/2002, Bezerra, MFA 898 (UFP); idem, 17/VIII/2002, Bezerra, MFA 899

(UFP); idem, 21/XI/2002, Bezerra, MFA 910 (UFP); idem, 18/XII/2002, Bezerra, MFA

911 (UFP); idem, 17/VIII/2002, Bezerra, MFA 937 (UFP); idem, 23/X/2002, Bezerra, 

MFA 938 (UFP); idem, 07/XI/2002, Bezerra, MFA 939 (UFP); idem, 08/XI/2002, 

Bezerra, MFA 940 (UFP); idem, 26/XII/2002, Bezerra, MFA 941 (UFP); idem, 
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10/XII/2002, Bezerra, MFA 949 (UFP); idem, 09/IX/2002, Bezerra, MFA 954 (UFP); 

idem, 25/I/2003, Bezerra, MFA. 964 (UFP); idem, 20/IX/2002, Bezerra, MFA 965

(UFP). 

Comentários: Espécie de ampla distribuição mundial porém pouco registrada no 

Brasil, talvez devido ao seu diminuto tamanho e coloração muito escura, sendo 

assinalada para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A maioria dos exemplares 

estudados, coletados no campo ou desenvolvidos em câmara-úmida, apresentaram o 

calículo profundo e esporos típicos da espécie, porém nas exsicatas Bezerra, MFA 324; 

Bezerra, MFA 325; Bezerra, MFA 326; Bezerra, MFA 327; Bezerra, MFA 328; 

Bezerra, MFA 329 e Bezerra, MFA 1036, os esporângios são menores, têm esporoteca 

globosa, calículo mais raso (25 – 30%) e rede peridial mais aberta, podendo tratar–se de 

um táxon distinto, o que só poderá ser confirmado com a obtenção de maior número de 

coleções, de diferentes procedências. 

LICEACEAE 

1. Licea biforis Morgan, Jour. Cinc. Soc. Nat. Hist. 15: 131. 1893.   

Fig. 23-25 e 51 

  

Plasmodiocarpo gregário, curto, 0,5-0,6 mm comp., fusiforme, levemente 

comprimido lateralmente, séssil sobre uma base estreita, 0,3 mm diâm., castanho-escuro 

com uma linha amarela; hipotalo inconspícuo; perídio duplo, a camada externa de 

consistência cartilaginosa, a interna membranosa, deiscência por um sulco longitudinal 

de cor amarelada; esporada amarelada; esporo globoso, isolado, hialino,  quase liso, 

7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: Ohio, EUA (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Paraná, Pernambuco e Piauí. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 15/VIII/2002, Bezerra, MFA 119 (UFP). 

Comentários: O esporocarpo de Licea biforis apresenta uma cor castanha, nunca 

enegrecida e uma linha mais clara ao longo da parte superior da esporoteca, 

característica marcante para sua identificação (Martin & Alexopoulos 1969; Farr 1976; 

Lado & Pando 1997). 
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Figuras 1-3. Cribraria cancellata (Batsch.) Nann.-Bremek. 1. esporocarpo; 2. Esporo; 3. base da 
esporoteca evidenciando um curto calículo. Figuras 4-7. Cribraria confusa Nann.-Brem. & Yamam. 4. 
Esporocarpo; 5.Esporo. 6. detalhe da rede peridial; 7. Esporoteca; Figuras 8-11. Cribraria languescens

Rex 8. esporocarpo; 9. detalhe da rede peridial; 10. esporoteca evidenciando a distribuição dos grânulos 
dictitínos; 11. esporo. Figuras 12-15. Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers. 12. esporocarpo; 13. detalhe 
da rede peridial; 14. nódulo da rede peridial; 15. esporo; Figuras 16-19 Cribraria tenella Schard. 16. 
detalhe da rede peridial; 17. esporocarpo; 18. esporoteca; 19. esporo. Figuras 20-23. Cribraria violacea

Rex  20. esporocarpo; 21. esporo; 22. Nódulo da rede peridial; 23. detalhe da rede peridial. Figuras 24-26. 
Licea biforis Morgan. 24. ornamentação da face interna do perídio esporocarpo; 25.  esporo; 26. 
Esporocarpo.  
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Esta espécie foi assinalada apenas em duas regiões do país, sendo referida para 

os Estados de Pernambuco e Piauí e com um único registro na região Sul, no Estado do 

Paraná (Cavalcanti 2002; Putzke 2002). 

Devido à coloração e pequeno tamanho, os esporocarpos de L. biforis são 

usualmente confundidos com o substrato onde ocorreu a esporulação, o que dificulta sua 

visualização no campo (Farr 1976); o único espécime obtido na EESI, coletado durante 

a estação chuvosa na Gruta da Serra, sobre tronco morto caído, só foi encontrado por 

estar associado à C. microcarpa.  

RETICULARIACEAE 

1. Lycogala conicum Pers., Syn. Fung. 159.1801. 

  Fig. 26-28 e 52 

Etálio cônico, gregário, 1,2 – 2,8 mm alt., 1,0 – 1,5 mm diâm. no ápice e 1,5 – 

1,8 mm diâm. na base, castanho-amarelado, córtex com vesículas salientes, castanho-

escuras, dispostas em um padrão reticulado, especialmente na parte superior; deiscência 

apical; pseudocapilício de ramificações escassas, delgado, hialino; esporada castanho-

amarelado; esporo globoso, isolado, hialino, minutamente reticulado, 6,12 μm diâm. 

Localidade tipo: Alemanha (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Bahia, Pernambuco e São Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 14/VIII/2003, Bezerra, MFA 725 (UFP). 

Comentários: Segundo Lado (2001), o gênero Lycogala compreende seis 

espécies: L. confusum Nann.-Bremek. ex Ing, L. conicum Pers., L. epidendrum, L. 

exiguum Morgan, L. flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. e L. fuscoviolaceum Onsberg. 

Exceto a primeira e a última, estas espécies são assinaladas para o Brasil, sendo L. 

flavofuscum e L. conicum extremamente raras, especialmente a primeira, da qual se tem 

registro apenas no trabalho de Torrend (1915), sem indicação de local ou estado onde 

foi coletada.  

No Brasil, L. conicum é rara, sendo citada pela primeira vez por Torrend (1915), 

sem indicação de localidade. Farr (1960) fez referência a sua possível ocorrência em 

Pernambuco com base em exsicatas do herbário URM. Trinta anos após, Cavalcanti & 

Brito Jr. (1990) e Hochgesand & Gottsberger (1996) indicam a sua ocorrência para São 
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Paulo, possuindo ainda registros no Estado da Bahia (Cavalcanti 2002). O único 

espécime obtido na EESI é muito típico, não deixando dúvidas de que se trata dessa 

espécie.

2. Lycogala epidendrum (L.) Fr., Syst. Mycol. 3: 80. 1829.  

Lycoperdon epidendrum L., Sp. Pl.: 1184. 1753. 

Fig. 29-31 

 Etálio isolado ou agrupado, séssil, globoso a subgloboso, 2-5 mm diâm., oliva-

acinzentado-escuro; hipotalo inconspícuo; córtex persistente, coberto por proeminências 

vesiculares irregulares, 30,6 - 53,55μm diâm., preenchidas com um fluído amarelado; 

deiscência apical, por um poro ou uma pequena fissura; pseudocapilício tubular, quase 

incolor, ramificado em alguns pontos, com pregas em constrições transversais, porção 

terminal clavada, túbulos de 6,12 - 9,12 μm diâm., irregular em vários pontos do 

filamento, ramificados, com margens crenuladas; esporada bege; esporo globoso, 

isolado, amarelo-pálido-verdoso a hialino, reticulado, 6,12 - 7,65 μm diâm. 

Localidade tipo: Europa (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito 

Federal, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, 

Santa Catarina e São Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 04/IV/2002, Bezerra, MFA 78 (UFP); idem, 05/IV/2002, Bezerra, MFA 89

(UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA 70 (UFP); idem, 14/V/2002, Bezerra, MFA 98

(UFP); idem, 13/XI/2002, Bezerra, MFA 378 (UFP); idem, 18/IX/2002, Bezerra, MFA

396 (UFP); idem, 18/IX/2002, Bezerra, MFA 408 (UFP); idem, 18/IX/2002, Bezerra, 

MFA 409 (UFP); idem, 04/XII/2002, Bezerra, MFA 357 (UFP); idem, 04/XII/2002, 

Bezerra, MFA 358 (UFP); idem, 16/I/2003, Bezerra, MFA 367 (UFP); idem, 16/I/2003, 

Bezerra, MFA 368 (UFP); idem, 13/II/2003, Bezerra, MFA 139 (UFP); idem, 

12/II/2003, Bezerra, MFA 140, (UFP); idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA 128 (UFP); 

idem, 12/III/2003, Bezerra, MFA 129 (UFP). 

Comentários: Lycogala epidendrum tem ampla distribuição no Brasil, sendo 

registrada em diferentes tipos de vegetação e em material armazenado em indústrias 

(Santos & Cavalcanti 1995; Albuquerque 1998; Cavalcanti & Brito Jr. 1990; Cavalcanti 
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2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; Bezerra 2003). Os exemplares encontrados 

na EESI, típicos nos demais aspectos, apresentam tamanhos variados, alguns próximos 

aos descritos para L. exiguum, concordando com os comentários de Farr (1976) sobre a  

tendência dos etálios desta espécie se apresentarem com menores dimensões nos 

Neotrópicos. 

3. Lycogala exiguum Morgan, Jour. Cinc. Soc. Nat. Hist. 15: 134.1893. 

Fig. 32-35 

Etálio isolado ou agrupado, séssil, globoso, 2 - 4 mm diâm., cinza-grafite; 

hipotalo inconspícuo; córtex persistente, coberto com proeminências vesiculares 

irregulares, pretas, divididas em câmaras, 34,2 μm diâm.; deiscência apical por um poro 

ou uma pequena fissura; pseudocapilício tubular com pregas em constrições 

transversais, hialino, 4,59 – 6,12 μm diâm., margens crenuladas, ápice expandido; 

esporada bege; esporo globoso, isolado, hialino, reticulado, 6,12 μm diâm. 

Localidade tipo: Ohio (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Distrito Federal, Pernambuco, Piauí, 

Santa Catarina e São Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 05/IV/2002, Bezerra, MFA 90 (UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA 73

(UFP); idem, 14/V/2002, Bezerra, MFA 186 (UFP); idem, 16/I/2003, Bezerra, MFA 366

(UFP); idem, 14/V/2003, Bezerra, MFA 592 (UFP); idem, 26/XI/2003, Bezerra, MFA

753 (UFP); idem, 28/XI/2003, Bezerra, MFA 804 (UFP).  

Comentários: Referida pela primeira vez para o Brasil através de coletas feitas 

em Pernambuco, esta espécie parece ser pouco comum no país (Cavalcanti & Brito Jr 

1990), sem registros até o momento para a região Norte (Cavalcanti 2002). É 

freqüentemente confundida com L. epidendrum, da qual já foi considerada como uma 

variedade (Farr 1976). L. exiguum é distinguida de L. epidendrum pelos etálios menores, 

menos fortemente ornamentados e apresentando escamas tesseladas escuras no córtex. 

As dimensões dos esporos e pseudocapilício podem se superpor, principalmente em 

material jovem ou depauperado de ambas as espécies; todavia, os etálios de L. exiguum

tendem a ser maiores nos trópicos, enquanto aqueles de L. epidendrum são menores, 

diminuindo as diferenças entre as duas espécies (Farr 1976).  
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4. Tubifera bombarda (Berk. & Broome) Martin, Brittonia 13: 110. 1961. 

Alwisia bombarda Berk. & Broome, J. Linn. Soc., Bot. 14: 86. 1873. 

Fig.36-38 

 Esporângio cilíndrico, alongado, castanho-claro, agrupado e fusionado 2 a 5 

pelos pedicelos, 4,14 – 4,37 mm alt. total; esporoteca 1,38 mm diâm.; hipotalo 

castanho-claro-amarelado, irregular, membranoso, pouco brilhante; pedicelo sulcado, 

contorcido, cilíndrico, castanho-avermelhado, internamente fibroso, 2,76 μm comp., 

0,46 – 0,55 μm larg. na base, 0,28 – 0,32 larg. no ápice; perídio simples, membranoso, 

castanho-claro, persistindo na base em forma de calículo, face interna com numerosas 

estruturas semelhantes a papilas, deiscência apical e irregular; pseudocapilício 

abundante, parede dupla, tubos rígidos, ornamentados por curtos espinhos, castanho-

claro-amarelado; esporada castanha; esporo globoso, isolado, castanho, reticulado, 6,12 

μm diâm.  

Localidade tipo: Ceilão (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Pernambuco, Rio Grande do Sul e São 

Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 15/VII/2002, Bezerra, MFA 104 (UFP). 

Comentários: Espécie de fácil identificação devido à forma de sua esporoteca 

que ao romper o perídio expõe o pseudocapilício constituído por um grupo de 

filamentos longos, tubulosos e rígidos com coloração castanho-ferrugíneo. Em T. 

bombarda é comentada a presença de algumas crateras na face interna do perídio, 

semelhantes à T. microsperma (Nelson et al. 1982).  

O primeiro registro de ocorrência desta espécie para a América do Sul foi 

efetuado através do trabalho de Farr (1960), com base em material coletado no Nordeste 

do Brasil. Apenas um exemplar, muito típico, foi registrado na EESI durante todo o 

período de estudo, coletado sobre tronco morto, bastante úmido devido ao tempo 

chuvoso (julho).  

5. Tubifera dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer., Kon. Ned. Akad. Wetensch., C 

84(2): 233- 241. 1981.  

 Fig. 39-41 e 53 
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Pseudoetálio castanho, 5 mm diâm., formado por esporângios cilíndricos, 

agrupados, 3 - 4 mm alt. total; hipotalo castanho, curto-cilíndrico, 2 mm diâm., 1 mm 

comp. ou quase ausente, coberto por um agrupamento de esporângios subglobosos; 

perídio simples, translúcido, brilhante, membranáceo, face interna apresentando 

algumas papilas que mais se parecem com espículas, deiscência apical; esporada 

castanha; esporo globoso, isolado, castanho-amarelado, alguns com hemisfério 

reticulado completo e outros parciais, 4,59 - 6,12  μm diâm. 

Localidade tipo: Holanda (Nannenga-Bremekamp & Loerakker 1981). 

Distribuição no Brasil: primeiro registro para o país. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 14/II/2003, Bezerra, MFA 152  (UFP). 

Comentários: O pseudoetálio de T. dimorphoteca assemelha-se ao de T. 

microsperma (Berk. & Curt.) Martin e de T. papillata Martin, mas diferencia-se destas e 

de todas as outras espécies do gênero por apresentar o hipotalo desenvolvido e revestido 

por esporângios globosos. O perídio apresenta-se liso a ondulado e o ápice dos 

esporângios terminais são livres e algumas vezes mais divergentes; o hipotalo é rugoso, 

não esponjoso e com uma base discóide (Nannenga-Bremekamp & Loerakker 1981). 

Considerando a grande semelhança nos aspectos gerais dos pseudoetálios, uma análise 

detalhada de exsicatas depositadas nos diferentes herbários brasileiros identificadas 

como T. microsperma poderá revelar uma distribuição mais ampla de T. dimorphoteca 

no país. 

6. Tubifera ferruginosa (Batsch.) J.F. Gmel., Syst. Nat. 2: 1472.1791.  

Stemonitis ferruginosa Batsch, Elench. Fung. Continuatio Prima: 261. 1786. 

Fig. 42-44 

Pseudoetálio subgloboso, formado por esporângios cilíndricos a ovóides, 

castanho, 4,0 mm alt. total, 6,0 mm diâm.; hipotalo inconspícuo; perídio simples, 

membranoso, castanho-claro, face interna com papilas esparsas, deiscência apical e 

irregular; esporada castanho-ferrugínea; esporo globoso, isolado, castanho-claro, 

reticulado, 6,12  diâm. 

Localidade tipo: Alemanha (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registro para Pernambuco e Santa Catarina . 



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 61

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 26/XI/2003, Bezerra, MFA 886 (UFP). 

Comentários: Segundo Nelson et al. (1982) esta espécie é bastante confundida 

com T. microsperma, da qual se distingue pela ausência de estruturas semelhantes a 

crateras na face interna do perídio. Cavalcanti & Fortes (1995) informam que seu 

primeiro registro para o Brasil foi feito em 1896 por Bresadola, para Santa Catarina, 

como Tubulina cylindrica (Bull.) D.C. Durante todo o período de estudo foi obtido 

apenas um exemplar, com o típico perídio desta espécie, coletada na vertente Leste, a 

uma altitude de 300 metros. 

7. Tubifera microsperma (Berk. & M. A. Curtis) Martin, Mycologia 39: 461. 1947.  

Licea microsperma Berk. & M. A. Curtis in Berkeley, Grevillea 2: 68. 1873. 

Fig. 45-47 

Pseudoetálio castanho, subgloboso, formado por esporângios cilíndrico-

angulares, 3,0-4,5 mm alt. total; hipotalo castanho-escuro, muito desenvolvido, 

consistência esponjosa; perídio simples, membranoso, castanho-claro, deiscência apical 

irregular, face interna com numerosas crateras, visualizadas sob 600x aumento; 

esporada castanha; esporo globoso, isolado, amarelado, reticulado, 5,35 - 6,12 μm diâm. 

Localidade tipo: Carolina do Sul, USA (Martin & Alexopoulos 1969). 

Distribuição no Brasil: tem registros para Amapá, Amazonas, Bahia, Pará, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 14/II/2003, Bezerra, MFA 151 (UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA

241 - B (UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA 242 (UFP); 11/IV/2003, Bezerra, MFA

245 (UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA 246 - A (UFP); idem, 11/IV/2003, 

Bezerra, MFA 247 (UFP); idem, 11/IV/2003, Bezerra, MFA 248 (UFP); idem, 

11/IV/2003, Bezerra, MFA 256 (UFP); idem, 14/II/2003, Bezerra, MFA 306 (UFP); 

idem, 19/VI/2003, Bezerra, MFA 545 (UFP); idem, 28/XI/2003, Bezerra, MFA 808

(UFP); idem, 28/XI/2003, Bezerra, MFA 809 (UFP). 

Comentários: Espécie distinguida de T. ferruginosa e T dimorphotheca pelas 

numerosas crateras presentes na face interna do perídio, visíveis sob objetiva de 

imersão, além do hipotalo esponjoso e bem desenvolvido (Nelson et al.1982).  
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T. microsperma é uma das espécies de Reticulariaceae mais encontrada em todas 

as regiões do Brasil (Cavalcanti 2002, Maimoni-Rodella 2002, Putzke 2002); na EESI, 

foram obtidos 12 espécimes, coletados tanto na estação seca como na chuvosa, em 

diferentes locais da vertente Leste, desde 239 m de altitude até o topo da Serra (665 m), 

onde se mostrou abundante. Na vertente Oeste, a uma altitude de 300 m, foram 

encontrados apenas dois espécimes. As exsicatas Bezerra, MFA 241-B e Bezerra, MFA

246-A, apresentaram-se associadas a espécies de Physarum Pers. e Lycogala Adans, 

respectivamente.  

8. Reticularia jurana Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 44: 297. 1908.  

Fig. 48-50 

Etálio pulvinado, castanho-claro, isolado, 6-12 mm comp., 6-10 mm larg.; 

hipotalo bem desenvolvido, esbranquiçado, irregular, membranoso; perídio simples, 

face interna apresentando trechos com papilas, membranoso, castanho-claro, persistindo 

na base, iridescente, deiscência irregular; pseudocapilício castanho-avermelhado, liso, 

1,53-3,06 μm diâm., com tendência a dicotomia; esporada castanha; esporo globoso, 

isolado, castanho-pálido, com reticulações pouco distintas, 6,12  μm diâm.  

Localidade tipo: Suiça (Martin & Alexopoulos 1969).

Distribuição no Brasil: tem registros para Paraíba, Pernambuco e São Paulo. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 12/III/2003, Bezerra, MFA 123 (UFP); idem, 19/VI/2003, Bezerra, MFA

543 (UFP); idem, 19/VI/2003, Bezerra, MFA 546 (UFP); idem, 19/VI/2003, Bezerra, 

MFA 547 (UFP). 

Comentários: O gênero Reticularia foi proposto por Bulliard em 1791, 

compreendendo 12 espécies (Martin & Alexopoulos 1969). Atualmente nove espécies 

são reconhecidas (Lado 2001), distribuídas em diferentes continentes (Nannenga-

Bremekamp 1958; Lado & Pando 1997). Para o Brasil são citadas R. jurana e R. 

splendens Morgan, sob os binômios Enteridium splendens (Morgan) T. Macbr. e E. 

splendens (Morgan.) T. Macbr. var. juranum (Meyl.) Hãrk (Cavalcanti & Brito Jr 1990;  
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Figuras 27-29. Lycogala conicum Pers 27. esporocarpo; 28. detalhe do córtex; 29. esporo. Figuras 30-.32 
Lycogala epidendrum (L.) Fr. 30. esporocarpo; 31 detalhe do córtex; 32. esporo. Figuras 33-36. Lycogala 

exiguum Morgan 33. esporocarpo; 34.1detalhe do córtex; 35. pseudo-capilício; 36. esporo. Figuras 37-39. 
Tubifera bombarda (Berk. & Br.) Martin 37. esporocarpo; 38. pseudo-capilício; 39. esporo. Figuras 40-
42. Tubifera dimorphoteca Nann.-Bremek & Loer. 40. esporocarpo; 41. detalhe da face interna do 
perídio; 42. esporo. Figuras 43-45. Tubifera ferruginosa (Bastsch.) J.F. Gmel. 43. esporocarpo; 44. 
detalhe da face interna do perídio; 45. esporo. Figuras 46-48. Tubifera microsperma (Berk. & M. A. 
Curtis) Martin 46. esporocarpo. 47. detalhe da face interna do perídio; 48. esporo. Figuras 49-51. 
Reticularia jurana Meylan 49. esporocarpo; 50. esporo; 51. pseudocapilício.   
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Putzke 1996; Hochgesand & Gottsberger 1996; Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 

2002).  

A ocorrência deste gênero no nordeste do Brasil era conhecida apenas para áreas 

de Floresta Atlântica nos estados da Paraíba e Pernambuco (Cavalcanti 2002). As quatro 

amostras analisadas foram coletadas em diferentes locais da EESI, na estação chuvosa 

(junho) e no final da estiagem (março), todas elas constituídas por frutificações antigas. 

Figuras 52 -54 . Diferentes esporocarpos de Liceales. 52. Plasmodiocarpos de Licea biforis Morgan (0,3 

mm). 53. Etálio de Lycogala conicum Pers (1 mm). 54. Pseudoetálio de Tubifera dimorphoteca Nann.-

Bremek. & Loer (1 mm). A seta indica o hipotalo coberto por esporângios subglobosos densamente 

agrupados.  
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5.2. Mixobiota da Estação Ecológica Serra de Itabaiana (Sergipe-

Brasil):Physarales. 

Manuscrito a ser enviado para publicação na revista Acta Botânica Brasílica 
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Mixobiota da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil: Physarales
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RESUMO – (Mixobiota da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil: 

Physarales). A Estação Ecológica Serra de Itabaiana-EESI, Sergipe, apresenta elevações 

entre 180-670m acima do nível do mar. Os objetivos deste estudo foram obter dados 

sobre a diversidade de Myxomycetes em florestas e savanas Neotropicais e determinar a 

composição das espécies de Physarales associadas com diferentes microhabitats. Entre 

abril de 2002 e dezembro de 2003, um esforço foi feito para registrar espécies de 

Physarales e obter amostras de vários tipos de substratos a serem utilizados  na 

preparação de culturas em câmara-úmida (madeira em decomposição; casca de árvores 

vivas; folhedo; plantas suculentas; musgos; fezes de animais herbívoros). Coleções 

foram depositadas nos Herbários UFP e MA - Fungi. A abundância e constância de cada 

espécie foram determinadas e a descrição  taxonômica de uma provável espécie nova de 

Physarum é fornecida. Um total de sete espécies de Didymiaceae e 24 espécies de 

Physaraceae foi identificado. A diversidade  taxonômica observada nos diferentes 

microhabitats é baixa, com valores de S/G entre 1,0-2,6 As Physarales estão presentes 

em todos os microhabitats analisados e as lignícolas e foliícolas compreendem mais de 

50% dos espécimes analisados; fimícolas e suculentícolas só foram observadas  em 

culturas de câmaras-úmidas. As espécies mais freqüentes e abundantes foram Physarum 

viride (Bull.) Pers., Physarum stellatum (Massee) G. W. Martin, Craterium 

paraguayense (Speg.) G. Lister e Physarum cinereum (Batsch) Pers. Todos os táxons 

constituem primeira referência para o estado de Sergipe e as espécies  Diachea 

silvaepluvialis M.L. Farr, Diderma rugosum (Rex) T. Macbr., Didymium dubium 

Rostaf. e Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel, estão sendo referidas pela primeira 

vez para o Brasil. 

Palavras-chave: Myxomycetes, taxonomia, microhabitat, Unidade de Conservação
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ABSTRACT (Myxobiota of the Estação Ecológica Serra de Itabaiana (Sergipe State, 

Brazil): Physarales). The Serra de Itabaiana Ecological Reserve - EESI is located in the 

State Sergipe, and ranges in elevations from 180–670m above sea level. The objectives 

of this study were to obtain data on Myxomycetes diversity in Neotropical forests and 

savannas and to determine the composition of the assemblage of Physarales species 

associated with different microhabitats.  Between April, 2002-December, 2003, an 

effort was made to record species of Physarales and to obtain samples of various types 

of substrata to be used in the preparation of moist chamber cultures (decaying wood; 

bark of living trees; leafy litter; suculenticolous plants; mosses; dung of herbivorous 

animals).  Collections are deposited in the Herbaria UFP and MA– Fungi. The 

abundance and constance of each species are given and a taxonomic description of a 

tentatively new Physarum species is provided. A total of seven species of Didymiaceae 

and 24 species of Physaraceae was identified. The observed taxonomic diversity in the 

different microhabitats is low, with S/G values between 1.0-2.6. Physarales are present 

in all analised microhabitats and the lignicolous and foliicolous comprise more than 

50% of the specimes; fimícolous and suculenticolous species were observed only in 

moist chamber cultures. The most frequent and abundant species were Physarum viride

(Bull.) Pers., Physarum stellatum (Massee) G. W. Martin, Craterium paraguayense 

(Speg.) G. Lister and Physarum cinereum (Batsch) Pers. All the species are new records 

to the State Sergipe and Diachea silvaepluvialis M.L. Farr, Diderma rugosum (Rex) T. 

Macbr., Didymium dubium Rostaf. and Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel, are 

reported for the first time in Brazil. 

Kew words: Myxomycetes, taxonomy,  microhabitat, Conservation Unit 
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Introdução 

A ordem Physarales T. Macbr. compreende as famílias Physaraceae Rostaf., 

com sete gêneros e 193 espécies, Didymiaceae Rostaf., com sete gêneros e 169 espécies 

e Eleomyxaceae Hagelst., com um gênero e duas espécies (Martin et al. 1983; Lado 

2001). Grande parte das espécies dessa ordem tem ampla distribuição mundial, porém 

algumas são restritas às regiões tropicais, como Physarum roseum Berk. & Broome, 

enquanto outras habitam ambientes muito particulares, como Diderma alpinum (Meyl.) 

Meyl. e Diderma fallax (Rostaf.) Lado,  tipicamente nivícolas, esporulando na neve 

fundente (Lado 2004). 

Analisando-se obras como as de Lister (1925), Hagelstein (1944), Macbride & 

Martin (1934), Martin & Alexopoulos (1969), Farr (1976), Lakhanpal & Mukerji (1981) 

e Lado & Pando (1997), fica evidente que a maioria das Physaraceae esporula sobre 

madeira em decomposição e poucas espécies são citadas como foliícolas, 

comportamento mais encontrado entre as Didymiaceae. Algumas espécies de Physarales 

ocupam microhabitats especiais, desenvolvendo-se e esporulando sobre fezes de 

herbívoros, como Badhamia apiculospora (Härk.) Eliasson & N. Lundq. (Eliasson & 

Keller 1999); outras, comportam-se como micetícolas, freqüentemente associadas a 

basidiomicetos, como Badhamia utricularis (Bull.) Berk. e Physarum pezizoideum

(Jungh.) Pavill. & Lagarde (Lister 1925). Várias espécies são corticícolas, estando 55 

Physaraceae e 21 Didymiaceae representadas na recente chave elaborada por Mitchell 

(2004) para este grupo ecológico. As espécies de Physarales corticícolas são 

encontradas tanto em ambientes naturais quanto antropizados, sendo Physarum 

compressum Alb. & Schwein., P. leucophaeum Fr. e Diderma deplanatum Fr. incluídas 

entre as presentes em parques e praças de grandes cidades como Madri e Helsinki 

(Cavalcanti 1974; Basanta 2004; Härkönen & Vänskä 2004). Microhabitats só 

recentemente explorados para os mixomicetos também são ocupados pelos 

representantes dessa ordem, como Badhamia melanospora Speg., tipicamente 

suculentícola e P. compressum, freqüentemente encontrado em inflorescências de 

grandes ervas tropicais (Schnittler & Stephenson 2002). 

No Brasil, as Physarales estão representadas pelas famílias Physaraceae e 

Didymiaceae, com 10 gêneros e 69 espécies, distribuídos em todas as regiões, porém 

sem registros até o momento para o estado de Sergipe (Cavalcanti 2002; 

Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; Bezerra 2003). No levantamento da mixobiota 
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sergipana, iniciado em 2002,  espécies dessa ordem foram coletadas na Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, ocupando diferentes microhabitats. Dentre elas, um 

representante das Physaraceae possui caracteres que diferem de todas as espécies 

descritas para o gênero Physarum, indicando constituir um novo táxon. No presente 

trabalho,  comenta-se a distribuição das espécies nos diferentes ambientes vegetacionais 

e microhabitats existentes nesta Unidade de Conservação, ampliando o conhecimento 

sobre sua distribuição mundial e no Brasil. 

Material e Métodos 

Os espécimes de Physarales (campo e câmara úmida) foram obtidos em 51 dias 

de trabalhos de campo na Estação Ecológica da Serra de Itabaiana – EESI, Brasil (10º 

40' 52"S, 37º 25' 15"W, 4.389, 76 ha), distribuídos em 19 excursões realizadas entre 

abril de 2002 e dezembro de 2003. O clima da região, situada na Mesoregião do Agreste 

de Sergipe, Nordeste do Brasil, é quente e úmido, com chuvas de outono-inverno 

(1.200mm a 1.300 mm/ano) e temperaturas médias mensais oscilando entre 17 ºC e 23 

ºC,  oferecendo condições favoráveis ao desenvolvimento dos Myxomycetes (Condese 

1978).  

As coletas foram efetuadas em ambiente de Mata de Galeria (Riacho Coqueiro), 

Campo Cerrado (Mangabeira), Gruta da Serra,  Trilha de acesso ao Salão do Rio dos 

Negros e Topo da Serra  (Capão de  Mata e Campo limpo), na vertente Leste da Serra; 

na vertente Oeste foram coletadas amostras em área de Floresta Mesófila Decídua na 

localidade Bula cinza. Foram explorados os seguintes tipos de substrato: folhas mortas 

de palmeiras (Arecaceae) e bromélias (Bromeliaceae) ainda presas à planta; bases 

foliares de canela-de-ema (Vellozia dasypus Seub., Velloziaceae) ainda presas ao caule; 

casca de árvores vivas como mangabeira (Hancornia speciosa Gomes, Apocynaceae) e 

jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.); troncos mortos ainda em pé ou caídos; partes

vegetativas de coroa de frade (Cactaceae); liter  (folhas, gravetos, etc); fezes diurnas de 

coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) e de cavalo (Equus caballus L.). Com estes mesmos 

substratos, provenientes de diferentes ambientes encontrados na EESI, foram preparadas 

590 câmaras-úmidas, seguindo-se a metodologia descrita por Stephenson et al.  (1999).  

Para identificação das espécies foram empregados os trabalhos de Lister (1925), 

Martin & Alexopoulos (1969), Farr (1976) e Lado & Pando (1997), seguindo-se o 
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sistema de classificação de Martin et al. (1983). Utilizou-se um dicionário de cores 

(Anônimo 1976) para definir a coloração do esporocarpo e microestruturas.  Seguiu-se 

Lado (2001) na indicação dos binômios e autores das espécies. 

A distribuição geográfica das espécies no Brasil baseou-se nos trabalhos de 

Cavalcanti (2002), Maimoni-Rodella (2002), Putzke (2002) e Bezerra (2003). 

Exsicatas representativas do material estudado encontram-se depositadas no 

herbário UFP (Universidade Federal de Pernambuco, Recife), com duplicatas no 

Herbário MA- Fungi (Departamento de Micologia, Real Jardim Botânico, Madri). 

A constância das espécies foi calculada relacionando o número de excursões nas 

quais a espécie foi coletada e o total de excursões realizadas (19), expressa em 

porcentagem (Cavalcanti & Mobin 2004): constante (> 50%); acessória (25% a 50%); 

acidental (< 25%).  A abundância das espécies foi estimada em relação ao total de 

espécimes de Physarales obtido, como descrito por  Schnittler et al (2002): escassa 

(<1,5%); ocasional (1,5-3,5%); comum (>3,5-6,5%); abundante (> 6,5%). A diversidade 

taxonômica foi expressa pela relação entre o número de gêneros e o de espécies 

registrados no local (S/G), conforme Stephenson et al. (2001). 

Resultados e discussão

O estudo dos espécimes obtidos na EESI, tanto as amostras de campo como as 

desenvolvidas em câmara úmida, depositadas no Herbário UFP, revelou a presença de 

24 representantes das Physaraceae, distribuídos nos gêneros Craterium, Fuligo, 

Physarella e Physarum e sete das Didymiaceae, pertencentes aos gêneros Diachea, 

Diderma e Didymium. Todos os táxons a seguir relacionados estão sendo referidos pela 

primeira vez para o Estado de Sergipe. Diachea silvaepluvialis M.L. Farr, Diderma 

rugosum (Rex) T. Macbr., Didymium dubium Rostaf.  e Physarum pulcherrimum Berk. 

& Ravenel. ainda não eram conhecidas como componentes da mixobiota brasileira. 

DIDYMIACEAE 

Diachea silvaepluvialis M.L. Farr, Contr. U.S. Natl. Herb. 37(6): 409. 1969.  

Fig. 1-4 
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Frutificação abundante, >50 esporângios pedicelados, sobre folhas de 

dicotiledôneas não identificadas. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.). 

Estiagem (novembro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 13/IX/2002, Bezerra, MFA 134 (UFP). 

Coletada apenas uma vez em ambiente de mata úmida, porém muito típica 

destacando-se os esporos com longos espinhos castanho-enegrescidos.  

Distribuição no Brasil: primeiro registro para o país. 

Diderma deplanatum Fr., Syst. Mycol. 3:110. 1829. 

Frutificações escassas, 1-3 plasmodiocarpos, sobre folhas de dicotiledôneas não 

identificadas. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.). Estiagem (setembro). 

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 21/XII/2002, 

Bezerra, MFA 462 (UFP); idem, 21/XII/2002, Bezerra, MFA 463 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Pernambuco), Centro Oeste (Mato 

Grosso) e Sudeste (São Paulo).  

Diderma effusum (Schwein.) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 : 155. 1894. 

Frutificação escassa, 1 plasmodiocarpo, sobre folha morta de Bromeliaceae. 

Metade da Serra, 427m alt. Estiagem (dezembro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 21/XI/2003, Bezerra, MFA 692 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Paraíba, 

Pernambuco), Sudeste (Espírito Santo, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul).  

Diderma rugosum (Rex) T. Macbr., N. Amer. Slime-Moulds: 105. 1899. Fig. 5-6. 

Frutificação escassa, seis a 12 esporângios pedicelados, sobre briófitas, em 

tronco morto caído e folhas, Topo da Serra, 670m alt. Estiagem (fevereiro, novembro). 
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BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 14/II/2003, 

Bezerra, MFA 121 (UFP); idem, 24/XI/2003, Bezerra, MFA 776 (UFP). 

Coletados no período de estiagem os dois espécimes obtidos são muito típicos 

tanto no que se refere as características do perídio como da columela, quanto do 

ambiente em que se desenvolveram onde os musgos são abundantes, no ponto mais alto 

de coletas na EESI. 

Distribuição no Brasil: primeiro registro para o Brasil. 

Diderma sp 

Frutificação escassa, pseudoetálio, sobre briófitas, em tronco morto caído. Trilha 

de acesso ao Salão do Rio dos Negros, 210m alt. Estação chuvosa (agosto). BRASIL. 

Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 16/VIII/2002, Bezerra, 

MFA 158 (UFP).  

Os aspectos da frutificação, constituída por esporocarpos depressos, densamente 

agrupados em pseudoetálio e o perídio branco, calcáreo, é extremamente semelhante à 

fotografia do holótipo de Diderma acanthosporum Estrada et Lado, conhecida apenas 

de florestas secas tropicais e subtropicais, recentemente descrita para o México 

(Estrada-Torres et al 2001). Todavia, o menor diâmetro e a ornamentação dos esporos 

não se enquadram na descrição da espécie. Os esporos se assemelham em tamanho  a D. 

hemisphaericum (Bull.) Hornem. (6,0-9,0 μm), porém esta espécie  não forma 

esporocarpos pseudoetalóides.  

Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., Deutschl. Krypt.-Fl. 1: 280. 1844. 

Frutificação desde escassa até abundante, seis a 35 esporângios pedicelados, 

sobre tronco morto caído (1) e folhas mortas (3) de Bromeliaceae. Metade da Serra, 

427m alt. Estiagem (dezembro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 675 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, 

MFA 681b (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 684 (UFP); idem, 21/XII/2003, 

Bezerra, MFA  690 (UFP). 
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Distribuição no Brasil: Região Norte (Roraima), Nordeste (Bahia, Pernambuco, 

Piauí), Sudeste (São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).  

Didymium dubium Rostaf., Sluzowce Monogr.: 152. 1874.  

Fig. 7 e 8. 

Frutificação escassa, oito esporocarpos sésseis, sobre folhas de canela de ema 

(Veloziaceae). Cerrado (Mangabeira, 210m alt.). Estiagem (fevereiro), esporulado em 

câmara- úmida após 20 dias. BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 13/II/2002, Bezerra, MFA 291 (UFP). 

Segundo a literatura (Farr 1976), esta é uma espécie de zonas temperadas e 

inclui-se entre as nivícolas, como pode ser visto na lista apresentada recentemente por 

Lado (2004) para a Península Ibérica. Para os Neotrópicos não foi incluída por Farr  

(1976) entre as espécies ocorrentes no Brasil, mas a autora cita sua presença na 

Colômbia e Venezuela, em altitudes muito elevadas (2000-4000m).  

Lado (2004) comenta que a camada de neve oferece um microclima que permite 

condições de umidade, temperatura e luminosidade favoráveis ao desenvolvimento das 

espécies nivícolas. Considerando o microhabitat onde ele foi encontrado constituído 

pelas bases foliares ainda presas ao tronco, estas também poderiam oferecer um 

microclima favorável ao desenvolvimento de D. dubium nas condições de luminosidade 

e temperatura do Cerrado.  

Distribuição no Brasil: primeiro registro para o país. 
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1 2 

3 4 

Figuras. 1- 4: Diachea silvaepluvialis M.L. Farr . 1 e 2  esporocarpos  sobre folhas procedentes da 
Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE.;  3. esporada  em microscopia  óptica; 4. detalhe do 
capilício e esporos em corte óptico mediano.  Escalas: 1 = 1 mm. 2 = 0,3 mm. 3 e 4 = 10 μm. 
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PHYSARACEAE

Badhamia sp  

Frutificação abundante, 43 esporângios pedicelados, sobre tronco morto caído.

Gruta da Serra, 220m alt. Estação chuvosa (junho). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 19/VI/2003, Bezerra, MFA 553 (UFP).  

5 

7 

Figuras. 5-8: 5 e 6. Diderma rugosum (Rex) T. Macbr. Esporângios associados a 
musgos, evidenciando a típica deiscência do perídio; 7 e 8. Didymium dubium Rostaf 
Plasmodiocarpo procedentes da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE.; Escalas: 5 

= 0,5 mm. 6 = 0,2  mm. 7 e 8 = 0,1  mm. 

7 8 

6 
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Os esporocarpos do único espécime obtido são macroscopicamente muito 

semelhantes a Badhamia melanospora Speg. (= B. gracilis (T. Macbr.) T. Macbr.), 

porém o capilício é mais delicado e os esporos, apesar de coincidirem na coloração e 

ornamentação, apresentam menor diâmetro (7,6μm). Nenhuma das espécies deste 

gênero citadas para o Brasil possui esporos menores que 8μm e somente com novas 

coletas, a identidade desta espécie poderá ser esclarecida.   

Craterium aureum (Schumach.) Rostaf., Sluzowce Monogr.: 124. 1874. 

 Frutificação abundante, 51 esporângios pedicelados, sobre tronco vivo com 

briófitas. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt). Estação chuvosa (junho). 

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 17/VI/2003, 

Bezerra, MFA 488 (UFP).  

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Roraima), Nordeste (Paraíba, 

Pernambuco, Piauí).  

Craterium leucocephalum (Pers. ex. J. F. Gmel.) Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. Pilze 

1(1): 21. 1812. 

Frutificações abundantes, >30 esporângios pedicelados, sobre folha morta de 

dicotiledônea não identificada e folhas de Bromeliaceae. Metade da Serra, 427m alt. 

Estiagem (dezembro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 21/XII/2003, Bezerra, MFA  683 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA  

689 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Roraima), Centro Oeste 

(Distrito Federal), Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco), Sudeste (São Paulo), Sul 

(Rio Grande do Sul, Santa Catarina).  
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Craterium paraguayense (Speg.) G. Lister in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 2: 95. 

1911. 

Frutificações abundantes, >50 esporângios pedicelados, sobre tronco morto 

caído (1), folhas mortas de dicotiledôneas não identificadas e folhas de bromélia 

(Bromeliaceae). Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.). Estiagem (outubro, 

dezembro) e estação chuvosa (julho). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 14/VII/2002, Bezerra, MFA 107 (UFP; MA-Fungi); idem, 

14/VII/2002, Bezerra, MFA 108 (UFP); idem, 13/VII/2002, Bezerra, MFA 349 (UFP; 

MA-Fungi); idem, 14/VII/2002, Bezerra, MFA 350 (UFP); idem, 14/VII/2002, Bezerra, 

MFA 351 (UFP; MA-Fungi); idem, 18/XI/2002, Bezerra, MFA 418 (UFP; MA-Fungi); 

idem, 18/XI/2002, Bezerra, MFA 419 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 678 

UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 679 UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 

682 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 686 (UFP); idem, 21/XII/2003,  Bezerra, 

MFA 688 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Pernambuco, 

Piauí), Sudeste (São Paulo).  

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg., Prim. Fl. Holsat: 112. 1780. 

Frutificação escassa, dois etálios, sobre tronco morto caído. Gruta da Serra, 

220m alt. Estiagem (março). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, 14/III/2003, Bezerra, MFA 122 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Roraima), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Pernambuco), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), Sul (Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina).  
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Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 : 7. 

1896. 

Frutificações desde escassas a abundantes, oito a >50 esporângios pedicelados, 

sobre troncos mortos caídos. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.) e Topo da 

Serra, 670m. Estiagem (setembro, outubro) e estação chuvosa (julho, agosto). BRASIL. 

Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 15/VII/2002, Bezerra, 

MFA 106 (UFP); idem, 14/VIII/2002, Bezerra, MFA 115 (UFP); idem, 14/VII/2002, 

Bezerra, MFA  116 (UFP); idem, idem, 18/IX/2002, Bezerra, MFA  420 (UFP);  idem, 

14/VIII/2002, Bezerra, MFA  652 (UFP); idem, 14/X/2003, Bezerra, MFA  733 (UFP); 

idem, 12/IX/2003, Bezerra, MFA  865 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Pará), Nordeste (Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Sudeste (São Paulo), Sul (Paraná,  

Rio Grande do Sul, Santa Catarina).  

Physarum album (Bull.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 1: 336. 1826.  

Frutificação média a abundante, 14 a mais de 50 esporângios pedicelados, sobre 

tronco morto caído. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.) Alojamento do 

IBAMA, 210m, Gruta da Serra 220m alt. Estação chuvosa (junho, agosto). BRASIL. 

Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 18/VI/2003, Bezerra, 

MFA 506 (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA 530 (UFP); idem, 15/VIII/2002, 

Bezerra, MFA 644 (UFP).  

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí), Centro-Oeste (Distrito Federal), Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 
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Physarum bogoriense Racib., Hedwigia 37: 52. 1898. 

Frutificação média, treze plasmodiocarpos, sobre folha senescente de Arecaceae. 

Cerrado (Mangabeira, 210m alt.). Estação chuvosa (abril), esporulado em câmara úmida 

após 53 dias. BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana,

13/IX/2002, 28/V/2002, Bezerra, MFA 961 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí), 

Sudeste (São Paulo), Sul (Santa Catarina).  

Physarum cinereum (Batsch) Pers., Neues Mag. Bot. 1: 89. 1794. 

Frutificação abundante, > 50 esporângios, sobre fezes de coelho brasileiro, 

esporulado em câmara úmida após 33 dias e sobre folhas de dicotiledôneas não 

identificadas. Cerrado (Mangabeira, 210m alt.) e Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 

180m alt.). Estação chuvosa (agosto) e estiagem (dezembro, fevereiro e março). 

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 13/II/2003, 

Bezerra, MFA 305 (UFP); idem, 04/XII/2002, Bezerra, MFA 1113 (UFP); idem, 

12/II/2003, Bezerra, MFA 146 (UFP); idem, 13/II/2003, Bezerra, MFA 147 (UFP);

idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA 315 (UFP);  idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA 316

(UFP); idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA 317 (UFP); idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA

318 (UFP); idem, 13/III/2003, Bezerra, MFA 319 (UFP); idem, 13/III/2003, Bezerra, 

MFA 321 (UFP); idem, 17/VIII/2002,  Bezerra, MFA 934 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Bahia, 

Pernambuco), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo), Sul (Santa Catarina).  

Physarum compressum Alb. & Schwein., Consp. Fung. Lusat: 97 (1805). 

Frutificação média, 12 esporângios pedicelados, sobre folha morta não 

identificada. Cerrado (Mangabeira, 210m alt.). Estação chuvosa (maio), esporulado em 

câmara úmida após sete meses. BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, 14/V/2002, Bezerra, MFA 821 (UFP). 
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Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco), 

Centro Oeste (Distrito Federal), Sudeste (São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina).  

Physarum crateriforme Petch, Ann. Roy. Bot. Gard. (Peradeniya) 4: 304 (1909). 

Frutificação abundante, 22 esporângios pedicelados, sobre casca do tronco vivo 

de Moraceae (Artocarpus heterophyllus Lam.). Sítio Noel, 180m. Estiagem (setembro). 

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 10/IX/2003, 

Bezerra, MFA 839 (UFP; MA-Fungi).  

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Pernambuco).  

Physarum decipiens M. A. Curtis, Amer. J. Sci. Arts 6: 352 (1849). 

Frutificação abundante, constituída por plasmodiocarpos e alguns esporângios 

sésseis, sobre folhas de palmeiras, esporulado em câmara-úmida após 43 dias de cultivo. 

Cerrado (Mangabeira, 210m). Estiagem (janeiro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 19/I/2003, Bezerra MFA 1022 (UFP). 

Physarum leucophaeum Fr., Symb. Gasteromyc.: 24 (1818). 

Frutificação desde escassa a abundante, >50 esporângios pedicelados coletados 

no campo sobre tronco morto caído e apenas 1 esporocarpo esporulado em câmara - 

úmida montada com Cactaceae (Melocactus sp), após 15 dias de cultivo. Topo da Serra 

660m, Metade da Serra 427m alt. e Cerrado (Mangabeira, 210m alt.). Estação chuvosa 

(maio, agosto). Estiagem (fevereiro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 14/II/2003, Bezerra, MFA 382 (UFP); idem, 15/V/2003, 

Bezerra, MFA 609 (UFP);  idem, 17/VIII/2003, Bezerra, MFA 1003 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Pernambuco), Sudeste (São Paulo).  
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Physarum melleum (Berk. & Broome) Massee, Monogr. Myxogastr.: 278 (1892). 

Frutificações médias, esporângios pedicelados, sobre folhas mortas ou 

senescentes de Bromeliaceae. Metade da Serra, 427m alt. Estiagem (dezembro).  

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 21/XII/2003, 

Bezerra, MFA 680 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA 685 (UFP; MA-Fungi); 

idem, 21/XII/2003,  Bezerra, MFA  691 (UFP).  

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Bahia, 

Pernambuco, Piauí), Centro Oeste (Distrito Federal), Sudeste (São Paulo), Sul (Paraná, 

Santa Catarina).  

Physarum nucleatum  Rex, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 389 (1891) 

Frutificações de médias a abundantes, 17 a >50 esporângios pedicelados, sobre 

troncos mortos caídos. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.) e Trilha de acesso 

ao Salão do Rio dos Negros, 210m alt. Estação chuvosa (maio, agosto) e estiagem 

(setembro, outubro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de 

Itabaiana, 14/V/2002, Bezerra, MFA 103 (UFP); idem, 14/VIII/2002, Bezerra, MFA  

157 (UFP);  idem, 16/VIII/2002, Bezerra, MFA  165 (UFP); idem, 12/IX/2002, Bezerra, 

MFA  459 (UFP); idem, 14/X/2003, Bezerra, MFA  730 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Roraima), Nordeste (Ceará, 

Pernambuco, Piauí), Centro- Oeste (Distrito Federal), Sudeste (São Paulo), Sul 

(Paraná). 

Physarum oblatum T. Macbr., Bull. Iowa Univ. Lab. Nat. Hist. 2: 384 (1893).  

Frutificação abundante, >50 esporângios, sobre tronco morto caído de pau 

pombo (Tapirira guianensis Aubl., Anacardiaceae) e  de maria farinha. Metade da 

Serra, 427m alt, Sítio Noel, vertente Oeste, 210m alt. Estação chuvosa (maio, agosto). 
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BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 15/V/2003, 

Bezerra, MFA 608, (UFP); idem, 14/VIII/2003, Bezerra, MFA 728b, (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco).  

Physarum penetrale Rex, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 389 (1891). 

Frutificações abundantes, 30->50 esporângios pedicelados, sobre troncos mortos 

caídos. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.). Estiagem (setembro). BRASIL. 

Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 12/IX/2003, Bezerra, 

MFA 871 (UFP); idem, 12/IX/2003, Bezerra, MFA  875 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Pernambuco), Sudeste (São Paulo). 

Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel in Berkeley, Grevillea 2: 65(1873).  

Fig. 9-10. 

Frutificações de médias a abundantes, 13 a >50 esporângios pedicelados, sobre 

folhas mortas e troncos mortos caídos. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.); 

Trilha de acesso ao Salão do Rio dos Negros 210m alt., Topo da Serra, 670m alt. 

Estação chuvosa (abril, junho, julho, agosto). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 15/VII/2002, Bezerra, MFA 136 (UFP; MA-Fungi); idem, 

11/IV/2003, Bezerra, MFA  241a, (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA  505 (UFP; 

MA-Fungi); idem, 13/VIII/2003, Bezerra, MFA  709b  (UFP; MA-Fungi).  

Esta espécie foi referida por Farr (1976) para os Neotrópicos com base em um 

espécime procedente do Paraguai, coletado no século XIX e até o momento não se 

dispunha de qualquer referência para o Brasil. Existe grande semelhança com Physarum 

roseum Berk. & Broome do qual difere pelos pequenos  nódulos de cálcio do capilício e 

características da columela. O material coletado na EESI apresenta esporângios 

pedicelados globosos a subglobosos, esporoteca de coloração vermelho violáceo (11. v.  



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 86

9 

10

Figuras 9-10: Physarum pulcherrimum Berk. 9. esporocarpos sobre tronco morto 
procedentes da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE; 10. Nódulos calcáreos do perídio, 
capilício e esporos  em  microscopia  óptica. Escalas: 9 = 0,5 mm. 10 = 50 μm. 
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Red) e pedicelo  de um vermelho mais escuro (13. deep Red).  No material coletado nas 

diferentes localidades da EESI os esporos são de menor diâmetro (6μm) e não foi 

observada a presença de columela, que pode estar ocasionalmente ausente, como 

descrevem Martin & Alexopoulos (1969).  

Distribuição no Brasil: primeiro registro para o país. 

Physarum pusillum (Berk. & M. A. Curtis) G. Lister in Lister, Monogr. Mycetozoa, ed. 

2: 64 (1911). 

Frutificações de médias a abundantes, 16 a >30 esporocarpos pedicelados, sobre 

troncos mortos caídos de maria farinha e folhas mortas de Arecaceae e Bromeliaceae. 

Cerrado (Mangabeira, 210m alt.) e Topo da Serra, 670m alt. Estiagem (fevereiro, 

dezembro) e estação chuvosa (maio, agosto). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 15/VII/2002, Bezerra, MFA 169 (UFP); idem, 14/II/2003, 

Bezerra, MFA 381 (UFP); idem, 13/VIII/2002, Bezerra, MFA 636 (UFP);  idem, 

21/XII/2003, Bezerra, MFA  677 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA  681a

(UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí), 

Sudeste (São Paulo).  

Physarum roseum Berk. & Broome, J. Linn. Soc., Bot. 14:84 (1873). 

 Frutificação abundante, esporângios pedicelados originados de plasmódio 

vermelho desenvolvido sobre fezes de coelho brasileiro após 94 dias de cultivo. Cerrado 

(Mangabeira, 180m alt). Estiagem (janeiro). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 22/VI/2003, Bezerra, MFA 932 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Nordeste (Pernambuco), Sudeste (São Paulo).  
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Physarum stellatum (Massee) G. W. Martin , Mycologia 39(4): 461 (1947). 

Frutificações abundantes, >50 esporângios pedicelados, sobre troncos mortos, 

em pé e caídos, de dicotiledôneas não identificadas. Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 

180m alt.), Gruta da Serra, 220m alt.Trilha de acesso ao Salão do Rio dos Negros, 210m 

alt. Topo da Serra, 660m alt. Estação chuvosa (julho). Estiagem (setembro, novembro). 

BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 13/VII/2003, 

Bezerra, MFA 145 (UFP); idem, 13/VII/2002, Bezerra, MFA  339 (UFP); idem, 

13/VII/2002, Bezerra, MFA  340 (UFP); 27/XI/2003, Bezerra,MFA 778b (UFP); idem, 

09/IX/2003, Bezerra, MFA 824 (UFP); idem, 09/IX/2003, Bezerra, MFA 825 (UFP); 

idem, 09/IX/2003, Bezerra, MFA 826 (UFP); idem, 09/IX/2003, Bezerra, MFA 828

(UFP); idem, 09/IX/2003, Bezerra, MFA 830 (UFP); idem, 09/IX/2003, Bezerra, MFA

831 (UFP); idem, 11/IX/2003, Bezerra, MFA 862a (UFP); idem, 27/XI/2003,  Bezerra, 

MFA 1052 (UFP);idem, 29/XI/2003, Bezerra, MFA 1057 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas, Amapá), Nordeste (Bahia, 

Ceará, Pernambuco, Piauí), Centro Oeste (Distrito Federal), Sudeste (Rio de Janeiro, 

São Paulo), Sul (Paraná).  

Physarum tenerum Rex , Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 42: 192 (1890). 

Frutificações abundantes, > 50 esporângios sobre tronco morto caído. Gruta da 

Serra, 220m alt. Estação chuvosa (junho). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, 19/VI/2003, Bezerra, MFA 558 (UFP). 

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Bahia, 

Pernambuco), Sudeste (São Paulo), Sul (Rio Grande do Sul). 

Physarum viride (Bull.) Pers., Ann. Bot. (Usteri) 15: 6 (1795). 

Frutificações muito abundantes, 50 a >100 esporângios pedicelados, sobre 

troncos mortos em pé ou caídos, alguns com briófitas. Ibama, Vertente Oeste, Bula 

cinza, 220m alt. e Leste, Mata de Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.), Gruta da Serra, 
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220m alt., Topo da Serra, 657m alt. Estiagem (setembro, novembro, dezembro) e 

estação chuvosa (abril, maio, junho, agosto). BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, idem, Bezerra, MFA 72 (UFP); idem, 04/IV/2002, 

Bezerra, MFA 79 (UFP); idem, 16/VIII/2002, Bezerra, MFA  120 (UFP); idem, 

13/VIII/2002, Bezerra, MFA  159 (UFP);  idem, 13/VIII/2002, Bezerra, MFA 160

(UFP); idem, 11/V/2002, Bezerra, MFA 432 (UFP); idem, 18/VI/2003, Bezerra, MFA

530 (UFP);  idem, 15/V/2003, Bezerra, MFA  620 (UFP);  idem, 19/V/2003, Bezerra, 

MFA  660 (UFP); idem, 21/XII/2003, Bezerra, MFA  697a (UFP); idem, 28/XI/2003, 

Bezerra, MFA  705 (UFP); idem, 11/V/2002, Bezerra, MFA 792 (UFP).  

Distribuição no Brasil: Região Norte (Amazonas), Nordeste (Pernambuco, 

Piauí), Centro Oeste (Distrito Federal), Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo), Sul 

(Paraná, Santa Catarina).  

Physarum sp 

Fig. 11-14. 

Frutificação média, constituída por esporocarpos densamente agrupados, 15 a 24 

esporângios sésseis, pulvinado-depressos, angulosos por compressão mútua, 0,5 – 1,0 

mm no seu maior diâmetro, 0,1 – 0,2 alt. Esporoteca amarelo-esverdeado, iridescente, 

com concentrações de cálcio amarelo-alaranjado no centro (99.s.g.y); hipotalo não 

visualizado; perídio simples, deiscência apical e irregular, amarelo (83. brill. y) por luz 

transmitida; capilício hialino, liso, com nódulos de cálcio amarelo-ouro brilhante; 

esporada castanho-escuro, esporos castanho-oliváceo (8.g y. Pink) por luz transmitida, 

liso (imersão), 6μm diâm. Sobre folha de dicotiledônea não identificada. Mata de 

Galeria (Riacho Coqueiro, 180m alt.). Estação chuvosa (junho). BRASIL. Sergipe: 

Areia Branca, Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 14/VIII/2002, Bezerra, MFA 469

(UFP; MA-Fungi).

Distribuição no Brasil: com registro apenas em Areia Branca, Sergipe. 

O material estudado difere das espécies com esporângios sésseis descritas para o 

gênero, assemelhando-se a Physarum conglomeratum (Fr.) Rostaf., encontrado no 

folhedo de florestas da Europa, Índia e América do Norte (Martin & Alexopoulos  
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Figuras. 11 -14: Physarum sp. 11 e 12. esporângios sésseis densamente agrupados, sobre 
folha.; 13 e 14. Nódulos calcáreos do capilício, filamentos capiliciais e esporos  em  
microscopia  óptica.  Escalas: 11 = 1 mm. 12 = 0, 4 mm. 13 e 14 = 10 μm. 
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1969), mas não incluído para os Neotrópicos por Farr (1976) nem nas revisões feitas 

recentemente para o Brasil (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002).  

O material examinado possuí perídio simples e esporos de dimensão menor que 

a referida para P. conglomeratum e trata-se muito provavelmente de uma nova espécie

para a Ciência; segundo o pensamento atual (Clark 2004; Stephenson et al. 2004), novas 

amostras devem ser obtidas para se confirmar que se trata efetivamente de um novo 

táxon e não de uma variação morfotípica ou biotípica de uma espécie já descrita.  

Riqueza, abundância e distribuição das espécies nos microhabitats 

Embora tenha sido registrado um total de 29 espécies, as Physarales representam 

apenas 8,73 % das coleções de Myxomycetes procedentes da Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, coletadas entre 2002 e 2003 e depositadas no herbário UFP. Analisando-se 

as listagens de Myxomycetes conhecidos para as diferentes Regiões do país verifica-se 

que, considerando somente as Physarales, a mixobiota da EESI reúne um número igual 

ou maior que o referido para o Norte (44 spp., 18 Physarales), Centro Oeste (45 spp., 14  

Physarales) e Sul (78 spp., 29 Physarales). Estão representados nesta rica mixobiota 

53% dos gêneros reconhecidos por Martin et al. (1983) e 80% dos ocorrentes no Brasil; 

as novas referências efetuadas na EESI elevam para 98 o número de representantes de 

Physarales de ocorrência conhecida para o país. 

Dentre os exemplares obtidos nos diferentes ambientes e microhabitats 

analisados na EESI predominam as Physaraceae, que constituem 89,6% das coleções, 

particularmente espécies de Physarum (72%). Estão representados cinco dos seus 10 

gêneros, incluindo um possível novo táxon, correspondendo a 49% das espécies desta 

família registradas até o momento para o Brasil.  

Comparando-se as espécies registradas no Cerrado da localidade Mangabeira (8 

spp.), com as da Mata de Galeria do Riacho Coqueiro (13 spp), verifica-se que esta 

última apresenta maior riqueza de gêneros e espécies, tendo em comum apenas P. 

cinereum. Em ambientes de mata e cerrado, no município de Botucatu, São Paulo, 

Maimoni-Rodella & Gottsbeger (1980) registraram 34 espécies de Myxomycetes, sendo 

Physaraceae, com oito espécies, uma das famílias mais freqüentes no cerrado assim 

como na mata, onde ocorrem sete espécies;  Didymiaceae, representada apenas por D. 

clavus e D. minus (Lister) Morgan,  foi colocada como a terceira família com maior 
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freqüência, não sendo registrada na área de mata estudada na mesma ocasião. As 

Didymiaceae também são pouco representadas nos dois ambientes em análise da EESI, 

ocorrendo Diachea silvaepluvialis  e Diderma deplanatum na Mata de Galeria e

Didymium dubium no Cerrado. As duas famílias estão representadas no estudo efetuado 

por Cavalcanti (1974) sobre a ocorrência de espécies corticícolas  em áreas de Cerradão 

e Cerrado,  correspondendo a 25% do total encontrado, também predominando as  

Physaraceae, com uma espécie de Badhamia e cinco de Physarum. Três espécies são 

comuns às registradas no Cerrado da EESI (P. album, P. bogoriense e P. tenerum), 

embora ocupem microhabitats distintos.  

Mobin (1997) e Mobin & Cavalcanti (1999), ao efetuarem um estudo 

taxonômico-ecológico no Parque Nacional Sete Cidades, Piauí, em ambiente de Mata 

Ciliar e Cerrado, registraram a presença de 47 espécies, das quais 22 representam as 

Physarales, com predominância das Physaraceae (17 spp.) sobre as Didymiaceae (4 

spp.). Todas as espécies comportaram-se como foliícolas, esporulando sobre folhas 

mortas de palmeiras (Astrocaryum vulgare Mart., Copernicia prunifera (Miller) H.E. 

Moore e Mauritia flexuosa L.); embora ocupando distintos microhabitats, D. clavus, P. 

oblonga, C. leucocephalum, C. paraguayense, P. album, P. melleum, P. nucleatum, P. 

stellatum e P. viride são comuns à mixobiota da EESI. 

Novozhilov et al. (2001) comentam que os biótopos e microhabitats (substratos) 

são fatores que influenciam a distribuição dos Myxomycetes e consideram que os quatro 

principais tipos possuem diferentes grupos ecológicos a eles adaptados. Segundo estes 

autores, no maior grupo, dos lignícolas, ocorrem 30-70% das espécies que compõem a 

Classe, grande parte delas com esporocarpos macroscópicos, relativamente fáceis de 

serem visualizados no campo, com picos de esporulação bem definidos; os corticícolas 

reúnem 20-40% ou mesmo até 80% das espécies, nos ambientes áridos, quase todas 

com esporocarpos diminutos, necessitando do cultivo em câmara-úmida para serem 

detectadas; as foliícolas reúnem 20-70% das espécies, principalmente Physarales, de 

esporocarpos macroscópicos porém difíceis de serem visualizados no folhedo, também 

necessitando da técnica de câmara-úmida; o quarto tipo reúne as fimícolas, pequeno 

grupo de espécies que habitam fezes de herbívoros, mais comuns em ambientes áridos, 

encontradas no campo porém melhor percebidas em câmara-úmida, após um período 

longo de cultivo. Todos estes tipos de microhabitats são ocupados pelas Physarales na 

EESI, ainda ocorrendo, embora menos freqüentes e diversificadas, as corticícolas, 

suculentícolas e muscícolas (Tab. 1). As câmaras-úmidas produziram menos espécies (6 
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spp) do que as coletas de campo (27 spp), embora as fimícolas e suculentícolas tenham 

se desenvolvido apenas em cultivo de laboratório. Apenas P. leucophaeum e P. 

cinereum tiveram registros tanto em coletas de campo quanto em cultivo de câmara-

úmida. 

O grupo das lignícolas, com seis gêneros e 15 espécies é o mais rico, 

esporulando na estiagem e na estação chuvosa e reunindo as espécies mais freqüentes e 

abundantes, como P. viride e P. stellatum.  Seguem-se as foliícolas, com cinco gêneros 

e 13 espécies, presentes nas duas estações do ano; neste grupo, que apresenta 

diversidade taxonômica um pouco mais elevada que as lignícolas, ocorre a maior parte 

das Didymiaceae (Tab. 2). Considerando os microhabitats mais especializados, os 

pequenos grupos das corticícolas e muscícolas restringiram-se a ambientes mais 

úmidos, situados em diferentes altitudes, enquanto as fimícolas só foram encontradas no 

ambiente mais seco do Cerrado. No grupo das suculentícolas, registrado apenas na 

estiagem, estão representados dois gêneros de Didymiaceae e dois de Physaraceae, com 

um baixo índice de diversidade taxonômica, superior apenas ao das corticícolas e 

muscícolas (Tab. 2).  

Os índices de diversidade taxonômica encontrados para os diferentes 

microhabitats no presente estudo são muito baixos, quando comparados aos registrados 

para as mixobiotas de áreas tropicais e temperadas, onde os valores S/G variam entre 

2.2-4.6, assemelhando-se aos encontrados nas tundras, em regiões Árticas e Sub-

Árticas, no Alaska e na Rússia (Stephenson et al. 1993, 2004).  

As espécies de Physarales mais abundantes nas diferentes localidades e altitudes 

estudadas na EESI foram, em ordem decrescente, P. stellatum, C. paraguayense, P. 

viride e P. cinereum (Tab. 3). A maioria das espécies, mesmo as ocasionais e comuns, 

são acidentais na mixobiota estudada e C. paraguayense, P. cinereum e P. stellatum são 

acessórias, embora abundantes. Destaca-se P. viride como a única espécie constante e 

muito freqüente, sendo encontrada em diferentes altitudes e localidades da EESI, nas 

duas vertentes da Serra. Esta espécie, assim como P. album, inclui-se entre as de maior 

abundância dentre os representantes de Physaraceae registrados por Maimoni-Rodella & 

Gottsberger (1980) em Botucatu. Em estudos efetuados em Floresta Tropical 

Subperenifólia, no México, Ogata et al (1996) registraram oito espécies de Physarales e 

incluem P. viride entre as dominantes, porém menos abundante que o observado em 
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florestas temperadas e tropicais, como referem Stephenson (1988) e Maimoni-Rodella 

& Gottsberger (1980).  

Tabela 1. Distribuição das espécies de Physarales nos diferentes grupos ecológicos, de 

acordo com os substratos de esporulação em que foram coletados os espécimes na 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe. 

Grupo ecológico Espécies 

Corticícola Craterium aureum. Physarum crateriforme. 

Fimícola Physarum  cinereum. P. roseum.

Foliícola 

Craterium leucocephalum. C. paraguayense. Diachea 

silvaepluvialis. Diderma deplanatum. D. rugosum. 

Didymium dubium. Physarum bogoriense. P. 

cinereum. P. compressum. P. decipiens P. 

pulcherrimum. P. pusillum . Physarum sp.  

Lignícola 

Badhamia sp. Craterium paraguayense. Didymium 

clavus. Fuligo septica. Physarella oblonga. Physarum 

album. P. leucophaeum. P. nucleatum. P. oblatum. P. 

penetrale. P. pulcherrimum. P. pusillum. P. stellatum. 

P.  tenerum. P.  viride. 

Muscícola Craterium aureum. Diderma rugosum. Diderma sp.  

Suculentícola  Diderma effusum. Didymium clavus. Craterium 

leucocephalum. C. paraguayense. Physarum 

leucophaeum. P. melleum.  P. pusillum. 
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Tabela 2. Diversidade taxonômica de Physarales e período de esporulação nos 

diferentes microhabitats encontrados na Estação Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, 

Brasil. 

Grupo ecológico Diversidade 

taxonômica 

Estação do ano 

Corticícola 1,00 Chuvosa e estiagem 

Fimícola 2,00 Chuvosa e estiagem 

Foliícola 2,60 Chuvosa e estiagem 

Lignícola 2,50 Chuvosa e estiagem 

Muscícola 1,50 Chuvosa e estiagem 

Suculentícola 1,75 Estiagem 
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Tabela 3. Abundância e constância das espécies de Physarales ocorrentes na Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Abundância: escassa (<1,5%); ocasional 

(1,5-3,5%); comum (>3,5-6,5%); abundante (> 6,5%). Constância: acidental (< 25%); 

acessória 25-50%; constante >50%.  

Espécie Abundância Constância 

Diachea silvaepluvialis   Escassa Acidental 

Diderma deplanatum      Ocasional Acidental 

Diderma effusum Escassa Acidental 

 Diderma rugosum Ocasional Acidental 

Diderma sp Escassa Acidental 

Didymium clavus Comum Acidental 

Didymium dubium Escassa Acidental 

Badhamia sp Escassa Acidental 

Craterium aureum Escassa Acidental 

Craterium leucocephalum Ocasional Acidental 

Craterium paraguayense Abundante Acessória 

Fuligo séptica Escassa Acidental 

Physarella oblonga Comum Acidental 

Physarum album Ocasional Acidental 

Physarum bogoriense Escassa Acidental 

Physarum cinereum  Abundante Acessória 

Physarum compressum Escassa Acidental 

Physarum crateriforme Escassa Acidental 

Physarum decipiens Escassa Acidental 

Physarum leucophaeum Ocasional Acidental 

Physarum melleum Ocasional Acidental 

Physarum nucleatum  Comum Acidental 

Physarum oblatum Ocasional Acidental 

Physarum penetrale Ocasional Acidental 

Physarum pulcherrimum Comum Acidental 

Physarum pusillum Comum Acidental 

Physarum roseum Escassa Acidental 
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Physarum stellatum Abundante Acessória 

Physarum tenerum Escassa Acidental 

Physarum viride Abundante Constante 

Physarum sp. nov. Escassa Acidental 

Ogata et a. (1996) comentam que combinações de fatores climáticos, como 

chuvas torrenciais e umidade ambiente elevada, associados à presença de um grande 

número de insetos e aracnídeos que se alimentam dos esporocarpos, excessiva acidez do 

substrato e fracas correntes de ar nas densas florestas tropicais onde a entrada de luz é 

reduzida, influenciam a estacionalidade, abundância e freqüência das espécies. Na 

EESI, as espécies de Physarales foram encontradas tanto na estação chuvosa (17 spp) 

quanto na estiagem (22 spp) e maior abundância de esporocarpos foi observada durante 

o período de estiagem (Fig. 14-15).  No estudo realizado no México, Ogata et al.(1996) 

demonstraram que a abundância, riqueza e diversidade de espécies de Myxomycetes foi 

maior durante a estação chuvosa, de meses mais quentes; no presente estudo, a riqueza 

de espécies parece ser menos afetada que a abundância, influenciada pela quantidade de 

chuvas dos dois meses precedentes ao aparecimento dos esporocarpos, como também 

observado por Chiappeta et al (2003). 
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Figura 15. Riqueza de espécies de Physarales ocorrentes na Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 

Sergipe, em diferentes estações do ano. 

Figura 16. Abundância de espécies de Physarales ocorrentes na Estação Ecológica Serra de Itabaiana, 

Sergipe, em diferentes estações do ano.  
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5.3. Myxomycetes coprófilos do Brasil: primeiras informações. 

Manuscrito a ser enviado para publicação na revista Acta Botânica Brasílica 
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MYXOMYCETES COPRÓFILOS DO BRASIL: PRIMEIRAS INFORMAÇÕES 

Maria de Fatima de Andrade Bezerra1 

Wendell Medrado Teófilo da Silva2 

Laise de Holanda Cavalcanti3

RESUMO - (Myxomycetes coprófilos do Brasil: primeiras informações). Objetivou-se 

identificar espécies de Myxomycetes que esporulam sobre fezes de animais silvestres e 

domésticos no Brasil. Cultivos em câmara-úmida foram preparados a partir de amostras 

de fezes de tapeti, o coelho brasileiro (Sylvilagus brasiliensis L.) e de cavalo (Equus 

caballus L.), coletadas entre abril de 2002 e junho de 2003 em 13 excursões realizadas 

na Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE (10º 40' 52"S, 37º 25' 15"W, 4.389, 76 ha, 

180–670m alt.). O pH inicial das culturas onde se registrou esporulação variou entre 

(3,8) 4,15 e 4,64 (5,55). Foram obtidos 52 espécimes (62 câmaras-úmidas, 34% 

positivas) estando representadas dez morfoespécies, distribuídas nas famílias 

Cribrariaceae (Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., C. microcarpa (Schrad.) 

Pers., C. violacea Rex, Cribraria sp.), Physaraceae (Physarum cinereum (Batsch) Pers., 

P. roseum Berk. & Broome), Stemonitaceae (Comatricha aff. mirabilis R.K. Benj. & 

Poitras) e Trichiaceae (Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Hemitrichia minor G. Lister, 

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek.). Exsicatas representativas do material 

estudado foram depositadas no Herbário UFP (Recife, PE). Todas as espécies são novos 

registros de Myxomycetes coprófilos para o Brasil. Os registros de C. cancellata, C. 

microcarpa, M.  vesparia e P. roseum constituem as primeiras referências, a nível 

mundial, da ocorrência dessas espécies em fezes de herbívoros. 

  

Palavras-chave: Myxomycetes, cerrado, coelho, cavalo. 

ABSTRACT – (Coprophilous Myxomycetes of Brazil: first report). The aim of this 

work was to identify myxomycetes species that occur on dung of wild and domestic 

animals in Brazil. Cultures were prepared in moist chamber, starting from dung of wild 

Brazilian rabitt (Sylvilagus brasiliensis L.) or horses (Equus caballus L.) collected 

between April, 2002 and June, 2003 in 13 field collections at the Ecological Station of 

the Serra de Itabaiana, Sergipe State (10º 40' 52"S, 37º 25' 15"W, 4.389, 76 ha, 180–

670m alt.). Representative samples of the studied material were deposited in UFP 
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Herbarium (Recife, Pernambuco State). Initial culture pH ranged from (3.8) 4.15 to 4.64 

(5.55). Fifty two specimens from 62 cultures (34% positivity) were obtained, 

representing ten morphospecies, distributed in the families Cribrariaceae (Cribraria 

cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., C. microcarpa (Schrad.) Pers., C. violacea Rex, 

Cribraria sp.), Physaraceae (Physarum cinereum (Batsch) Pers., P. roseum Berk. & 

Broome), Stemonitaceae (Comatricha aff. mirabilis R. B. Benj. & Poitras) and 

Trichiaceae (Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Hemitrichia minor G. Lister, Metatrichia 

vesparia (Batsch) Nann.-Bremek.). All species are new reports on coprophilous 

myxomycetes in Brazil. The reports on C. cancellata, C. microcarpa, M. vesparia and 

P. roseum are the first record of these species on dung in the world.   

Key words: Myxomycetes, savanna, rabitt, horse, dung. 
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Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco. (lhcandrade@hotmail.com) 

Introdução 

Os habitantes de excrementos animais são denominados fimícolas ou coprófilos, 

englobando as espécies encontradas em distintos graus de degradação do substrato, não 

diferenciando as presentes no estádio primário (fimícolas), quando a fermentação é mais 

ativa, daquelas encontradas no estádio secundário (coprófilas), caracterizado pela 

ausência de fermentação (Moreno & Barrasa 1977; Barrasa & Moreno 1980). Um 

terceiro grupo, o das subcoprófilas, foi proposto por Moreno & Barrasa (1977) para 

indicar as espécies que precisam do material fecal para nutrição, mas não se 

desenvolvem diretamente sobre ele, como as que ocorrem em terrenos adubados com 

esterco.  
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Os primeiros registros sobre o desenvolvimento e esporulação de Myxomycetes 

em fezes de herbívoros datam do século XIX, feitos na Europa (Eliasson & Lundqvist 

1979). Desde então, vários trabalhos mencionam a presença destes organismos em 

excrementos de diferentes animais, domésticos ou silvestres, em quase todos os 

continentes. Apesar de não se constituir no microhabitat predominante do grupo, sua 

mixobiota tem revelado a existência de novos táxons para a Ciência, como por exemplo

o gênero Kelleromyxa Elliasson e as espécies Calonema luteolum Kowalski (= 

Perichaena luteola (Kowalski) Gilert), Macbrideola coprophila Nann.-Bremek., 

Mukerji & Singh e Trichia papillata Adamonyte (Kowalski 1969; Nannenga-

Bremekamp et al. 1978; Eliasson et al. 1991; Adamonyte 2003).  

Na primeira revisão sobre os Myxomycetes fimícolas, apresentada por Eliasson 

& Lundqvist (1979), foram relacionadas 80 espécies com registros para a Europa, Ásia 

e África; além de fornecerem uma idéia geral sobre as espécies que podem ocorrer sobre 

fezes de herbívoros, os referidos autores discutem se certos táxons poderiam ser 

considerados como predominantemente ou exclusivamente fimícolas. Após 20 anos, 

Eliasson & Keller (1999) fizeram uma segunda revisão, quando acrescentaram 19 

espécies à lista de Myxomycetes que ocupam este microhabitat. 

Atualmente, são conhecidos 23 gêneros e cerca de 100 espécies que esporulam 

sobre excrementos animais, correspondendo a pouco mais de 10% do total de espécies 

reconhecidas por Lado (2001) para a classe Myxomycetes. Considerando que muitas 

destas espécies também ocorrem em outros substratos e são apenas ocasionalmente 

encontradas em fezes de herbívoros, Eliasson & Keller (1999) concluem que apenas 15 

delas podem ser tratadas como verdadeiramente fimícolas, no sentido de que seus 

registros até o momento se restringem a este microhabitat. É interessante ressaltar que 

tais espécies pertencem a três das seis ordens de Myxomycetes e duas das três 

subclasses, indicando que a capacidade de ocupar este microhabitat está presente em 

diferentes linhas evolutivas. 

Características que evidenciem a endocoprofilia não estão presentes nos 

esporocarpos dos Myxomycetes (Ing 1994) e Eliasson & Lundqvist (1979) questionam 

se haveria mesmo espécies endocoprófilas ou se os membros dessa classe habitariam as 

fezes secundariamente, situação que consideram como mais provável. Todavia, 

trabalhos como os de Wicklow & Moore (1974) e Angel & Wicklow (1975), que 

referem a ocorrência de Myxomycetes em fezes de coelho alimentado em laboratório 

com Medicago sativa L. e o de Keller & Smith (1978), que obtiveram frutificação de 
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Myxomycetes a partir de suspensão de fezes de um ácaro, comprovam que, pelo menos 

algumas espécies, podem se comportar como endocoprófilas.  

No Brasil, apesar de vários trabalhos se referirem a microrganismos coprófilos, 

como por exemplo os de Batista et al. (1961a, 1961b), Trufem (1984), Schoenlein-

Crusius et al. (1996) e Alves et al. (2002), até o momento nenhum estudo incluiu os 

Myxomycetes. A única referência a este grupo é feita por Hertel (1962) que, todavia, se 

baseou em dados da literatura estrangeira. Cavalcanti et al. (1985), apesar de não 

tratarem de espécies fimícolas, comentam que a adubação de sementeiras com esterco 

de galinha ocasionou abundantes frutificações de Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan, a 

ponto dos etálios sufocarem e matarem mudas de tomateiro, no estado de Pernambuco. 

Esta espécie é mencionada por Ing (1994) como muito comum em montes de esterco e, 

seguindo o critério de Moreno & Barrasa (1977), F. cinerea poderia ser enquadrada 

como subcoprófila  no relato de Cavalcanti et al. (1985).  

Considerando o importante papel dos microrganismos coprófilos no 

funcionamento dos ecossistemas, participando da decomposição e mineralização de 

fezes de herbívoros, ou servindo de alimento para insetos coprófagos (Angel & 

Wicklow 1975) e, ao mesmo tempo, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a 

mixobiota brasileira, são apresentados neste trabalho os primeiros registros de 

Myxomycetes coprófilos para o país. 

Material e métodos 

Cultivos em câmara-úmida foram preparados a partir de amostras de fezes de 

cavalo (Equus caballus L.) e de tapeti (Fig. 1), o coelho brasileiro (Sylvilagus 

brasiliensis L.), espécie de Leporidae que habita campos, florestas e cerrados, 

alimentando-se de frutos, brotos e folhas, considerada como ameaçada de extinção.  As 

amostras foram coletadas na Estação Ecológica Serra de Itabaiana– EESI, SE (10º 40' 

52"S, 37º 25' 15"W, 4.389, 76 ha, 180–670m alt.), em áreas de campo cerrado (ca 250m 

alt.) e em campo limpo no topo da Serra. De acordo com a disponibilidade do material 

no campo (Fig. 2), foram preparadas 62 câmaras-úmidas (51 com fezes de coelho e 11 

com fezes de cavalo), a partir de amostras que se apresentavam no segundo estádio de 

degradação (Barrasa & Moreno 1980), coletadas em  excursões mensais realizadas no 

período de abril de 2002 a junho de 2003. Após ser registrado o pH inicial das culturas, 
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estas foram mantidas à luz e temperatura ambiente (± 28ºC) e observadas por um 

período mínimo de três e um máximo de seis meses. Foram considerados positivos os 

cultivos onde se observou o aparecimento de plasmódios e/ou esporocarpos, anotando-

se as datas em que foram observados, assim como a ocorrência de espécies associadas 

em uma mesma cultura. Dez câmaras–úmidas montadas com fezes de coelho obtidas em 

diferentes excursões, nas quais se possuía registro de plasmódios abortados, foram 

mantidas desidratadas por 8-12 meses; após este período, foram novamente umedecidas 

e observadas por 12 semanas. 

A identificação das espécies foi baseada em Martin & Alexopoulos (1969), Farr 

(1976), Lado & Pando (1997) e Mitchell (2002). Amostras representativas do material 

estudado foram depositadas no Herbário UFP, Departamento de Botânica, Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Figuras 1 e 2. 1. Tapeti, coelho brasileiro (Sylvilagus brasiliensis L.). (Foto: Fernando A. Cervantes) 2. 

Fezes do coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) em ambiente de campo cerrado, na Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, SE. 

Resultados e discussão 

No presente trabalho foram registradas dez morfoespécies, distribuídas em seis 

gêneros e quatro famílias (Crigrariaceae, Physaraceae, Stemonitaceae e Trichiaceae) 

representando a única ordem da subclasse Stemonitomycetidae e três das quatro ordens 

de Myxogastromycetidae. Todas as espécies constituem os primeiros registros de 
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Myxomycetes coprófilos para o Brasil, embora já tenham sido referidas como 

ocorrentes em outros microhabitats em diferentes regiões do país, com exceção de 

Comatricha aff. mirabilis. R. K. Benj. & Poitras. 

CRIBRARIACEAE 

Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., Nederlandse Myxomyceten: 92. 1975. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, com registros para todas as regiões do 

Brasil, sob o binômio Dictydium cancellatum (Batsch) T. Macbr. (Martin & 

Alexopoulos 1969; Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; Bezerra 

2003). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 03/IX/2004, Bezerra, MFA

1121 (UFP). 

Comentários: Este táxon é muito comum e amplamente distribuído no Brasil  e 

no mundo, sendo freqüentemente encontrado sobre madeira em decomposição, 

comportando-se como lignícola. Com base na lista de Eliasson & Keller (1999) e em 

Mitchell (2002), este é o seu primeiro registro, a nível mundial, como fimícola. 

 As fezes de coelho onde se desenvolveram os esporocarpos de C. cancellata 

foram coletadas no final da estiagem (abril), em área de campo cerrado da EESI. 

Durante quatro meses, apenas rastros de plasmódio foram observados em uma câmara-

úmida que, umedecida após nove meses de desidratação, originou típicos esporângios, 

em pouco mais de sete semanas de cultivo.   

Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers., Syn. Meth. Fung.: 190. 1801, emend. Nann.-

Bremek., Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C. 69 (3): 340. 1966. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, com registros para Bahia, Distrito Federal, 

Pernambuco, Piauí e São Paulo (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Bezerra 

2003). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L, 05/IV/2003, Bezerra, MFA 323 

(UFP); idem, sobre fezes de Equus caballus L., 02/XII/2002, Bezerra, MFA 929 (UFP); 

idem, 25/XI/2002, Bezerra, MFA 930 (UFP). 
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Comentários: Os exemplares obtidos enquadram-se perfeitamente na descrição 

de C. microcarpa, pela presença de um longo pedicelo, esporoteca pendente, nódulos da 

rede peridial salientes, pulvinados e levemente côncavos.  

C. microcarpa é freqüente na EESI, ocorrendo em diferentes estações do ano, em 

diversos microhabitats, comportando-se mais comumente como lignícola, embora 

também se desenvolva sobre folhas mortas de Arecaceae e Bromeliaceae e troncos 

vivos de Apocynaceae. Numerosos esporocarpos desenvolveram-se em fezes de cavalo 

coletadas durante a estiagem (outubro) no topo da Serra (659m alt.), quatro a seis 

semanas após a montagem das câmaras-úmidas; embora menos abundante, foi também 

registrada em fezes de coelho coletadas durante a estiagem (fevereiro) em área de 

campo cerrado, esporulando após sete semanas de cultivo. Este é o primeiro registro 

desta espécie, a nível mundial, em fezes de herbívoros. 

Cribraria violacea Rex, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 393. 1891. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, tem registro para o Distrito Federal, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo (Cavalcanti 2002; 

Maimoni-Rodella 2002; Bezerra 2003). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 12/I/2003, Bezerra, MFA

94 (UFP); idem, 19/I/2003, Bezerra, MFA 95 (UFP); idem, 29/I/2003, Bezerra, MFA 96 

(UFP); idem, 01/XI/2002, Bezerra, MFA 894 – B (UFP); idem, 08/XI/2002, Bezerra, 

MFA 895 - A (UFP); idem, 01/XII/2002, Bezerra, MFA 896 (UFP); idem, 18/XI/2002, 

Bezerra, MFA 897 (UFP); idem, 23/XI/2002, Bezerra, MFA 898 (UFP); idem, 

17/IV/2002, Bezerra, MFA 899 (UFP); idem, 21/XI/2002, Bezerra, MFA 910 (UFP); 

idem, 18/XII/2002, Bezerra, MFA 911 (UFP); idem, 23/X/2002, Bezerra, MFA 938 

(UFP); idem, 07/XI/2002, Bezerra, MFA 939 (UFP); idem, 31/VIII/2002, Bezerra, MFA

940 (UFP); idem, 26/XII/2002, Bezerra, MFA 941 (UFP); idem, 10/XII/2002, Bezerra, 

MFA 949 (UFP); idem, 25/I/2003, Bezerra, MFA 964 (UFP). 

Comentários: O diminuto tamanho e a coloração muito escura dos esporângios, 

contribuem para que esta espécie, embora de ampla distribuição mundial, seja pouco 

registrada no Brasil, assinalada para alguns estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste 

e Sudeste (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Bezerra 2003).  
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Todos os 17 espécimes obtidos na EESI esporularam em uma mesma câmara-

úmida, montada com fezes de coelho provenientes do campo cerrado, coletadas no final 

da estação seca  (abril); em diferentes ocasiões, desenvolveram-se de 1 a 15 

esporocarpos com as características típicas da espécie, iniciando-se a esporulação após 

quatro meses e duas semanas da montagem das câmaras-úmidas, ocorrendo 16 

frutificações sucessivas por mais cinco meses. No mesmo cultivo, observou-se o 

desenvolvimento, simultâneo ou alternado, de M. vesparia. 

Na lista apresentada por Eliasson & Keller (1999), Cribraria violacea é a única 

representante de Cribrariaceae com registros em fezes de animais herbívoros, incluída 

por Hertel (1962) entre as coprófilas, baseado provavelmente em Macbride & Martin 

(1934), sendo também citada por Lister (1925) como ocorrendo em fezes de porco. 

Eliasson & Keller (1999), considerando as mais de 40 espécies incluídas nos gêneros 

Cribraria e Lindbladia, comentam que se poderia esperar a existência de mais 

representantes desta família na microbiota coprófila, o que se comprova com os 

resultados obtidos no presente trabalho. 

Cribraria sp.

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 26/III/2003, Bezerra, MFA

324 (UFP); idem, 28/III/2003, Bezerra, MFA 325 (UFP); idem, 30/III/2003, Bezerra, 

MFA 326 (UFP); idem, 05/IV/2003, Bezerra, MFA 327 (UFP); idem, 18/IV/2003, 

Bezerra, MFA 328 (UFP); idem, 06/IV/2003, Bezerra, MFA 329 - B (UFP); idem, 

27/IV/2003, Bezerra, MFA 1036 (UFP). 

Comentários: Em uma das quatro câmaras-úmidas montadas com fezes de 

coelho coletadas no final da estiagem (março), ocorreu o desenvolvimento de 

esporângios de coloração semelhante aos de C. violacea mas com esporotecas globosas, 

sem apresentar o profundo calículo típico desta espécie. Em todas as sete coleções 

obtidas, esporuladas em diferentes ocasiões, os esporocarpos tendem a ser menores (0,7 

– 0,8 mm alt.), os pedicelos são mais curtos e menos delgados (0,50 - 0,60 mm compr., 

base 72,2 – 91,2μm larg., ápice 11,4 - 26,6μm larg.), os esporos tendem a apresentar 

maior diâmetro (7,65 -9,18 μm) e a rede peridial tem características distintas (Figs. 3-6).  
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As duas espécies desenvolveram-se sobre fezes de coelho, coletadas dentro de 

uma área de 100m², porém as que continham C. violacea foram obtidas em abril de 

2002, enquanto as de Cribraria sp. foram coletadas após 11 meses (março, 2003).  

Além das características morfológicas, também ocorreram diferenças no tempo 

de esporulação e Cribraria sp. desenvolveu-se em um substrato considerado menos 

degradado, por não se encontrava muito destruído pela ação do tempo, frutificando em 

um tempo mais curto (10 dias) que o registrado para C. violacea (134 dias), formando 

4-12 esporocarpos a cada 1-10 dias, durante seis semanas. Suas frutificações 

desenvolveram-se em toda a superfície do substrato, enquanto C. violacea esporulou 

preferencialmente sobre o papel de filtro. 

Dentre as 42 espécies incluídas neste gênero, apenas C. costata Dhillon & Nann. 

Bremek., C. elegans Berk. & M. A. Curtis, C. paucicostata Nann.-Bremek., C. violacea 

Rex, C. lepida Meyl., C. purpurea Schrad., C. zonatispora Lado, Mosquera & Beltrán-

Tej. e C. fragilis Lado & Estrada-Torres apresentam coloração semelhante à dos 

espécimes em estudo, porém diferem nos demais caracteres de valor taxonômico, 

particularmente nos encontrados no calículo e nos esporos. 

Baseados em informações acumuladas nos últimos 40 anos sobre sistemas 

reprodutivos e biologia dos Myxomycetes, alguns autores, como Clark (2004), são de 

opinião que muitas  espécies definidas em bases morfológicas constituem na realidade 

complexos de espécies que consistem em várias combinações de espécies biológicas e 

múltiplas linhas apomíticas; assim sendo, muitas morfoespécies comumente aceitas 

seriam apenas variações morfotípicas, diferindo do táxon principal apenas em uns 

poucos gens, ou então variações biotípicas adaptativas a uma parte específica do 

microhabitat (Clark 2004; Stephenson et al. 2004). Os autores que compartilham de tal 

opinião recomendam que novas espécies só deveriam ser descritas após um extenso 

estudo, baseado em várias coleções, de diferentes locais; sem discordar deste ponto de 

vista, é necessário considerar que a conduta recomendada é difícil de ser aplicada para 

as espécies raras ou pouco coletadas (aquelas cujos esporocarpos são tão pequenos que 

facilmente passam despercebidos, mesmo em cultivo de câmara-úmida). Com base em 

tais considerações, os espécimes Bezerra MFA 324, Bezerra MFA 325, Bezerra MFA 

326, Bezerra MFA 327, Bezerra328, Bezerra MFA 329 – B, e Bezerra MFA 1036 foram 

identificados apenas ao nível de gênero, aguardando novos dados para a descrição de 

uma provável nova espécie. 
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Figuras. 3 - 6: Cribraria sp. 3. esporocarpos sobre fezes de coelho (Sylvilagus 

brasiliensis L.) procedentes da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE.;  4. 

esporocarpos sobre fezes de coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) procedentes da Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, SE, evidenciando o curto calículo;  5. esporocarpo em 

Microscopia óptica; 6. detalhe da rede peridial.  Escalas: 3 = 1 mm. 4 = 0,4 mm. 5 = 50 

μm. 6 = 10 μm. 



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 115

PHYSARACEAE 

Physarum cinereum (Batsch) Pers., Neues Mag. Bot. 1: 89. 1794. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, tem registro para Amazonas, Bahia, 

Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; 

Putzke 2002). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica Serra 

de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 20/IX/2002, Bezerra,  MFA 934 

(UFP). 

Comentários: Esta espécie, de ampla distribuição mundial, é facilmente 

reconhecida pelos seus esporângios sésseis, usualmente pálido-acinzentados. Embora 

incluída na lista de Myxomycetes coprófilos (Eliasson & Keller 1999) é uma das mais 

comuns dentre as que frutificam em plantas vivas, muitas vezes enfeando gramados, 

folhas e brotos de plantas ornamentais (Martin & Alexopoulos 1969). O único exemplar 

obtido na EESI, desenvolvido em fezes de coelho coletadas em campo cerrado na 

estação chuvosa (agosto), após pouco mais de quatro semanas de cultivo, é constituído 

por abundantes esporocarpos com as típicas características da espécie. 

Physarum roseum Berk. & Broome, J. Linn. Soc., Bot. 14: 84. 1873. 

Distribuição no Brasil:  tem registro apenas para Pernambuco e São Paulo 

(Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 22/IV/2003, Bezerra,  MFA

932 (UFP). 

Comentários: Essa espécie é facilmente reconhecida pela sua coloração rósea e 

apenas Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel apresenta coloração similar, diferindo 

pelo pedicelo calcário e columela, ausentes em P. roseum (Farr 1976). Apenas um 

exemplar, com as características típicas da espécie, foi obtido na EESI, desenvolvido 

após 12 semanas de cultivo, a partir de um plasmódio de coloração vermelho-sangue; 

em uma das câmaras-úmidas preparadas com fezes de coelho coletadas durante a 

estiagem (janeiro) em área de campo cerrado, plasmódio de mesma coloração, típico da 

espécie, foi observado durante algumas semanas, mas não chegou a esporular. 

 No Brasil, P. roseum apresenta distribuição restrita, sendo assinalado apenas em 

áreas de Floresta Úmida nas Regiões Nordeste e Sudeste, como foliícola e corticícola 
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(Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002). Com base na revisão efetuada por Eliasson 

& Keller (1999), este é o primeiro registro, a nível mundial, da ocorrência desta espécie 

em fezes de herbívoros. 

STEMONITACEAE 

Comatricha aff. mirabilis R. K. Benj. & Poitras, Mycologia 42(4): 515. 1950. 

Distribuição no Brasil: Sem registros até o momento para o Brasil. 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 18/XII/2002, Bezerra, MFA

296 (UFP); idem, 01/IV/2003, Bezerra, MFA 302 (UFP); idem, 16/IV/2003, Bezerra, 

MFA 322 (UFP); idem, 12/I/2003, Bezerra, MFA s/n; idem, 18/I/2003, Bezerra, MFA

883 (UFP); idem, 31/VII/2003, Bezerra, MFA 1082 - A (UFP). 

Comentários: O material tipo de C. mirabilis esporulou em câmara-úmida 

preparada com fezes de cabra, coletadas no estado americano de Illinois (Benjamin & 

Poitras 1950). Ao descreverem a nova espécie, os autores comentam que os caracteres 

do esporocarpo são completamente diferentes daqueles de C. cylindrica (Bilgram) T. 

Macbr. (= Paradiachea cylindrica (Bilgram) Hertel), C. rispaudii Hagelst. (=P. 

rispaudii (Hagelst.) Hertel) e C. dictyospora L. F. Celak. (nomen dubium, devido à 

ausência de material tipo), as únicas espécies do gênero que também apresentavam 

esporos reticulados. No material procedente da EESI, os esporângios são eretos, 

castanhos, 1,0-1,2 mm alt., com esporoteca de formato curto - cilíndrico a ovóide; do 

hipotalo castanho, circular, parte o pedicelo castanho-escuro, constituindo metade do 

comprimento total do esporocarpo, continuando-se como uma columela, até quase o 

ápice da esporoteca; o capilício é muito escasso, surgindo de qualquer ponto da 

columela, consistindo de filamentos castanho-púrpura, delgados e pálidos próximo à 

base, terminando em ramos curtos, com ramificações simples ou dicotômicas; esporada 

castanho-escuro; esporo castanho-violáceo escuro, reticulado, 7,65μm diâm., (Fig. 7-

10). Alguns dos exemplares analisados apresentaram esporos gigantes (8,16μm diâm.), 

sugerindo alterações durante a esporulação Os seis espécimes obtidos na EESI 

desenvolveram-se em diferentes câmaras-úmidas, preparadas com fezes de coelho 

provenientes de campo cerrado, coletadas durante a estiagem (janeiro, novembro) e na 

estação chuvosa (maio). Os esporocarpos desenvolveram-se após 3-20 semanas de 

cultivo, originando entre 2-17 esporângios por cultivo; no material procedente da sétima  



Taxonomia e ecologia dos Myxomycetes ocorrentes... 117

Figuras. 7 -10: Comatricha aff. mirabilis R. K. Benj. & Poitras. 7 e 8. esporocarpos  

sobre fezes de coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) procedentes da Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, SE.; 9. esporada e columela em microscopia óptica; 10. detalhe do 

capilício e esporos em corte óptico mediano.  Escalas: 7 = 1 mm. 8 = 0,4 mm. 9 = 50 

μm. 10 = 10 μm. 
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e nona coletas, a esporulação ocorreu em duas ou três ocasiões em uma mesma câmara-

úmida, com um tempo mínimo de três semanas de cultivo. Associados a esta espécie 

foram registrados P. roseum e M. vesparia. 

TRICHIACEAE 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Syn. Meth. Fung. :184. 1801. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, com distribuição conhecida em todas as 

Regiões do Brasil (Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; Bezerra 

2003). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 24/X/2002, Bezerra, MFA

1098 (UFP); idem, 24/IX/2002, Bezerra, MFA s/n; idem, 19/I/2003, Bezerra, MFA s/n. 

Comentários: Esta é uma das espécies de Myxomycetes mais comuns e 

largamente distribuídas, tanto nos trópicos como em regiões temperadas ou frias. Ocorre 

em uma grande  variedade de substratos, especialmente troncos caídos e é 

freqüentemente encontrada em fezes de herbívoros, especialmente cavalo e vaca, em 

países da Europa, Ásia e África, com o primeiro registro datando de 1876, na 

Dinamarca (Eliasson & Lundqvist 1979; Eliasson & Keller 1999). Apenas três das 62 

culturas originaram escassos esporângios desta espécie, desenvolvidos sobre fezes de 

coelho coletadas em campo cerrado durante a estação chuvosa (julho, agosto) e a 

estiagem (outubro), após 12 a 14 semanas de cultivo. Associados a esta espécie foram 

registrados esporângios de P. cinereum. 

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G. W. Martin & Alexop., 

Myxomycetes: 143. 1969. 

Distribuição no Brasil: Cosmopolita, com registros para todas as Regiões do 

Brasil (Farr 1976; Cavalcanti 2002; Maimoni-Rodella 2002; Putzke 2002; Bezerra 

2003). 

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 08/XI/2002, Bezerra, MFA
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895 (UFP); idem, 01/IX/2002, Bezerra, MFA 959 (UFP); idem, 08/XI/2002, Bezerra, 

MFA 881 (UFP); idem, 09/VI/2002, Bezerra, MFA 1102 (UFP); idem, 01/XI/2002, 

Bezerra, MFA 894 - A (UFP); idem, 28/XI/2002, Bezerra,  MFA 880 (UFP); idem, 

31/VII/2003, Bezerra, MFA 1082 - B (UFP); idem, 16/VIII/2003, Bezerra,  MFA 1122 

(UFP); idem, 26/VIII/2003, Bezerra,  MFA 1123 (UFP).  

Comentários: Espécie facilmente reconhecida pelos típicos esporocarpos, com 

ampla distribuição no Brasil, onde ocupa diversos microhabitats (Farr 1976; Cavalcanti 

2002). Na EESI, exemplares foram obtidos em câmaras–úmidas preparadas com fezes 

de coelho provenientes de campo cerrado, coletadas no final da estiagem e início da 

estação chuvosa (abril, maio). M. vesparia esporulou em seis diferentes ocasiões em 

uma mesma câmara-úmida, montada com material coletado em abril de 2002; a 

primeira esporulação ocorreu aos dois meses de cultivo e novos esporocarpos foram 

formados a intervalos de 1, 3 ou 12 semanas, por mais cinco meses. Duas das cinco 

câmaras-úmidas preparadas com material coletado em maio de 2003 foram positivas, 

uma delas originando esporocarpos de M. vesparia após 11 semanas de cultivo; quando 

o substrato submetido a oito meses de desidratação foi novamente umedecido, novos 

esporocarpos desta espécie foram observados com pouco mais de três semanas de 

cultivo. A segunda câmara-úmida, observada durante seis meses, não apresentou 

qualquer frutificação, sendo então mantida desidratada por um período de cinco meses; 

todavia, esporocarpos de M. vesparia foram observados sobre o substrato, duas semanas 

após este ter sido reidratado. Em todas as ocasiões os esporocarpos, em grupos de 2-16, 

apresentaram-se muito típicos (Fig.11), permitindo uma segura identificação, 

constituindo este o primeiro registro mundial de M. vesparia como coprófila. 

Associados a esta espécie foram registrados, alternada ou simultaneamente, típicos 

esporângios de C. violacea. 
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Figura 11. Esporocarpos de Metatrichia vesparia (Batsch) Nann-Bremek., desenvolvidos em fezes de 

coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) procedentes da Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE. 

Escala: 11  = 1 mm. 

Hemitrichia minor G. Lister, J. Bot. 49: 62.1911. 

Distribuição no Brasil: tem registro para Pernambuco e Rio Grande do Norte 

(Cavalcanti 2002).  

Material examinado: BRASIL. Sergipe: Areia Branca, Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, sobre fezes de Sylvilagus brasiliensis L., 06/IV/2003, Bezerra, MFA

329 - A (UFP); idem, 18/IV/2003, Bezerra, MFA 330 (UFP). 

Comentários: Esta espécie está incluída na lista de Myxomycetes coprófilos 

apresentada por Eliasson & Keller (1999), embora seja também referida para outros 

microhabitats, como corticícola e lignícola (Cavalcanti 1974). Na EESI, H. minor foi 

registrada em área de campo cerrado, esporulando em uma mesma câmara-úmida, em 

fezes de coelho coletadas no final do período de estiagem (março), após 22 e 34 dias, 

onde também foi representado o gênero Cribraria. Em cada ocasião, as frutificações 

foram escassas, constituídas por dois a quatro esporângios. 
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Tempo de esporulação e pH do substrato 

No presente trabalho, obteve-se um baixo percentual de culturas com registro de 

plasmódios e/ou esporocarpos (34%), no total de 62 câmaras-úmidas preparadas com 

fezes de coelho e de cavalo (Fig. 12); todavia, este valor é superior ao referido por 

outros autores, como Stephenson (1989), que montou 129 câmaras-úmidas com fezes de 

Odocoileus virginianus Zimmermann, cervo habitante de florestas temperadas do 

Sudoeste da Virginia, USA, e obteve apenas cinco espécies, em 15% das culturas.  O 

referido autor questiona se o baixo percentual de esporulação e o fato de muitos 

plasmódios abortarem poderiam ser decorrentes dos elevados valores de pH encontrados 

(5,6-8,2; média 7,0); de fato, no presente estudo, o  pH inicial das câmaras-úmidas onde 

se obteve esporulação de 10 espécies, mostrou-se mais ácido (3,8 -5,5; média 4,6) e 

obteve-se um percentual de esporulação um pouco mais elevado, em um total 62 

câmaras-úmidas (Tab 1).  

Considerando as famílias que foram representadas nas câmaras-úmidas, 

destacam-se as Cribrariaceae, com quatro espécies distribuídas em 28 coleções 

registradas em fezes de coelho e de cavalo, e Trichiaceae, com três espécies e 12 

coleções, registradas apenas em fezes de coelho (Fig.13-14). C. violacea e M. vesparia 

destacam-se como as espécies mais abundantes e apenas C. microcarpa esporulou nos 

dois tipos de substrato analisados.  
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Tabela 1. Valores de pH inicial nas câmaras-úmidas onde ocorreu a esporulação de Myxomycetes sobre 

fezes de coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) e cavalo (Equus caballus L.) coletadas na Estação Ecológica 

Serra de Itabaiana, SE. 

Espécie       Fezes pH inicial Dias para iniciar  

a esporulação

Arcyria cinerea Coelho 

5,50 

5,46 

5,54 

102 

95 

41 

Comatricha aff mirabilis Coelho 

4,56 

3,84 

4,57 

30 

72 

77 

Cribraria cancellata Coelho 4,25 53*   

Cribraria microcarpa Cavalo 5,55 37 

Cribraria microcarpa Coelho 3,80 48 

Cribraria violacea Coelho 4,64 134 

Cribraria sp. Coelho 5,19 10 

Hemitrichia minor Coelho 

4,15 

4,50 

22 

16 

Metatrichia vesparia Coelho 

4,50 

4,57 

4,64 

4,57 

16 

  26* 

65 

  77*

Physarum cinereum Coelho 5,54 34 

Physarum roseum Coelho 3,84 94 

* Após reumedecidas
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Figura 12. Representação gráfica da quantidade de câmaras-úmidas montadas e culturas positivas, tendo 

como substrato fezes de coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) e cavalo (Equus caballus L.) 

coletadas em 13 excursões realizadas entre abril de 2002 e junho de 2003 na Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, SE.  
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Figura. 13 Representatividade (número de espécimes) das famílias de Myxomycetes desenvolvidos em 

fezes de coelho (Sylvilagus brasiliensis L.) e cavalo (Equus caballus L.) procedentes da 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, SE. 
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Esporocarpos de algumas espécies, como Cribraria sp., foram observados logo 

após 10 dias de cultivo, continuando a esporular na mesma câmara-úmida por mais 30 

dias (Tab. 1, Fig.15). A maioria das espécies, porém, necessitou de um período mais 

longo para esporulação, mesmo quando cultivadas em fezes de animais diferentes, como 

C. microcarpa (cavalo, 37 dias; coelho, 48 dias); estes resultados corroboram os 

encontrados por outros autores, como  Eliasson & Lundqvist (1979) e Stephenson 

(1989), sendo provavelmente um comportamento característico dos Myxomycetes 

coprófilos. Segundo Barrasa & Moreno (1980), este grupo de organismos esporula no 

último estágio de degradação do substrato, destacando-se mais pela abundância (número 

de esporocarpos) do que pela riqueza de espécies, o que poderia estar relacionado tanto 

com o processo fermentativo do substrato quanto por alterações em outros fatores 

microambientais, como o pH.   
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

• O inventário efetuado na Estação Ecológica Serra de Itabaiana, eleva para 51 o 

número de espécies de Myxomycetes com distribuição conhecida para o Estado 

de Sergipe. 

• O Brasil encontra se incluído na área de distribuição de Diachea silvaepluvialis 

M.L. Farr, Diderma rugosum (Rex) T. Macbr., Didymium dubium Rostaf. e

Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel e Tubifera dimorphoteca Nann.-

Bremek. & Loer, constituem primeira referência para o Brasil. 

• Espécies de Myxomycetes estão presentes em todas as estações do ano na 

Estação Ecológica Serra de Itabaiana, nos diferentes ambientes vegetacionais e 

faixas altitudinais. 

• Diferentes microhabitats são ocupados pelos Myxomycetes na Estação 

Ecológica Serra de Itabaiana, incluindo o grupo das fimícolas, pela primeira vez 

referido para a mixobiota brasileira.  

• As mixobiotas de Campo cerrado e Mata de Galeria são distintas do ponto de 

vista da composição em Physarales. Com relação à diversidade de Physarales, a 

Mata de Galeria apresenta maior riqueza de gêneros e espécies do que o Campo 

Cerrado.  

• A ordem mais representativa foi Physarales com 31 spp (60%); seguida por 

Liceales com 15 spp (30%). O gênero Physarum foi o mais representativo com 

18 espécies, uma delas provavelmente nova para a Ciência. 

• Dentre as Physarales, Physarum viride (Bull.) Pers., Physarum stellatum

(Massee) G. W. Martin, Craterium paraguayense (Speg.) G. Lister e Physarum 

cinereum (Batsch) Pers. podem ser considerados como dominantes na mixobiota 

estudada. 
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7. ANEXOS 
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