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RESUMO 

Os fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro representam um abrigo para 
a diversidade de espécies e a redução de vários hectares de mata ao longo dos 
anos gera perda de diversidade, principalmente, da micobiota microscópica 
associada a esses ambientes. O desenvolvimento rural sustentável necessita de 
práticas menos agressivas ao ambiente e, dessa forma, os Sistemas Agroflorestais 
(SAFs), pela semelhança aos ecossistemas naturais em estrutura e diversidade, têm 
papel de destaque como alternativa para produção agrícola. Os ambientes de mata, 
assim como os SAFs, além de fornecerem diferentes substratos para a colonização 
fúngica, propiciam um ambiente com calor e umidade essenciais para o 
desenvolvimento de fungos. A micobiota microscópica em folhas em decomposição 
é composta principalmente por fungos conidiais. Esses fungos exibem grande 
diversidade de formas e adaptações, estando entre os principais decompositores da 
matéria orgânica. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar um 
estudo de diversidade de fungos conidiais e biomassa fúngica em folhedo de 
sistema agroflorestal, comparando-o com um fragmento de Mata Atlântica, na região 
Norte de Pernambuco. Coletas bimestrais foram realizadas na Mata Atlântica nativa 
de Monjope e no Sítio São João – Sistema agroflorestal (ambos em Abreu e Lima - 
PE), entre agosto de 2014 e maio de 2015. As amostras de folhedo foram 
submetidas à técnica de lavagem em água corrente, colocados em câmaras-úmidas 
e incubados em temperatura ambiente por um período de 45 dias, sendo 
observados diariamente sob estereomicroscópio. Lâminas semi-permanentes e 
permanentes foram confeccionadas com as estruturas reprodutivas para a 
identificação morfológica dos espécimes. As lâminas foram depositadas no Herbário 
URM da UFPE. A análise da biomassa de fungos no folhedo foi realizada pelo 
método de quantificação do ergosterol e a relação entre o teor de ergosterol e a 
ocorrência de fungos conidiais foi determinada. Foram registradas ocorrências de 65 
táxons de fungos conidiais, incluindo uma nova espécie (Selenodriella amoena) e 
uma nova ocorrência para a América do Sul (Linodochium sideroxyli). A 
concentração de ergosterol foi diferente entre as duas áreas estudadas nos meses 
de out./14, jan./15 e maio/15, sendo maior no SAF em todos os períodos. O teor de 
ergosterol da biomassa de fungos no folhedo, em ambas as áreas, possui forte 
correlação com a ocorrência dos fungos conidiais. Este estudo contribui para ampliar 
o conhecimento da diversidade de fungos conidiais presentes em folhedo em 
Pernambuco. 
 
 
Palavras-chave: Hifomicetos. Taxonomia. Ergosterol. 
 
 



 

ABSTRACT 

The Brazilian Northeast Atlantic Forest fragments represent a refuge for species 
diversity and the reduction of several hectares of forest over the years generates loss 
of diversity, especially microscopic mycobiota associated with these environments. 
Sustainable rural development requires less aggressive practices to the environment 
and thus agroforestry systems (AFS), with their similarity to natural ecosystems in 
structure and diversity, have an important role as an alternative for agricultural 
production. The forest environments, as well as the SAF’s, provide various substrates 
for fungal colonization and an environment with heat and humidity essential for the 
development of fungi. Microscopic mycobiota in decaying leaves is mainly composed 
of conidial fungi. These fungi exhibit great diversity of shapes and adaptations, being 
among the major decomposers of organic matter. Thus, this study aimed to 
investigate conidial fungal diversity and fungal biomass in leaf litter of agroforestry 
system by comparing it with a fragment of Atlantic Forest in the northern region of 
Pernambuco. Every two months, samples were taken in the Monjope native Atlantic 
Forest and Sítio São João - Agroforestry system (both in Abreu e Lima - PE) between 
August 2014 and May 2015. The litter samples were submitted to the washing 
technique in running water, placed in humid chambers, and incubated at room 
temperature for a period of 45 days and observed daily under a stereomicroscope. 
Semi-permanent and permanent slides were prepared with the reproductive 
structures for morphological identification of specimens. The slides were deposited in 
the Herbarium URM UFPE. Analysis of the fungal biomass in leaf litter was carried 
out using the quantification of ergosterol and the relationship between the ergosterol 
content and the presence of fungal conidia was determined. The occurrence of 65 
taxa of conidial fungi was recorded, including a new species (Selenodriella amoena) 
and a new record for South America (Linodochium sideroxyli). The concentration of 
ergosterol was different between the two study areas in the months of Oct. / 14, Jan. 
/ 15 and May / 15, being higher in the SAF in all periods. The ergosterol content of 
the fungal biomass in leaf litter in both areas has strong correlation with the 
occurrence of conidial fungi. This study contributes to the understanding of the 
diversity of conidial fungi present in litter in Pernambuco. 
 
 
Key-words: Hyphomycetes. Fungal biomass. Tropical fungi. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Nordeste brasileiro representa uma grande riqueza de fauna e flora em 

seus fragmentos remanescentes de Mata Atlântica.  Devido ao desaparecimento de 

vários hectares de mata ao longo dos anos, há uma enorme perda de diversidade e, 

principalmente, da micobiota microscópica associada a esses ambientes 

(MARQUES et al., 2007). Pernambuco é o oitavo estado no “ranking” nacional de 

destruição da Mata Atlântica, pois detêm apenas 3% dos 18% de área original 

divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (COMÉRCIO, 2011). O litoral norte de Pernambuco reúne um 

conjunto florístico que chama a atenção e serve de referência nos estudos de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Pesquisas científicas comprovam a 

existência de uma expressiva biodiversidade na região, contribuindo para que ela 

seja reconhecida como Patrimônio Histórico Imaterial (PERNAMBUCO, 2013). 

Segundo Amador (1999), os sistemas agroflorestais (SAFs), pela 

aproximação aos ecossistemas naturais em estrutura e diversidade, têm papel de 

destaque como alternativa para o desenvolvimento rural sustentável, principalmente 

por transformar atividades de produção degradantes em regenerativas. Em 

particular, os SAFs beneficiam a microbiota habitante do solo. Segundo Costa 

(2012), o tipo de manejo ao qual o solo é submetido influencia as condições físico-

químicas, que, por sua vez, refletem no desenvolvimento dos micro-organismos e 

nos seus atributos biológicos. Os micro-organismos apresentam imensa diversidade 

genética e desempenham funções únicas e cruciais na manutenção dos 

ecossistemas em virtude de estarem na base da cadeia alimentar e intrinsecamente 

associados aos diversos processos ecológicos do solo (ZILLI et al., 2003). 

Os fungos são importantes na natureza principalmente pelas suas atividades 

como decompositores da matéria orgânica. A micobiota microscópica é composta, 

principalmente, por fungos conidiais. Esse grupo é caracterizado por apresentar 

estruturas reprodutivas assexuais diminutas ou microscópicas. Eles são 

relacionados filogeneticamente aos membros dos filos Ascomycota e Basidiomycota 

(GUSMÃO; MAIA, 2006).  

Além de fornecerem diferentes substratos para a colonização fúngica, os 

fragmentos de mata propiciam calor e umidade, que são condições essenciais para 

o desenvolvimento de fungos (MARQUES et al., 2007).        
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A serapilheira é formada por uma camada rica e pouco seletiva, sendo 

composta pelo folhedo, depositado no solo por diferentes espécies de plantas, 

juntamente com as sementes, flores, ramos, miscelânea, os excrementos e restos 

de animais, permitindo uma ampla colonização pelos fungos (MERCADO SIERRA; 

CASTAÑEDA-RUIZ, 1987; HEREDIA-ABARCA, 1994).  

O folhedo constitui fonte de material em decomposição que é colonizado por 

fungos de diferentes filos. Grande parte dos estudos sobre fungos conidiais diz 

respeito aos detritos foliares, sendo muitas vezes referidos como os principais 

colonizadores (DIX; WEBSTER, 1995).  

Partindo-se das hipóteses de que a Mata Atlântica, mesmo bastante 

fragmentada, possui alta riqueza e diversidade de fungos conidiais em folhedo e de 

que um Sistema Agroflorestal, apesar de sofrer intervenções de manejo, apresenta 

similar diversidade de fungos conidias quando comparado com uma área delimitada 

em um fragmento de Mata Atlântica, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

estudar a diversidade de fungos conidiais e sua biomassa em folhedo, em sistema 

agroflorestal, comparando-o com um fragmento de Mata Atlântica, na região Norte 

de Pernambuco. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 BIOMA MATA ATLÂNTICA 

O bioma Mata Atlântica é constituído por um conjunto de formações florestais 

(florestas: ombrófila densa, ombrófila mista, estacional semidecidual, estacional 

decidual e ombrófila aberta) e ecossistemas associados como restingas, 

manguezais e campos de altitude, que se estendiam originalmente por 

aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados do território brasileiro (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2015). Originalmente, aproximadamente 17% do território 

brasileiro era composto por esse bioma, com sua diversa fisionomia florestal 

distribuída em toda a costa do país e em manchas interioranas desde o nível do mar 

até 2.700 metros de altitude. Em 2009, a região coberta por Mata Atlântica estava 

reduzida a cerca de 12% da sua área original, com 83% dos fragmentos menores 

que 50 hectares (RIBEIRO et al., 2009). A Mata Atlântica está sendo considerada 

como uma das 34 áreas mundiais prioritárias para conservação da biodiversidade, 

conhecidas comumente como “Hotspot” (MITTERMEIER et al., 2004) devido ao 

estágio avançado de degradação em que se encontra. 
Segundo os pesquisadores da Conservação Internacional, no ranking das dez 

florestas mais ameaçadas do mundo, a Mata Atlântica ocupa a quinta colocação. 

Eles afirmam que essas florestas abrigam aproximadamente 1,5 mil espécies 

endêmicas e perderam cerca de 90% da vegetação original (PERNAMBUCO, 2013). 

Pernambuco é o oitavo Estado no “ranking” nacional de destruição da Mata 

Atlântica, pois detêm apenas 3% dos 18% de área original divulgada pela Fundação 

SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (COMÉRCIO, 

2011). Pesquisas comprovam a existência de uma expressiva biodiversidade na 

região, contribuindo para que seja reconhecido como Patrimônio Histórico Imaterial 

(PERNAMBUCO, 2013).  

A Mata Atlântica, além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em 

biodiversidade, tem grande importância ambiental e socioeconômica, pois regula o 

fluxo dos mananciais, assegura a fertilidade do solo, oferece belezas cênicas 

através de suas paisagens, controla o equilíbrio climático e protege escarpas e 

encostas das serras, além de preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. 

Assim, uma conquista importante para a sociedade foi a aprovação e 
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regulamentação da Lei 11.428, de 2006 e o Decreto 6.660/2008, que servem de 

fortes instrumentos para a conservação e recuperação ambiental na Mata Atlântica. 

Esses instrumentos utilizados se baseiam em estratégias que são desenvolvidas 

para a conservação da biodiversidade, tais como a promoção da recuperação de 

áreas degradadas e do uso sustentável da vegetação nativa, bem como o incentivo 

ao pagamento pelos serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).  
 

2.2  SISTEMA DE CULTIVO AGROFLORESTAL 

No Brasil, o crescimento da produção agrícola se deu basicamente a partir da 

década de 50, motivado pela expansão das áreas cultiváveis. Ao chegar à década 

de 60, a agricultura brasileira passou por transformações em suas bases técnicas 

visando o crescimento e modernização da agricultura motivada pelos princípios da 

Revolução Verde, no qual foi incorporado um pacote tecnológico baseado na 

mecanização, uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos e produção em larga 

escala através de monocultivos (NEVES et al., 2004).  

A intensificação da produção agrícola contribuiu para a degradação ambiental 

e o enfraquecimento da agricultura familiar como empreendimento econômico, 

principalmente pela dependência de monoculturas e de insumos externos (NEVES 

et al., 2004). O resultado desta abordagem é um sistema de agricultura que 

apresenta grande dificuldade de manter a qualidade ambiental, os recursos naturais, 

a segurança alimentar e a qualidade de vida rural (GLIESSMANN, 2005).  

Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são reconhecidamente modelos de 

exploração de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural e, 

por isso, são considerados como importante alternativa de uso sustentado do 

ecossistema tropical úmido (ALMEIDA  et  al.,  2002).  SAF refere-se ao uso 

sustentável da terra que combina, de maneira simultânea ou em sequência, a 

produção de cultivos agrícolas com plantações de árvores frutíferas ou florestais 

e/ou animais, utilizando a mesma unidade de terra e aplicando técnicas de manejo 

que são compatíveis com as práticas culturais da população local (KING; 

CHANDLER, 1978). 
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Os SAFs constituem sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas 

lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, culturas 

agrícolas e/ou forrageiras e/ou em integração com animais, em uma mesma unidade 

de manejo, de acordo com um arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de 

espécies e interações ecológicas entre estes componentes (ABDO, 2008).  

Em ambientes naturais, ocorre o equilíbrio das inter-relações e interações dos 

vários grupos microbianos que compõem a comunidade do solo, incluindo os fungos. 

O estado dinâmico em que se encontram os micro-organismos no solo, assim como 

a diversidade destas comunidades, é dependente da diversidade da vegetação 

(NAEEM et al., 2000). Mudanças ambientais perturbam temporariamente o 

equilíbrio, mas este é restabelecido, possivelmente com uma mudança da 

comunidade, para tornar-se adaptada às novas circunstâncias (RICKLEFS, 2003).  

Contudo, as atividades antrópicas podem afetar o funcionamento e diminuir a 

diversidade dos ecossistemas, resultando em desequilíbrios ecológicos de 

consequências imprevisíveis e na extinção de espécies essenciais à manutenção do 

ecossistema (TÓTOLA; CHAER, 2002). Desse modo, o resultado é menor 

diversidade de micro-organismos e esgotamento de fertilidade, uma vez que um solo 

ecologicamente balanceado depende da ciclagem de nutrientes e do equilíbrio entre 

matéria orgânica, organismos do solo e diversidade de plantas (TÓTOLA; CHAER, 

2002; REBER, 1992).  

Uma das vantagens mais conhecidas da agrofloresta é o seu potencial para 

conservar o solo e manter sua fertilidade e produtividade (MENDONÇA et al., 2001). 

O dossel formado pela diversidade de espécies vegetais proporciona cobertura do 

solo através da deposição de camada densa de matéria orgânica, gerada 

continuamente pela queda de folhas e ramos das diferentes culturas.  

2.3 O COMPONENTE FOLIAR DA SERAPILHEIRA 

 A serapilheira forma-se pela presença de materiais de origem vegetal 

oriundas da parte aérea das plantas, como folhas, frutos, sementes, flores, galhos e 

cascas, em que as folhas, geralmente, representam a maior fração (ESPIG et al., 

2009). A camada de material vegetal sobre o solo é um importante reservatório de 

nutrientes para as plantas, além de proteger o solo de forças erosivas, como chuvas 

(MORAES, 2002).  
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 Padrões referentes à produção e acúmulo da camada de matéria orgânica 

morta sobre o solo podem afetar diversos processos do ecossistema, principalmente 

a estrutura e a dinâmica da comunidade de plantas (FACELLI; PICKETT, 1991). 

Nessa perspectiva, compreender os padrões dessa produção é fundamental para o 

monitoramento dos ecossistemas, bem como para a compreensão da dinâmica e do 

funcionamento dos mesmos (VIDAL et al., 2007). 

 Existem vários fatores que interferem na formação do folhedo em 

ecossistemas florestais. Entre esses fatores, os que mais se destacam são: o clima, 

a fertilidade do solo, as características genéticas das plantas, densidade de plantas, 

composição de espécies na comunidade, estrutura da vegetação, perturbações 

antropogênicas na floresta e no entorno, produção e velocidade de decomposição 

da matéria orgânica (VIDAL et al., 2007; SPAIN, 1984; GONZALEZ; GALLARDO, 

1982). 

 A quantidade de biomassa vegetal que pode ser produzida em um ambiente é 

determinada pela disponibilidade de recursos. A alta densidade de indivíduos de 

ambientes naturais leva a uma efetividade maior na interceptação de luz (MEDINA, 

1996). Nas regiões tropicais, a remoção da vegetação nativa para a introdução de 

cultivos pode gerar alterações na composição das espécies vegetais, nos níveis e 

tipos de matéria orgânica, de nutrientes e na estrutura das comunidades 

microbianas nos diversos tipos de substratos (TÓTOLA; CHAER, 2002). 

 Outro fator que pode modificar severamente as condições microclimáticas da 

comunidade é a fragmentação dos habitats, que leva à criação de bordas expostas a 

ambientes abertos, causando maior insolação, exposição ao vento e dessecamento 

(LAURANCE et al., 1998, 2002; VIDAL et al., 2007). Essas condições podem levar a 

um aumento temporário da produção de serapilheira, pois favorecem a mortalidade 

de árvores aumentando, consequentemente, a queda de folhas e ramos (LOVEJOY 

et al., 1984; LAURANCE et al., 2002; FAHRIG, 2003).  

 O tamanho do fragmento e seu grau de isolamento também podem ser outros 

agentes que têm potencial para influenciar na produção do folhedo, componente na 

serapilheira. Questões como a fragmentação, efeitos de borda, do tamanho do 

fragmento e do isolamento do fragmento são reconhecidas como mecanismos que 

mais interferem e causam mudanças em processos nos ecossistemas (TABARELLI 

et al., 1999), apesar de ainda serem muito pouco estudados em Floresta Atlântica 

(VIDAL et al., 2007). 
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2.4 CICLAGEM DE NUTRIENTES PELA DECOMPOSIÇÃO FOLIAR  

A decomposição foliar pode variar de acordo com a composição do substrato, 

atividade dos decompositores e das condições ambientais (SPAIN, 1984). Quando o 

ecossistema encontra-se em condição de equilíbrio, a taxa de decomposição pode 

ser estimada e não deve haver variação forte ou significativa da quantidade absoluta 

adquirida (PIRES et al., 2006). 

A matéria orgânica acumulada na superfície do solo das florestas é 

constituída, em sua maior parte, por material de origem vegetal. Dentre esses 

componentes, o material mais significativo em quantidade de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos é o foliar (SCHEER, 2008). A decomposição desse material foliar vai 

depender de alguns fatores, como: ambiente físico (temperatura, umidade, 

sazonalidade e fatores pedológicos), composição do recurso (teores de lignina, 

celulose, compostos fenólicos, elementos minerais, substâncias estimulantes ou 

alelopáticas no material biológico) e biológico (comunidade de organismos 

decompositores invertebrados, micro-organismos) (MEGURO et al., 1980; SCHEER, 

2008).  

A ciclagem de nutrientes se dá por processos de decomposição da matéria 

orgânica morta, cujo maior componente é o folhedo, disponibilizando nutrientes a 

serem absorvidos pelas raízes das plantas, promovendo a transferência dos 

nutrientes acumulados na cobertura vegetal para o solo e, consequentemente, 

retornando para os vegetais. Essa ciclagem é um processo essencial na 

sustentabilidade dos sistemas e para a manutenção da vida no planeta (ESPIG et., 

2009). Estudos de ciclagem de nutrientes em florestas naturais são muito 

complexos, por envolver ciclos como geoquímico e o biológico (PRITCHETT, 1979). 

A taxa de decomposição de matéria orgânica depende diretamente da 

composição bioquímica da planta e tem influência dos nutrientes minerais presentes, 

especialmente o nitrogênio. Caso esse nutriente não esteja disponível, todo o 

processo de decomposição se torna lento. Por isso, a camada de matéria orgânica 

não decomposta se acumula (BEGON et al., 1996).   

Os organismos tendem a ter baixos níveis de atividade quando estão 

expostos a certas condições: temperaturas ambientais baixas, aeração do solo 

pobre, pouca umidade do solo e pH baixo (BEGON et al., 1996). As características 

físicas do solo e da camada de matéria orgânica são muito importantes, pois afetam 
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além da caracterização do local, o efeito que exercem sobre os organismos 

detritívoros (BEGON et al., 1996, BECKER et al., 2006) 

Outros fatores referentes à composição química do substrato que controlam a 

decomposição são: a quantidade de substâncias lixiviáveis e solúveis em água, as 

condições ambientais como temperatura, precipitação, evapotranspiração real, 

umidade, aeração e estrutura do solo, além das características anatômicas e os 

conteúdos de energia (SINGH; GUPTA, 1977; MEGURO et al., 1980). Deve ser 

levado em consideração também a composição da comunidade detritívora e sua 

afinidade pelo substrato (CIANCIARUSO et al., 2006). 

A decomposição foliar que ocasiona o acúmulo da matéria orgânica no solo 

promove a liberação de seus nutrientes, assim como permite que a fertilidade e 

produtividade do local sejam mantidas pela dissipação de parte do dióxido de 

carbono. Mesmo solos com baixa disponibilidade de nutrientes mantêm sua alta 

produtividade, graças à eficiência do processo de ciclagem que ocorre nas camadas 

mais superficiais do solo (SCHEER, 2008).  

O estudo da ciclagem de nutrientes minerais é fundamental tanto para o 

conhecimento da estrutura de ecossistemas florestais quanto para compreender o 

seu funcionamento. Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de 

nutrientes para o solo florestal se dá através da produção do material vegetal (VITAL 

et al., 2004).  

2.5 FUNGOS CONIDIAIS TERRESTRES 

De maneira geral, os fungos possuem grande importância ecológica por 

atuarem como decompositores da matéria orgânica, possibilitando assim a ciclagem 

dos nutrientes nela presentes. Os fungos de folhedo são, em sua maioria, 

representados por espécies conidiais cujas estruturas reprodutivas do tipo assexual 

têm tamanhos microscópicos. Estes fungos representam um grupo polifilético e 

heterogênio, com afinidades filogenéticas a representantes dos filos Ascomycota e, 

minoritariamente, Basidiomycota (GUSMÃO; MAIA, 2006).  

Estudos realizados em regiões de clima temperado e países de clima tropical 

sugerem que representantes dos fungos pertencentes ao filo Ascomycota e 

Basidiomycota, incluindo os fungos conidiais, assumem papel principal no processo 

de decomposição, enquanto que representantes dos filos Blastocladiomycota, 
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Chytridiomycota, Hyphochytriomycota e subfilos Mucoromyotina, Kickxellmycotina, 

Zoopagomycotina e Entomophthoromycotina (HIBBETT et al, 2007), provavelmente, 

atuem como coadjuvantes nesse processo (BÄRLOCHER, 1992; GESSNER et al., 

2007; MOREIRA, 2011).  

Para o Brasil, estudos sobre os fungos conidiais de folhedo vêm sendo 

realizados utilizando-se a técnica de lavagem sucessiva e incubação em câmaras-

úmidas (GRANDI; GUSMÃO, 2002; MARQUES, 2008; FERREIRA, 2009; 

MONTEIRO, 2011). Os estudos referentes a esses fungos, em sua maioria, buscam 

relacionar os fungos associados a determinadas espécies vegetais e através da 

caracterização taxonômica dos espécimes permitem ampliar o conhecimento sobre a 

distribuição geográfica mundial de espécies raras e/ou pouco frequentes no 

ambiente (GRANDI; SILVA, 2003). 

Os fungos conidiais compreendem os grupos de fungos hifomicetos e 

coelomicetos. Alguns estudos realizados em regiões de clima temperado indicam a 

dominância dos hifomicetos na decomposição de folhas, uma vez que estes fungos 

apresentam grande produção de conídios durante o processo (BÄRLOCHER; 

KENDRICK, 1974; GOH; HYDE, 1996). Porém, estudos moleculares revelaram a 

presença de fungos pertencentes a outros filos durante o processo de decomposição 

(NIKOLCHEVA; BÄRLOCHER, 2004). Nessa circunstância, é bastante provável que 

muitos substratos sejam colonizados apenas com o crescimento de hifas somáticas 

dos fungos, podendo haver uma subestimação da comunidade presente, pois a 

identificação pelos métodos tradicionais (morfológicos) fica impossibilitada 

(BÄRLOCHER, 2007; MOREIRA, 2011). Métodos moleculares poderiam contribuir 

para a identificação, porém há dificuldade com a especificidade de primers. 

Estudos demonstram a preferência destes micro-organismos por 

determinados tipos de substratos (CANHOTO; GRAÇA, 1996). Sugere-se que o tipo 

de substrato, seu estádio de decomposição e o tipo de vegetação influenciem a 

comunidade de fungos decompositores, bem como o grau de competição inter e 

intraespecífica que caracteriza a sucessão fúngica (GESSNER, 1991). 

Muitos fungos conidiais terrestres, fungos imigrantes, podem ser encontrados 

em associação a substratos vegetais submersos e desenvolvem importante papel na 

decomposição desses substratos (PARK, 1972). Parte da micota terrestre pode 

associar-se a substratos submersos em água, uma vez que ocasionalmente, se 

encontram neles conídios de espécies caracteristicamente terrestres, como: 
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Alternaria sp., Beltrania sp., Cladosporium sp.,  Drechslera sp., Epicoccum sp., 

Geotrichum candidum, Fusarium aquaeductuum,  Aspergillus sp., Penicillium sp.,  

entre  outros,  associados a plantas em decomposição ou presos em espumas nos 

ambientes aquáticos continentais (GOH; HYDE, 1996).   

Estudos sobre fungos conidiais decompositores associados a substratos 

vegetais tiveram início em meados da década de 1970, quando Brian C. Sutton 

descreveu os decompositores de folhas de Eucalyptus sp. nos estados da Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo (GRANDI, 

1991). Em trabalho pioneiro no Brasil, Maia (1983) desenvolveu estudos sobre a 

sucessão de fungos decompositores do folhedo de espécies arbóreas da Mata 

Atlântica, em Pernambuco, dos quais a maioria pertencia aos conidiais.  

No Brasil, grande parte dos estudos que investigaram a presença de fungos 

conidiais decompositores de folhas foi realizada em ambientes terrestres 

(MOREIRA, 2011). É estimado que 1.280 a 1.730 espécies de fungos conidiais 

foram descritas no Brasil. Os microfungos que se associam às plantas e que são 

encontrados em maior quantidade nos inventários no Brasil são os das regiões de 

cerrado (LEWINSOHN; PRADO, 2002). Além desses, podem ser mencionadas 

investigações sobre a diversidade de fungos conidiais realizadas por Gusmão 

(2004), com registro de 74 espécies, distribuídas em 55 gêneros associados à 

vegetação de campo rupestre; Castañeda-Ruiz et al. (2006), com novos registros de 

fungos conidiais para o Brasil; Gusmão (2010), com registro no Catálogo de Plantas 

e Fungos no Brasil de 231 gêneros, 519 espécies e 18 variedades.  

Nacionalmente, trabalhos vêm sendo realizados abordando a decomposição 

de detritos foliares nos Estados de São Paulo, Paraná e Bahia por Rosely Ana 

Piccolo Grandi, Luis Fernando Pascholati Gusmão e colaboradores, Iracema 

Schoenlein-Crusius e colaboradores (SCHOENLEIN-CRUSIUS; TAUK, 1991; 

GRANDI, 1992, 1998, 2004; GRANDI; GUSMÃO, 1995, 1996, 2002; GUSMÃO; 

GRANDI, 1996, 1997, 2001; WELLBAUM; SCHOENLEIN-CRUSIUS; SANTOS, 

1999; GUSMÃO, 2001; GUSMÃO et al., 2000,2001; GUSMÃO; BARBOSA, 2003; 

BARBOSA; GUSMÃO, 2005; GUSMÃO; BARBOSA, 2005; GUSMÃO et al., 2005; 

BARBOSA et al., 2007; MARQUES, 2007). Como resultados desses estudos, foram 

encontradas várias novidades taxonômicas e novos registros para a região semi-

árida, além de novos registros para o país. Um inventário foi divulgado sobre a 
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diversidade de fungos conidiais no semi-árido nordestino e apresentada uma lista 

com 198 espécies, distribuídas em 82 gêneros (MAIA; GILBERTONI, 2002).  

Em levantamento da diversidade de fungos em Pernambuco, Maia et al. 

(2002) registraram 2.697 espécies, das quais 42% eram fungos conidiais. Os fungos 

da região do nordeste brasileiro, apesar de serem citados em estudos, ainda são 

pouco referidos (MAIA, 2003) e em alguns estados não existem registros de alguns 

filos de fungos, pois sequer foram coletados (GUSMÃO, MARQUES, 2006). 

 

2.6  DIVERSIDADE DE FUNGOS CONIDIAIS EM FOLHEDO 

 Dentre os micro-organismos, os fungos possuem importante função ecológica 

dentro dos sistemas naturais e agroflorestais, incluindo ciclagem de nutrientes, e 

participam do desenvolvimento e saúde das plantas (ANDERSON; CAIRNEY, 2004; 

BRIDGE; SPOONER, 2001). Dentre os fungos, destacam-se os fungos conidiais, 

que produzem conídios de origem assexuada, dos quais os fungos conidiais fazem 

parte e exibem grande diversidade de formas e adaptações (DIX; WEBSTER, 1995). 

 A diversidade de fungos em ambientes terrestres pode ser avaliada em 

termos morfológicos, fenotípicos e genotípicos (SIQUEIRA et al., 1994). De acordo 

com Zilli et al. (2003), devido às dificuldades de sua avaliação e compreensão dentro 

do ecossistema, a diversidade costuma ser apresentada sob a forma de índices.  

 Alguns índices matemáticos, como o índice de diversidade de Shannon-

Wiener, Simpson e Hill; de riqueza de Margalef e Menhinik; de equitabilidade de 

Pielou e de dominância de Berger-Parker fornecem informações importantes a 

respeito do padrão de distribuição de espécies microbianas no ecossistema (MATOS 

et al., 1999).  

 A redução da comunidade de fungos, com eventual extinção de espécies, 

pode acarretar não só a perda de importantes decompositores, mas também reduzir 

a habilidade dos sistemas naturais de superar os estresses (NÓBREGA et al., 2004). 

Desse modo, a redução da diversidade de espécies e da diversidade genética 

implica em prejuízos para a adaptabilidade futura nos ecossistemas naturais e 

agroecossistemas (ALTIERI, 2002). 
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2.7 ERGOSTEROL COMO BIOMARCADOR PARA ANÁLISE DE BIOMASSA DE 

FUNGOS 

Algumas técnicas são aplicadas para a caracterização de comunidade de 

fungos em substratos (RUZICKA et al., 2000). Entre os metabólitos produzidos pelos 

fungos, destaca-se o ergosterol (C28H44O, ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 396.66 

g/mol), um constituinte natural das células ou membranas miceliais da grande 

maioria dos fungos  (HART; BROOKES, 1996). A membrana plasmática dos fungos 

difere das membranas animais por apresentar o esterol não-polar ergosterol como 

esterol principal, ao invés de colesterol (DEACON, 1998). O principal caminho para a 

produção do ergosterol e seu precursor é a Acetil-CoA, composto intermediário 

chave no metabolismo celular (KOCHARIN et al., 2012). 

A análise de ergosterol é restrita a um grupo de organismos de taxonomia e 

ecologia bem definidas e determina quantitativamente a biomassa dos fungos 

eumicetos (WALLANDER et al., 1997). Trata-se de um lipídio da classe dos esteróis, 

dominante na maioria dos organismos pertencentes aos filos Ascomycota e 

Basidiomycota (WEETE et al. 2010), que é constituinte da membrana celular e 

consequentemente ligado ao crescimento dos fungos (BEHALOVÁ et al., 1994; 

GESSNER; NEWELL, 2002).  

Esse lipídio não se apresenta como dominante nos organismos considerados 

como coadjuvantes no processo de decomposição (WEETE et al., 2010). Sua 

produção pode estar relacionada às características específicas das espécies de 

fungos, podendo variar de espécie para espécie ou em uma mesma espécie durante 

as diferentes fases do ciclo de vida (NEWELL, 1992; GESSNER; CHAUVET, 1993). 

Além disso, alguns fatores afetam a produção desse metabólito, tais como: idade da 

colônia, taxa de crescimento, disponibilidade de carbono, outros nutrientes, 

temperatura, oxigênio, estágio de desenvolvimento, umidade e tempo de 

crescimento (GESSNER; CHAUVET, 1993; ANDERSON et al., 1994; GESSNER; 

NEWELL, 2002; BENTZ; SIX, 2006; MEDEIROS et al., 2009; SILVA et al., 2010).  

O ergosterol é um bom indicador de biomassa de fungos (MALOSSO et al., 

2004) e a quantificação da molécula de ergosterol para verificação da biomassa de 

fungos foi inicialmente desenvolvida para avaliação da contaminação de fungos em 

grãos armazenados (SEITZ et al., 1979). Em seguida, essa avaliação foi aplicada 

em substratos como: solos, folhedo e lodo ativado (GESSNER; SCHWORBEL, 1991; 
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GESSNER et al., 1991). A quantificação da produção de ergosterol a fim de estimar 

a biomassa de fungos existente no substrato a ser analisado é obtida através da 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), utilizando um detector de 

ultravioleta com o comprimento de onda de 282 nm (GOULSTON; MERCER, 1969; 

MARTIN et al., 1990; DEACON, 1998; GALVÃO et al., 2003). 

Apesar de apresentar boa solubilidade em solventes orgânicos, o ergosterol é 

praticamente insolúvel em água (RUZICKA et al., 2000). Os maiores níveis desse 

elemento são encontrados nas camadas fosfolipídicas da membrana dos fungos e 

desempenha funções estruturais e hormonais muito importantes na progressão do 

ciclo celular (MONTGOMERY et al., 2000). Considera-se esse esterol como um bom 

indicador de crescimento de fungos, pois ele geralmente apresenta uma boa 

correlação com a biomassa metabolicamente ativa do fungo (NYLUND; 

WALLANDER, 1992). Sugere-se também para quantificação de crescimento de 

fungos em substratos sólidos devido às boas correlações existentes, por exemplo: o 

conteúdo de ergosterol x comprimento de hifas e a concentração total de ergosterol 

x a massa micelial (SCHNURER, 1993; NEWELL, 1994).  
Estudos demonstraram que teores de ergosterol contidos em folhedo têm 

concentrações mais elevadas em áreas de ecossistemas que apresentam maior 

riqueza de nutrientes. Entretanto, nem sempre a colonização intensiva por 

hifomicetos em amostras de folhedo resultam em teores altos (MALOSSO, 1999). A 

utilização da quantificação do ergosterol como metodologia para mensuração da 

biomassa de fungos em folhedo é mais observada em estudos associados aos 

substratos submersos, porém ainda é escasso o conhecimento quanto à 

quantificação de biomassa expressa pelo teor de ergosterol (MOREIRA, 2011), 

principalmente, em substratos terrestres.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREAS DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada em duas áreas com diferentes usos do solo: Sistema 

Agroflorestal e Mata Atlântica Nativa, ambas localizadas no município de Abreu e 

Lima, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil. A precipitação média 

anual da região do município é de, aproximadamente, 1.700 mm com dois períodos 

bem definidos, compreendendo o período de estiagem do mês de outubro a março e 

o período de chuvas de abril a setembro. Em média, a temperatura anual mínima é 

de 20,7 ºC (período de chuvas) e máxima de 30ºC (período de estiagem).  A 

distância entre as duas áreas é de aproximadamente 4,5 km (Figura 1). 

 
Figura 1 - Mapa parcial do Município de Abreu e Lima com destaque para as duas áreas de coleta 
(Mata Atlântica de Monjope e Sítio São João – Sistema Agroflorestal) 

Fonte: Google Earth, 2015. 
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3.1.1 Folhedo de Mata Atlântica  

O folhedo misto em decomposição de Mata Atlântica Nativa foi coletado em 

uma área de preservação da Companhia Pernambucana de Saneamento – 

COMPESA, na comunidade de Monjope, que possui aproximadamente 17 hectares 

(Figura 2). 

A fisionomia vegetal desta área corresponde a Floresta Ombrófila Densa 

Atlântica, que se caracteriza por mata perenifólia (sempre verde), com dossel de até 

15 m, árvores emergentes de até 40 m de altura, além de densa vegetação 

arbustiva, composta por samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras 

(BRANDÃO, 2007). Trepadeiras e epífitas (bromélias e orquídeas), bem como 

samambaias também são muito abundantes na região em questão. 

 
Figura 2 - Mapa da área da Mata Atlântica Nativa de Monjope, com destaque nos pontos de coletas 

Fonte: Google Earth, 2015. 
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3.1.2  Folhedo de Sistema Agroflorestal  

O folhedo misto em decomposição de Sistema Agroflorestal foi coletado no 

Sítio São João. Esta propriedade tem aproximadamente 85 anos de existência e foi 

obtida por meio de reforma agrária. No início, a propriedade era formada por áreas 

com bananal improdutivo, pés de coco, jaca e abacate que produziam pouco, além 

de cultivos tradicionais de mandioca. A partir de 1993, com auxílio do “Centro de 

Desenvolvimento Agroecológico Sabiá”, e com orientações do pesquisador suíço 

Ernest Gotsch, foi experimentado o SAF, pelo Senhor Jones Severino da Silva, dono 

da propriedade. Os três primeiros anos de implantação do sistema foram de 

aprendizagem, nos quais foi observada a importância de se cultivar espécies 

adubadoras e a época correta de se introduzir determinadas espécies no sistema.  

Há aproximadamente 22 anos, esta área de SAF é classificada como 

estabilizada e conta com mais de 17.780 plantas, 739 plantas produtoras, 2.280 

plantas com potencial de produção em uma área de 1 hectare (Figura 3). Foram 

constatadas aproximadamente 75 espécies de plantas frutíferas como abacate 

(Persea americana Mill), banana (Musa spp.), caju (Anacardium occidentale L.), café 

(Coffea arabica L.), cacau (Theobroma cacao L.), acerola (Malpighia spp.), manga 

(Mangifera indica L.), coco (Cocos nucifera L.), açaí (Euterpe oleracea Mart.), jaca 

(Artocarpus heterophyllus Lam.); e espécies florestais como embiriba (Eschweilera 

luschnathii Miers.), pau d’arco (Tabebuia heptaphylla Vell.), pau brasil (Caesalpinia 

echinata Lam.) e juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). A diversificação das espécies 

vegetais proporciona produção estimada de 13.000 kg de alimentos/ano e 40 metros 

cúbicos de madeira/ano. Todos os restos vegetais oriundos da colheita de espécies 

de ciclo curto ou da poda das de ciclo longo são deixados sobre a superfície do solo, 

sofrendo o processo natural de decomposição. Também se ressalta a exclusão do 

uso de defensivos agrícolas e de fertilizantes; a adubação é realizada pelo cultivo e 

incorporação ao solo de plantas adubadoras (COSTA, 2011). 
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Figura 3 - Mapa da área do Sítio São João – Sistema Agroflorestal, com destaque para os pontos de 
coletas 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 

3.2 PARÂMETROS CLIMÁTICOS 

Os dados climatológicos de temperatura do ar e precipitação pluviométrica, 

correspondentes aos períodos de coleta, foram obtidos no site da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (APAC)1. Como complemento, também foram 

levados em consideração os dados disponíveis no site do Clima Tempo2. 

  

 

 

 

 
 

 

                                            
1 Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php>. Acesso em: 10 

de fevereiro de 2016.  
2 Disponível em:<http://www.climatempo.com.br/climatologia/761/abreuelima-pe>. Acesso em: 10 de 
agosto de 2015. 
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3.3 COLETA, AMOSTRAGEM E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE 

FOLHEDO 

As amostras de folhedo foram coletadas bimestralmente no período de 10 

meses (agosto/2014 a maio/2015), totalizando cinco coletas. No fragmento de Mata 

Atlântica (17 hectares) foi determinada uma área de um hectare, para padronizar o 

tamanho respectivo da área de SAF (Figuras 2 e 3). Em cada área foram 

estabelecidos 6 pontos, um central e os demais com distância mínima de 20 m entre 

eles (Figuras 4 e 5), sendo também anotada as respectivas coordenadas 

geográficas (Tabelas 1 e 2). 

 
Tabela 1- Coordenadas geográficas dos pontos de coleta da área de Mata Atlântica-Mata de Monjope 
(Abreu e Lima – PE) 

 
  

 
 
 
 
 

 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

 
Tabela 2 - Coordenadas geográficas referentes à área de Sistema agroflorestal-Sítio São João  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

Em ambas as áreas escolhidas (Mata Atlântica e SAF) foram coletadas seis 

sub-amostras de folhedo em cada ponto de coleta, sendo estas compostas por três 

folhas em decomposição (Figura 6). Foi determinada esta quantidade de folhas 

mistas para padronização das análises ecológicas e estatísticas. Cada folha foi 

dividida ao meio e uma parte foi usada para análises taxônomicas e ecológicas e a 

outra armazenada em congelador para análises de ergosterol como indicador de 

biomassa. Assim, um total de 1.080 fragmentos foliares foram analisados durante 

este estudo.  

Pontos Coordenadas geográficas 
M1 7º52’24.36”S – 34º55’53.89”O 
M2 7º52’25.73”S – 34º55’.53.22”O 
M3 7º52’24.98”S – 34º55’.54.45”O 
M4 7º52’25.12”S – 34º55’.52.20”O 
M5 7º52’27.02”S – 34º55’.53.64”O 
M6 7º52’25.12”S – 34º55’.52.90”O 

Pontos Coordenadas geográficas 
A1 7º53’18.55”S – 34º53’43.94”O 
A2 7º53’18.58”S – 34º53’.45.14”O 
A3 7º53’18.23”S – 34º53’.46.34”O 
A4 7º53’16.91”S – 34º53’.46.23”O 
A5 7º53’18.17”S – 34º53’.45.67”O 
A6 7º53’16.70”S – 34º53’.44.88”O 
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Figura 4 – Aspecto da vegetação e serapilheira dos pontos demarcados na área de Mata Atlântica –
Mata de Monjope  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
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Figura 5 – Aspecto da vegetação e serapilheira dos 6 pontos demarcados na área de Sistema 
Agroflorestal- Sítio São João  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
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Figura 6 – Representação da distribuição dos pontos, sub-amostras e quantidade de folhedo coletado 
em ambas as áreas que correspondem a 1 hectare 

 
Fonte: Marina A.G. de Araújo, 2015. 

 

Em cada ponto foram coletadas folhas mistas, sem especificidade vegetal. 

Um quadrante de 0,5m x 0,5m = 0,25m2 foi lançado aleatoriamente por seis vezes; 

em cada lançamento três folhas que se encontravam dentro do quadrante foram 

selecionadas e acondicionadas em sacos plásticos (Figura 7A-B). As amostras 

foram levadas para o Laboratório de Hifomicetos de Folhedo (Departamento de 

Micologia da Universidade Federal de Pernambuco).  

As folhas coletadas foram submetidas à técnica de lavagem em água corrente 

(modificado de CASTAÑEDA-RUIZ, 2005 e MONTEIRO, 2014). Nessa lavagem, as 

folhas foram transferidas para recipientes de plástico perfurados acondicionados em 

bandejas plásticas. A bandeja foi posicionada num ângulo de aproximadamente 45º, 

abaixo da queda d’água vinda da torneira, para que o jato de água não incidisse 

diretamente sobre as folhas e para que a água da lavagem escorresse livremente 

(Figura 7C). Após 30 minutos de lavagem, o folhedo foi colocado sobre uma folha de 

jornal por 10 minutos para secagem (Figura 7D), cortadas ao meio e acondicionadas 

em câmaras-úmidas (placas de Petri+papel filtro) (Figura 7E), sendo padronizadas 

com três metades de folhas em cada placa. As câmaras-úmidas foram mantidas 

dentro de uma caixa de isopor (120 L - Comprimento 822 mm X Largura 618 mm X 
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Altura 451 mm) cujas paredes estavam cobertas com papel toalha que eram 

umedecidos periodicamente (Figura 7F). Para a manutenção da umidade, foram 

adicionados 500 mL de água + 2 mL de glicerina no fundo da caixa de isopor e, 

diariamente, a caixa foi aberta para que houvesse a circulação do ar. Após 72 horas 

de incubação em câmara-úmida, foi iniciada a observação diária, por 45 dias, do 

material em esteromicroscópio e microscópio de luz para análise e medição das 

estruturas de importância taxonômica 

3.4 ISOLAMENTO DOS FUNGOS EM CULTURA 

Foram realizados isolamentos dos fungos a fim de obter culturas puras de 

algumas espécies de fungos conidiais presentes no folhedo misto. O isolamento foi 

feito pela transferência das estruturas, que estava no fragmento foliar, para placas 

de Petri contendo meio de cultura (Agar-água-AA ou Ágar Cenoura Aveia), com 

auxílio de agulhas ou bisturis esterilizados em bico de Bunsen ou lamparinas.  

As placas de Petri contendo a colônia do fungo foram mantidas em 

temperatura ambiente, no escuro até a esporulação (Rafael Castañeda, 

comunicação pessoal). Após verificação da pureza da colônia, o fungo foi transferido 

para tubos de ensaios contendo o mesmo meio de cultura utilizado para o 

crescimento em placa de Petri para depósito na Micoteca URM da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
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Figura 7 - Etapas do estudo. A. Coleta do material vegetal em decomposição. B. Acondicionamento 
do material em sacos plásticos. C. Lavagem do material em água corrente. D. Secagem. E. 
Preparação de câmaras-úmidas. F. Acondicionamento em caixa de isopor forrada com papel toalha. 
G. Confecção de lâminas. H. Observação dos espécimes sob estereomicroscópio e microscópio de 
luz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015.  
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3.5 CONFECÇÃO DE LÂMINAS E IDENTIFICAÇÃO DOS FUNGOS 

Foram confeccionadas lâminas semipermanentes com ácido lático, vedando-

as com esmalte incolor. As lâminas permanentes foram montadas utilizando resina 

PVLG (álcool polivinílico + ácido lático + glicerol) (TRAPPE; SCHENCK, 1982) 

(Figura7G). Fotomicrografias foram tiradas em microscópio de luz Nikon Eclipse Ni-U 

com sistema DIC (Figura 7H).  

A identificação taxonômica foi feita através da observação e medição de 

estruturas como conidióforos, célula conidiogênica, conídios e setas, acompanhada 

da comparação morfológica com as espécies registradas em literatura especializada 

(SEIFTER et al., 2011) (MATSUSHIMA, 1996; 1995; 1985; 1981). 

O registro dos fungos para as análises ecológicas foi feito pela anotação da 

presença de cada táxon (ocorrência) em cada fragmento, dos 1.080 observados. 

Então, em cada fragmento a espécie só foi contabilizada uma única vez. A tabulação 

dos dados corresponde às espécies e aos respectivos números de ocorrências. 

 

3.6 EXTRAÇÃO DE ERGOSTEROL 

O processo de extração de ergosterol seguiu o protocolo utilizado por Seitz et 

al. (1977), com algumas adaptações. O folhedo inicialmente foi macerado 

(MALOSSO, 1999), pesado e colocado 1g do mesmo em tubos grandes de extração, 

adicionando 10 ml da solução extratora (etanol absoluto + ác. Pirogálico). Os tubos 

foram agitados por duas horas em agitador orbital e, em seguida, o conteúdo foi 

transferido para novos tubos, que foram centrifugados a 12.000 G por 10 min a 

10°C. Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 

adicionado 1 ml de KOH 60%, seguido de incubação em banho-maria a 90°C por 30 

minutos. Após esse tempo, foram adicionados 1 ml de água destilada e 4 ml de 

hexano à cada tubo, que foi agitado em vortex, por uma média de 30 segundos, e 

deixado sobre a bancada para separação das fases.  

A fase hexânica foi removida para novo tubo e o processo repetido com mais 

2 ml de hexano. Em seguida, foram colocados os tubos com a fase hexânica 

abertos, em capela, sobre banho-maria para evaporação completa do hexano. Após 

secos, os tubos receberam 2 ml de metanol e foram agitados em agitador orbital 
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(TA) por 1 hora. O ergosterol eluído foi transferido para tubos escuros com tampa 

rosqueável e armazenados em freezer a -20°C. 

 

3.7 QUANTIFICAÇÃO DO ERGOSTEROL POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

O ergosterol foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência 

(cromatógrafo Alliance e2695). O procedimento foi realizado no Centro de 

Tecnologia Estratégicas do Nordeste (CETENE). Foram injetados 20µl da amostra 

no sistema cromatográfico no qual foi utilizado metanol como fase móvel a um fluxo 

de 1ml/min. e uma coluna cromatográfica C18 fase reversa (Kinetex- C18 – 5um 150 

x 4.6 mm, Phenomenex).    

O ergosterol foi identificado com detector de ultravioleta (Photodiode Array 

(PDA) Detector, 2998, Waters) com comprimento de onda fixado em 282 nm a uma 

temperatura de 35ºC. Assim, a quantidade de ergosterol na amostra foi calculada 

utilizando a medida da área integrada do pico correspondente ao ergosterol contido 

na amostra, na equação da curva padrão de ergosterol.  

A curva padrão do ergosterol (SIGMA) foi construída utilizando as seguintes 

diluições (µg/Ml): 0,0019, 0,0390, 0,0781, 0,0156, 0,0312, 0,0625, 0,125, 0,25, 0,50 

e 1. O tempo de retenção do ergosterol na análise em HPLC é de aproximadamente 

4 minutos. 

 

3.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DE ÍNDICES ECOLÓGICOS  

Após a identificação, os dados dos fungos conidiais de folhedo misto sobre o 
solo da área de Mata Atlântica Nativa e de SAF foram utilizados para o cálculo dos 
seguintes parâmetros univariados: 

Riqueza de Espécies 

A riqueza de espécie consiste no número total de espécies (S) de fungos 
conidiais detectadas durante todo o trabalho.  
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Estimativa de riqueza 

 Para estimar a máxima riqueza de espécies de fungos conidiais nas duas 

áreas de coleta, foi aplicado o seguinte índice: 

 
Jackknife 2ª Ordem (SJack2) é a função do número de espécies que ocorre em uma 

amostra (únicas), bem como do número de espécies que ocorre em duas amostras 

(duplicatas) (COLWELL; CODDINGTON, 1994). É dado pela fórmula: SJack1= Sobs + 

[L(2a-3/a) – D(a-2)2/a(a-1)], onde Sobs = número total de espécies observadas em 

todas as amostras; L = número de espécies que ocorre só em uma amostra (únicas); 

D = número de espécies que ocorre só em duas amostras (duplicatas); a = número 

de amostras.  

Os estimadores foram calculados com auxílio do programa EstimateS 9.10 

Colwell (2013). Foram calculados intervalos de confiança de 95% associados aos 

valores estimados. 

 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’)  

O índice Shannon-Wiener (H’) foi calculado utilizando a seguinte fórmula:  

 
Na qual:  pi  =  ni/N; N = número total de indivíduos amostrados;  ni  = número 

de indivíduos amostrados do grupo taxonômico i; ln = logaritmo neperiano 
(SHANNON; WEAVER, 1949). O termo indivíduo representa os táxons identificados 
no folhedo misto em decomposição das áreas de coleta. 
 

Equitabilidade de Pielou (J’) 

A equitabilidade de Pielou (J) foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 
Na qual: H’máximo é a diversidade máxima possível que pode ser observada 

se todas as espécies de fungos hifomicetos apresentarem igual abundância. H’ 
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máximo = log S, onde: S = número total de espécies de fungos amostradas 
(PIELOU, 1977). O índice de equitabilidade de Pielou varia de 0 (menor 
uniformidade) a 1 (maior uniformidade). 
 

Dominância de Berger-Parker (d) 

Para estimar o grau de dominância de espécies de fungos conidiais nas duas 

áreas de coleta, foi aplicado o seguinte índice: 

 
Dominância de Berger-Parker foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 
Na qual: Nmax é o número de ocorrência da espécie mais abundante e NT é 

o número total de ocorrência na amostra.  
Os índices de Diversidade de Shannon-Wiener (H), Equitabilidade de Pielou 

(e) e Dominância de Berger-Parker foram calculados utilizando o programa PAST 
2.17c (HAMMER et al., 2013). 
 

Similaridade 

O Índice de similaridade foi calculado de duas formas: a primeira pela 
PERMANOVA de Bray Curtis - Programa Primer (CLARKE; GORLEY, 2006) por 
análise de escalonamento multidimensional (MSD) e a segunda a partir de uma 
matriz binária de presença e ausência, foi realizado o cálculo de similaridade com o 
coeficiente DICE (Sorensen) e construído o dendrograma pelo método de 
agrupamento UPGMA utilizando o programa NTSYSpc 2.10.  

 

Análise de variância ANOVA 

A análise de variância foi aplicada com a finalidade de identificar se havia 
diferença significativa entre o teor de ergosterol encontrado nos folhedos mistos em 
decomposição referente às áreas de coleta e os períodos coletados. Na análise 
estatística de variância as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05) 
utilizando o programa ASSISTAT. 
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Correlação de Pearson 

A análise de correlação de Pearson foi aplicada com a finalidade de identificar 

se havia correlação entre a ocorrência de fungos e teor de ergosterol no folhedo 

mistos em decomposição referente às áreas e períodos coletados. As médias dos 

teores de ergosterol foram transformadas em log10 para os valores das variáveis 

serem equivalente para a correlação. A classificação dos valores resultantes de r foi 

definida como: r= 0,1-0,3 (correlação fraca), r= 0,4-0,6 (correlação moderada) e r= 

0,7-1 (correlação forte) (DANCEY; REIDY, 2006). 
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4 RESULTADOS 

4.1 PARÂMETROS CLIMÁTICOS  

De acordo com os dados meteorológicos fornecidos pela APAC, a coleta de 

janeiro de 2015 foi a que apresentou maior nível de estiagem com uma precipitação 

média de 37,2 mm durante o mês e a coleta de março de 2015 foi a que apresentou 

maior nível de pluviosidade com uma precipitação média de 217,7 mm durante o 

mês (Figura 8). Estes dados meteorológicos confirmam que o clima do município de 

Abreu e Lima – PE é do tipo tropical chuvoso com verão seco (BELTRÃO et al., 

2005). 
 

Figura 8 - Precipitação total mensal no município de Abreu e Lima – PE no período de estudo 
(julho/2014 a maio/2015) com destaque nos meses de coleta de folhedo indicados por barras 
hachuradas 

 
Fonte: APAC, 2015;  Marina A. G. de Araújo, 2015. 
 
 



44 
 

4.2 COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE FUNGOS CONIDIAIS 

A partir das técnicas aplicadas para a identificação, obteve-se um total de 63 

táxons, perfazendo 17 em nível de gênero e 46 em nível de espécie. Dos 63 táxons, 

foram encontrados 54 na área de Mata Atlântica Nativa, sendo 13 exclusivos quando 

comparados à área de SAF, onde, foram encontrados 50 táxons, sendo nove 

exclusivos.  

O número total de ocorrência de espécimes, considerando a presença e 

ausência nos 1.080 fragmentos observados, foi de 3.887, sendo 1.988 encontrados 

na Mata Atlântica Nativa e 1.899 no SAF (Tabela 3). 

A porcentagem de ocorrência de táxons que se repetem nas duas áreas foi de 

65,08%. Os gêneros que apresentaram maiores números de ocorrências nos 

folhedos em ambas as áreas foram, sequencialmente: Wiesneriomyces, 

Cryptophiale, Beltrania e Gyrothrix.  

Os 13 táxons exclusivos da área de Mata Atlântica foram: Beltraniella 

havanensis Matsush., Chaetochalara sp., Circinotrichum maculiforme Nees, 

Circinotrichum olivaceum (Speg.) Piroz., Cylindrocladiopsis sp., Dactylaria fusiforme 

(Matsush.) de Hoog & Arx, Dactylaria monticola R.F. Castañeda & W.B. Kendr., 

Hansfordia pulvinata (Berk. & M.A. Curtis) S. Hughes, Linodochium hyalinum (Lib.) 

Höhn., Paraceratocladium polysetosum R. F. Castañeda, Phialophora  sp,, 

Thedgonia sp., Zygosporium mansonii S. Hughes. 

Os nove táxons exclusivos da área de SAF foram: Diplocladiella scalaroides 

G. Arnaud, Fibulocoela indica Nag Raj, Hemibeltrania laxa G.R.W. Arnold & R.F. 

Castañeda, Linodochium sideroxyli Dulym., P.M. Kirk & Peerally, 

Scolecobasidium humicola G.L. Barron & L.V. Busch, Selenodriella sp., Selenodriella 

amoena M.A.G Araújo, M.A. Barbosa, Malosso & R.F. Castañeda, Thozetella sp., 

Thozetella cristata Piroz. & Hodges (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Ocorrência dos táxons (Gênero/Espécie) de fungos em folhedo nas áreas de Mata Atlântica e de Sistema Agroflorestal em cada coleta bimestral 
durante o período de agosto/2014 a maio/2015, destacando em negrito os que apresentaram as maiores ocorrências 

Táxons 
Sistema Agroflorestal 

Total 
Mata Atlântica 

Total Total 
geral ACol.1 ACol.2 ACol.3 ACol.4 ACol.5 MCol. 

1 
MCol. 

2 
MCol. 

3 
MCol. 

4 
MCol. 

5 
1  Acumispora phragmospora Matsush.  1 1 3 2 1 8 0 0 3 3 0 6 14 

2 Ardhachandra sp.  4 4 3 8 14 33 1 1 2 6 8 18 51 

3  Beltrania indica Subram.  7 12 25 21 32 97 15 29 1 35 6 86 183 
4  Beltrania querna Harkn.  2 32 42 45 65 186 21 25 6 22 38 112 298 
5 Beltrania rhombica Penz.  16 17 14 19 33 99 12 17 30 17 18 94 193 

6 
Beltraniella fertilis Heredia, R.M. Arias, M. 
Reyes & R.F. Castañeda  0 6 14 12 21 53 0 0 20 27 18 65 118 

7 Beltraniella havanensis Matsush.  0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 8 

8 Beltraniella japonica Matsush.  3 14 19 24 10 70 0 8 18 18 5 49 119 

9 
Beltraniella portoricensis (F. Stevens) Piroz. & 
S.D. Patil  0 2 1 3 1 7 0 12 3 6 0 21 28 

10 Beltraniopsis sp. 2 4 2 3 1 12 9 0 0 7 0 16 28 

11 Beltraniopsis esenbeckiae Bat. & J.L. Bezerra  0 1 0 1 5 7 0 15 9 0 2 26 33 

12 Chaetochalara sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 11 11 

13 Chaetospermum sp.  1 9 21 14 0 45 0 14 9 15 0 38 83 

14 Chaetospermum gelatinosum Petch   1 0 0 10 8 19 0 1 0 3 0 4 23 

15 Circinotrichum sp. 7 1 0 1 0 9 1 0 7 0 0 8 17 

16 Circinotrichum maculiforme Nees  0 0 0 0 0 0 0 18 10 6 0 34 34 

17 Circinotrichum olivaceum (Speg.) Piroz. 0 0 0 0 0 0 2 4 13 3 4 26 26 

18 Codinea novae-guinensis Matsush. 0 12 2 12 12 38 0 6 4 1 0 11 49 

19 Cryptophiale iriomoteanum Matsush. 7 3 8 15 2 35 4 11 4 12 29 60 95 

20 Cryptophiale kakombensis Piroz. 29 50 46 42 32 199 41 32 23 25 23 144 343 
21 Cryptophiale udagawae Piroz. & Ichinoe  17 29 20 29 13 108 28 33 43 33 24 161 269 
22 Cylindrocladiopsis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

23 Dactylaria sp. 0 0 10 10 0 20 9 8 9 16 3 45 65 

24 Dactylaria fusiforme (Matsush.) de Hoog & Arx  0 0 0 0 0 0 0 6 5 9 13 33 33 
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25 
Dactylaria monticola R.F. Castañeda & W.B. 
Kendr.  0 0 0 0 0 0 11 14 16 3 11 55 55 

26 
Dinemasporium lanatum Nag Raj & R.F. 
Castañeda  0 15 4 18 8 45 2 15 27 2 1 47 92 

27 Diplocladiella scalaroides G. Arnaud 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

28 Fibulocoela indica Nag Raj  0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

29 Gyrothrix sp. 6 3 1 0 20 30 0 2 1 0 0 3 33 

30 
Gyrothrix circinata (Berk. & M.A. Curtis) S. 
Hughes 15 53 50 61 43 222 30 27 46 44 33 180 402 

31 
Hansfordia pulvinata (Berk. & M.A. Curtis) S. 
Hughes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 7 7 

32 
Hemibeltrania laxa G.R.W. Arnold & R.F. 
Castañeda 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

33 
Hemibeltrania saikawae R.F. Castañeda, W.B. 
Kendr. & Guarro 0 1 2 2 0 5 0 0 1 4 0 5 10 

34 Idriella acerosa R.F. Castañeda & W.B. Kendr. 0 0 2 1 1 4 0 2 2 0 0 4 8 

35 
Idriella cagnizarii R.F. Castañeda & W.B. 
Kendr.  1 7 0 4 6 18 0 13 6 27 13 59 77 

36 
Idriella cubensis R.F. Castañeda & G.R.W. 
Arnold  0 0 2 0 0 2 0 5 13 4 2 24 26 

37 Idriella ramosa Matsush.  0 0 0 4 0 4 0 4 1 4 0 9 13 

38 
Inesiosporium mauiense (B. Sutton & Hodges) 
R.F. Castañeda & W. Gams  6 4 18 11 4 43 0 17 0 17 0 34 77 

39 Kionochaeta sp. 0 0 4 3 0 7 0 4 4 0 9 17 24 

40 
Kionochaeta ramifera (Matsush.) P.M. Kirk & 
B. Sutton    0 5 0 0 2 7 3 0 4 0 3 10 17 

41 Linodochium hyalinum (Lib.) Höhn.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 

42 
Linodochium sideroxyli Dulym., P.M. Kirk & 
Peerally  0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

43 Paliphora aurea Sivan. & B. Sutton  12 13 6 12 1 44 0 15 0 7 0 22 66 

44 Parapleurotheciopsis ilicina P. M. Kirk   0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 4 5 

45 
Paraceratocladium polysetosum R. F. 
Castañeda     0 0 0 0 0 0 3 0 4 10 2 19 19 

46 Periconia sp. 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 4 

47 Periconiella sp. 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 4 6 
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48 Phialophora  sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
49 Scolecobasidium sp.  3 8 7 3 7 28 2 7 5 11 3 28 56 

50 
Scolecobasidium humicola G.L. Barron & L.V. 
Busch   0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

51 Selenodriella sp. 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

52 
Selenodriella amoena M.A.G Araújo, M.A. 
Barbosa, Malosso & R.F. Castañeda 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

53 Selenosporella sp.  0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 4 

54 
Selenosporella perramosa (W.B. Kendr. & R.F. 
Castañeda) R.F. Castañeda  0 0 3 6 0 9 0 0 7 0 0 7 16 

55 Speiropsis scopiformis Kuthub. & Nawawi  5 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 8 13 

56 Thedgonia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 14 14 
57 Thozetella sp. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

58 Thozetella cristata Piroz. & Hodges  0 3 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 7 
59 Trichoderma sp. 7 2 0 0 0 9 0 2 0 0 0 2 11 

60 Umbellidion radulans B. Sutton & Hodges  0 7 7 6 0 20 0 6 1 0 1 8 28 

61 
Vermiculariopsiella cubensis R.F. Castañeda 
Nawawi, Kuthub. & B. Sutton 3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 6 

62 Wiesneriomyces laurinus (Tassi) P.M. Kirk  46 46 50 78 90 310 44 71 54 53 100 322 632 
63 Zygosporium mansonii S. Hughes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 8 8 

Total de ocorrências 204 373 390 492 432 1899 239 466 421 483 373 1988 3887 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
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4.3 ESTIMATIVA DE RIQUEZA 

 A partir dos dados de riqueza de espécies de fungos conidiais identificados 

nas duas áreas de coleta foi construída uma curva de acumulação para cada área, 

que representa a estimativa da máxima riqueza local de fungos conidiais em folhedo 

misto em decomposição, aplicando-se o índice Jackknife 2ª Ordem (SJack2) (Figuras 

9 e 10). 

A curva de acumulação para a área de Mata Atlântica estimou que a riqueza 

máxima de espécies a ser encontrada era 63, e no presente estudo foram 

encontradas 54. Logo, 85,7% dos táxons estimados foram encontrados. 

 
Figura 9 - Curvas de acumulação de táxons de fungos conidiais em folhedo da Mata Atlântica. Linha 
verde – S observado; Linha azul - riqueza estimativa pelo estimador não-paramétrico Jacknife 2 (linha 
azul) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

 

A curva de acumulação estimada para a área de SAF apresenta riqueza 

máxima de 59 espécies que poderiam ser encontradas, e no presente estudo foram 

encontradas 50 espécies, logo, 84,7% dos táxons estimados foram encontrados. 

 

 

 

63 

54 
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Figura 4 - Curvas de acumulação de táxons de fungos conidiais observados em folhedo do Sistema 
Agroflorestal. Linha verde – S observado; Linha azul - riqueza estimativa pelo estimador não-
paramétrico Jacknife 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

4.4 PARÂMETROS UNIVARIADOS DA COMUNIDADE DE FUNGOS 

A partir dos dados obtidos foram aplicados alguns parâmetros univariados da 

comunidade de fungos conidiais de folhedo. Quando comparadas as áreas em 

relação à densidade de espécies, não houve diferença significativa, pois a área de 

Mata Atlântica apresentou densidade apenas 4,47% maior do que o Sistema 

Agroflorestal.  Entretanto, pode-se observar diferença significativa entre as áreas, 

paras os índices de diversidade e equitabilidade (Tabela 4). A maior diversidade de 

espécies de fungos foi encontrada na área de Mata Atlântica. 
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Tabela 4 - Riqueza de Espécies, Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Equitabilidade de Pielo (e) e 
Dominância de Berger-Parker de fungos calculados às áreas de Mata Atlântica e de Sistema 
Agroflorestal 

Índices    Sistema Agroflorestal Mata Atlântica 1Boot p(eq) 

Densidade 
 

1899 1988 - 

Riqueza (S) 

 

50 54 0,055 

Diversidade (H') 

 

3,00 3,24 0,001 

Equitabilidade (J') 

 

0,77 0,81 0,001 

Dominância (d)   0,16 0,16 0,908 

1 Boot p(eq): probabilidade de ter igual diversidade (probability of having equal diversities). Se p(eq) 
for maior que 0.05, não há diferença significativa. 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

 

A distribuição dos indivíduos entre as espécies detectadas apresentou-se 

mais uniforme na Mata Atlântica do que no SAF, com índices de equitabilidade de 

0,81 (Tabela 4). Foi constatada dominância equivalente nos fungos de folhedo 

encontrados entre a Mata Atlântica e o SAF, demonstrando, que não há maior 

concentração de espécimes de determinados táxons entre estas áreas (Tabela 4).  

A partir da ánalise dos parâmetros univariados para cada época de coleta, foi 

possível verificar a variação sazonal da distribuição das espécies fúngicas entre os 

períodos de coleta. Assim, em ambas as áreas de coleta, o período da quarta coleta 

(março/2015) foi o que apresentou maior densidade de fungos (Tabela 5), 

correspondendo à época de coleta com maior índice de precipitação. 

A riqueza entre áreas e pontos variou de 20 espécies na primeira coleta 

(agosto/2014) da Mata Atlântica a 41 espécies nos períodos da segunda e terceira 

coleta (outubro/2014 e janeiro/2015) da Mata Atlântica (Tabela 5).  

Os índices de diversidade apresentaram pequenas variações ao longo das 

coletas, tendo destaque para o SAF no período da quarta coleta (março/2015) e 

para a Mata Atlântica no segundo e quarto períodos de coleta (outubro/2014 e 

março/2015) (Tabela 4). 
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Tabela 5 - Riqueza de Espécies, Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Equitabilidade de Pielou (e) e 
Dominância de Berger-Parker de fungos conidiais calculados para cada coletas  

Índices  
  Sistema Agroflorestal Mata Atlântica 

  C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5 

Densidade  409 747 783 986 865 478 932 839 969 752 

Riqueza (S) 26 36 32 39 27 20 41 40 41 28 

Diversidade (H') 
2,03 2,15 2,13 2,20 2,00 1,90 2,30 2,25 2,32 2,01 

Equitabilidade (J') 0,62 0,60 0,61 0,60 0,61 0,63 0,62 0,61 0,63 0,60 

Dominância (d)   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
 

A distribuição dos isolados entre as espécies detectadas apresentou pouca 

variação entre os períodos de coleta, em ambas as áreas, com índices de 

equitabilidade variando de 0,60 a 0,63 (Tabela 5). 

Quanto à concentração de indivíduos encontrados de determinadas espécies 

no período de coleta (agosto/2014 a maio/2015), os índices referentes à dominância 

foram de 0,5 no SAF e na Mata Atlântica (Tabela 5).  

 

4.5 SIMILARIDADE ENTRE AS COMUNIDADES DE FUNGOS DO FOLHEDO DE 

MATA ATLÂNTICA E SAF 

O índice de similaridade de Bray Curtis – PERMANOVA foi calculado por 

escalonamento multidimensional (MDS) entre o SAF e a Mata Atlântica. Ambas as 

áreas foram representadas pelos pontos de coleta com cinco repetições. A figura 

obtida pela análise demonstrou que as espécies se assemelham nas duas áreas, 

mas que as estruturas das comunidades estão mais próximas e relacionadas entre 

os pontos e coletas de cada área isoladamente (Figura 11). 
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Figura 5 - Análise de escalonamento multidimensional (MDS) entre o Sistema Agroflorestal e a Mata 
Atlântica (em azul) com cinco repetições para cada ponto de cada local  

 

 
Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 

 

 

A fim de obter dados mais detalhados em relação às áreas, pontos e coletas, 

foi feita a análise de similaridade com o coeficiente DICE (Sorensen) e construído o 

dendrograma pelo método de agrupamento UPGMA. Com a construção do 

dendograma, percebeu-se que mesmo que alguns dos parametros univariados da 

comunidade tenham apresentado diferença significativa entre as áreas, a 

similaridade entre elas é de 62% (Figura 12). 
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Figura 6 - Dendrograma de similaridade representativo das comunidades de fungos conidiais em 
folhedo de Mata Atlântica e Sistema Agroflorestal em Abreu e Lima - PE 
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Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
 

4.6 ERGOSTEROL COMO BIOMARCADOR PARA ANÁLISE DE BIOMASSA DE 

FUNGOS 

A análise das diluições do padrão de ergosterol resultou em um ajuste linear 

(R²: 0.99) representado pela equação (Y=1.66e+007 X + 5.30e+004) (Figura 14).  
 
Figura 7 – Análise de diluições do ergosterol para construção da reta padrão 

Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
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A concentração de ergosterol se apresentou 46,67% maior no SAF em 

relação à Mata Atlântica. As concentrações de ergosterol no folhedo variou de 0,006 

a 0,048 mg/g na Mata Atlântica e de 0 a 0,059 mg/g no SAF durante o estudo. 

 Ao comparar as áreas, o SAF apresentou maiores teores de ergosterol em 

todos os períodos de coleta (Figura 14). Os valores resultantes da análise de 

variância informam que houve diferença significativa entre os teores de ergosterol e 

as áreas estudadas nos períodos de três coletas: outubro/2014, janeiro/2014 e 

maio/2015. Sobre esse aspecto, o SAF foi a área que apresentou as concentrações 

mais altas.  

Os níveis de ergosterol obtidos da análise por HPLC, de 60 amostras de 

folhedo misto, variaram de 0,07 µg/mL a 0,18 µg/mL. No sistema agroflorestal, na 

primeira coleta foi registrado o valor de 0,11 µg/mL, menor valor entre as coletas 

desta área. Na segunda e quinta coletas houve um aumento do teor de ergosterol, 

sendo registrados 0,16 µg/mL e 0,18 µg/mL, respectivamente. A terceira e quarta 

coletas apresentaram uma estabilização do teor do ergosterol sendo registrado 0,15 

µg/mL nessas duas coletas. Na Mata Atlântica, a concentração de ergosterol 

também manteve teores alternados: a primeira, terceira e quinta coletas 

apresentaram valores estáveis de 0,07 µg/mL, a segunda e quarta coletas 

apresentaram aumento nos teores, com os valores de 0,09 µg/mL e 0,10 µg/mL, 

respectivamente.  

Foi detectada uma concentração maior de ergosterol na área de Mata 

Atlântica no mês de março/2015, enquanto que no SAF foi detectado um aumento 

de ergosterol no mês de maio/2015. 
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Figura 8 - Média da concentração bruta do ergosterol nos folhedos das áreas de Mata Atlântica e 
Sistema Agroflorestal referentes aos pontos e períodos bimestais de coleta (agosto/2014 a 
maio/2015) 
 

 
*Letras representam resultado obtido do teste ANOVA. As colunas representadas pelas mesmas 
letras, não diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05). Fonte: Marina A. G. de Araújo, 2015. 
 

4.7 CORRELAÇÃO DE PEARSON - FUNGOS X ERGOSTEROL, EM FOLHEDO  

A análise de correlação de Pearson foi realizada para identificar a correlação 

entre o teor de ergosterol e ocorrência de fungos no folhedo nas áreas de Mata 

Atlântica e de SAF.  

As médias dos teores de ergosterol e de ocorrência foram transformadas em 

log10 e apresentaram uma correlação de 0,68 para o fragmento de Mata Atlântica e 

0,80 para o SAF. Em ambas as áreas, a correlação positiva foi considerada forte por 

apresentar valor de r igual ou maior que 0,7. O valor da correlação de Mata Atlântica 

foi classificado como forte por estar mais próximo a 0,7 do que a 0,6 (correlação 

moderada). 

a a 
a 

b 
b b a 

a 
a 

a 
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4.8 NOVIDADES TAXONÔMICAS E NOVOS REGISTROS 

4.8.1 Selenodriella amoena M.A.G. Araújo, M.A. Barbosa, Malosso & R.F. 
Castañeda, sp. nov.   

Dentre as espécies identificadas, foi descrita uma nova espécie de fungo 

conidial. Essa espécie pertence ao gênero Selenodriella R.F. Castañeda & W.B. 

Kendr.. Esse gênero se caracteriza por apresentar conidióforo castanho, células 

conidiogênicas poliblásticas e discretamente denticuladas. O gênero compreende 

quatro espécies aceitas (Index Fungorum, 2014) e a espécie descrita difere das 

demais pela morfologia dos conídios que é subcilíndrica, sendo subaguda na base e 

arredondada no ápice. O epíteto específico se refere à beleza das células 

conidiogênicas e conídios. A espécie foi encontrada na área do SAF-Sítio São João, 

no município de Abreu e Lima–PE, Brasil (Anexo A) - artigo “A new species of 

Selenodriella from Brasil (ARAÚJO et al., 2015)”.  

 

4.8.2 Linodochium sideroxyli Dulym., P.M. Kirk & Peerally  

 As colônias no substrato natural possuem coloração amarelada e 300-550 

mm de diâmetro. O micélio é septado, ramificado, liso e as hifas são hialinas, 

medindo entre 1-3 µm de largura. Os conidióforos são distintos, ramificados, eretos 

ou flexuosos, numerosos, fortemente agregados, possuem de 1-3 septos, lisos, 

hialinos 25-50 x 2-4 µm. As células conidiogênicas são poliblásticas, discretas, 

terminais, hialinas, 15-30 x 2-4 µm. Os conídios são solitários e cilíndrico-filiformes, 

ligeiramente com lados de tamanho desigual, base com 1 µm de largura, célula 

apical 1,5-2 µm de largura, hialina, lisa, 0-1 septos, geralmente 1-septado, com 

paredes muito grossas, truncados na base e arredondados no vértice, 33-40 × 1,5-2 

µm. Essa espécie foi encontrada na área de Mata Atlântica de Monjope, no 

município de Abreu e Lima – PE, Brasil e se trata de um novo registro para o Brasil 

(Anexo B - artigo “Two new records of microfungi from Brazilian Atlantic Forest” 

(BARBOSA et al., 2015). 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 COMPOSIÇÃO E DIVERSIDADE DA COMUNIDADE DE FUNGOS CONIDIAIS 

EM FOLHEDO MISTO  

Estudos de diversidade de fungos conidiais possuem ampla variação de 

métodos, dificultando as comparações entre os trabalhos. A variação se aplica entre 

estudos que se baseiam nos fungos conidiais encontrados em espécie vegetal 

determinada, em estudos de sucessão ecológica e em listas de espécies 

detectadas. Segundo Grandi e Silva (2006), apesar dos diversos levantamentos não 

serem comparáveis, pois foram realizados em áreas e períodos diferentes, o folhedo 

de Caesalpinia echinata Lam., até o momento, é um dos que mais contribuiu para o 

conhecimento de fungos conidiais no Brasil. 

No presente trabalho, a maior riqueza de fungos condiais no folhedo foi 

encontrada na área de Mata Atlântica (54 táxons). A área possui vegetação formada 

por mata ombrófila densa, que retém mais umidade, contribuindo assim para que 

não haja muita variação nas características do local. Quando comparada ao SAF (50 

táxons), não foi verificada diferença estatística entre as áreas. Essa semelhança em 

termos de diversidade de fungos se deve, provavelmente, às características 

ambientais como umidade, presença de vegetação arbórea perenifólia e 

proximidade geográfica entre as áreas. Além disso, o SAF se encontra estabilizado, 

ou seja, com vegetação estabelecida e independente de fertilizantes químicos e com 

interferência humana mínima.  

Ao comparar parâmetros univariados entre os solos dessas mesmas áreas de 

estudo, Costa et al. (2012) observaram que a diversidade e riqueza de espécies de 

fungos filamentosos do solo estão próximas daquelas do ambiente natural de Mata 

Atlântica, indicando assim, que este tipo de manejo não traz prejuízos às populações 

de fungos do solo. O mesmo raciocínio pode ser empregado para entender porque 

não houve diferença significativa para os fungos conidiais em folhedo. 

A alta riqueza de espécies vegetais do ambiente tropical é um fator ecológico 

muito importante. Quando se estuda o folhedo por elas produzido é possível 

encontrar muitos gêneros de ampla ocorrência ou novos gêneros e espécies de 

fungos conidiais, especialmente nesses ambientes (MERCADO-SIERRA et al., 1987; 

PARUNGAO et al, 2002).  



58 
 

 Pesquisas apresentam o predomínio de fungos conidiais nos substratos 

foliares em decomposição (MAIA, 1983; DIX;WEBSTER, 1995; PARUNGAO et al, 

2002). O registro de 63 espécies de fungos conidiais neste trabalho confirma que a 

mata atlântica é um ambiente favorável ao desenvolvimento desse grupo, 

especialmente de espécies de Wiesneriomyces e Gyrothrix. Gusmão et al. (2001) 

identificaram 41 espécies de fungos conidiais em folhedo de Miconia bidentata Chev. 

em Mata Atlântica brasileira; Parungao et al. (2002) encontraram 38 fungos conidiais 

em folhedo de mata úmida na Austrália. Em estudo sobre fungos conidiais 

associados ao folhedo de Clusia nemorosa G. Mey. e C. melchiori Gleason na Serra 

da Jibóia, foram identificados 79 táxons, pertencentes a 47 gêneros (BARBOSA, 

2007). Resultados similares obtidos por métodos diferentes foram relatados por 

outros autores como Bills e Polishook (1994) em uma floresta de várzea, Costa Rica; 

WELLBAUM et al. (1999) na Ilha dos Eucaliptos, Represa do Guarapiranga, São 

Paulo. Em estudo sobre a riqueza de espécies de fungos conidiais em duas áreas 

de Mata Atlântica no Morro da Pioneira na Serra da Jiboia, Marques (2007) 

identificou 106 espécies de fungos conidiais em 71 gêneros, associadas a folhas, 

pecíolos, galhos e cascas.  

Ao estudar a micota associada a três tipos de folhas em floresta no México, 

Heredia (1993) registrou a presença constante de espécies como Beltrania 

rhombica, Beltraniella portoricensis, Criptophiale kakombensis durante todo o 

estudo, se assemelhando a este trabalho em relação às espécies constantemente 

encontradas. Nosso estudo também se alinha ao de Bill e Polihook (1994) que 

registraram espécies abundantes, dentre as quais Beltrania rhombica e Cryptophiale 

sp.. Além desses, em um estudo de folhedo na Tanzânia, Pasqualetti et al. (2001) 

registraram Beltrania querna e Beltrania rhombica como as espécies mais 

constantes. 

Segundo Polishook et al. (1996), espécies cosmopolitas e pantropicais como: 

Beltrania rhombica, Beltraniella portoricensis, Scolecobasidium constrictum, 

Trichoderma spp., Wiesneriomyces laurinus são usualmente isoladas durante 

estudos de folhedo de florestas tropicais úmidas e os gêneros Cryptophiale, 

Dactylaria, Scolecobasidium, entre outros, são ricamente representados na micota 

do folhedo tropical, o que pode explicar, assim, a alta ocorrência dessas espécies e 

gêneros encontrados neste estudo.  
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Polishook et al. (1996) sugerem que a riqueza de fungos em folhedo misto 

está diretamente relacionada à preferência dos fungos por plantas específicas. 

Porém, Parungao et al. (2002) defendem que poucos fungos decompositores são 

específicos de um substrato. Nosso trabalho dá suporte à teoria de Parungao, pois 

não foram detectadas especificidades entre espécies de fungos e tipos de folhas.  

Além de Wiesneriomyces e Cryptophiale, Beltraniella, Dinemasporium e 

Idriella também foram frequentes em todos os períodos coletados. Contrariamente, 

Thozetella cristata e Kionochaeta ramifera foram esporadicamente encontradas, 

diferindo de MARQUES (2007) e MERCADO-SIERRA et al. (1997). As variações na 

ocorrência dos fungos conidiais, mesmo que não significativas estatisticamente, 

sugerem que certas espécies de fungos conidiais se estabelecem sobre o folhedo 

em condições específicas enquanto outras suportam condições mais variadas 

(BARBOSA, 2007). Parungao et al. (2002) encontraram riqueza diferenciada no 

material coletado: foram observados 14 fungos em uma folha, enquanto que em 

outras nenhum espécime foi encontrado.  

As curvas de acumulação de táxons, apesar de não atingirem o total 

estimado, mostram que o esforço amostral resultou no registro de 85,7% e 84,7% 

dos táxons estimados para a Mata Nativa e o SAF, respectivamente. O fato de a 

assíntota da curva de acumulação não ser atingida é comum em trabalhos de 

ecologia devido, principalmente, às dificuldades de coleta e ao volume de amostras 

que é possível examinar no decurso de um projeto de pesquisa. Semelhante ao 

nosso estudo, Schoenlein-Crusius et al. (2014) também não obtiveram saturação da 

curva acumulativa de táxons no estudo de fungos conidiais em folhedo submerso.  

Os parâmetros univariados da comunidade em conjunto com os índices de 

similaridade mostraram que as áreas são similares em relação à diversidade, 

riqueza e equitabilidade. A similaridade de 62% entre as áreas pode ser considerada 

elevada, uma vez que o SAF, mesmo possuindo interferência humana pela 

produtividade existente, apresenta ocorrência e diversidade de fungos conidias 

próximas à da Mata Atlântica Nativa que não possui interferência humana. Estudo 

realizado por Costa et al. (2012) mostrou que a micobiota do solo dessas mesmas 

áreas apresentaram similaridade de 49% no período de chuvas e de 61% no período 

de estiagem. 

A distribuição das ocorrências entre as espécies detectadas se apresentou de 

forma mais uniforme na Mata Atlântica Nativa, porém muito próxima à do SAF, com 
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índices de equitabilidade variando de 0,60 a 0,63 (Tabela 5), assemelhando-se com 

o índice de equitabilidade de espécies de fungos filamentosos isolados do solo 

encontrado por Costa (2011) nas mesmas áreas. De acordo com Barros (2007), 

quando se trata de uma comunidade real, as espécies passam a contribuir de 

diferentes formas, sendo irreal que uma comunidade apresente equitabilidade 

máxima, onde todas as espécies encontradas apresentem igual distribuição.  Em 

ambientes naturais, poucas espécies são dominantes ou comuns, a maioria das 

espécies é rara, com poucos indivíduos, concordando com os resultados obtidos 

neste trabalho. 

 Os resultados mostram que a diversidade encontrada nas áreas estudadas é 

equivalente à de trabalhos que utilizaram o mesmo método de estudo de fungos 

conidiais. Assim, se pode afirmar que há grande diversidade nestas áreas e, mesmo 

com a perda de área por fragmentação, agricultura ou outros fatores, a Mata 

Atlântica se mantém com grande diversidade de fungos conidiais a serem 

catalogados e conservados. 

5.2 BIOMASSA DE FUNGOS NO FOLHEDO MISTO EM DECOMPOSIÇÃO E 

CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNGOS CONIDIAIS 

Os resultados obtidos para teores de ergosterol nos folhedos mistos das duas 

áreas (Mata Nativa e SAF) e períodos de coletas (Agosto/2014 – Maio/2015) 

indicaram associação com os dados de pluviosidade. A maior concentração de 

ergosterol encontrada na área de Mata Atlântica no mês de março/2015 pode ser 

relacionada ao período que houve maior precipitação de chuva. Além de fatores de 

pluviosidade, a biomassa de fungos pode variar também com a fase do crescimento 

fúngico e entre as espécies, além de ter uma relação com os nutrientes disponíveis 

no substrato (SEITZ et al., 1979; RUZICKA et al., 2000; MONTGOMERY et al., 

2000). 

A maior concentração de ergosterol foi encontrada no SAF, em relação à 

Mata Atlântica, porém, ambas as áreas possuem interações ecológicas eficientes e 

que se encontram estabilizadas, com uma grande diversidade de cultivos e muitas 

espécies com períodos distintos de senescência. Provavelmente o que pode ter 

contribuído para o aumento da concentração de ergosterol no SAF é o suprimento 
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constante de novos subtratos (folhas) para colonização por fungos, superior ao da 

Mata, já que há interferência humana, mesmo que mínima. 

 Além disso, a concentração de ergosterol na área de Mata Atlântica no mês 

de março/2015 foi maior, acompanhando a maior precipitação de chuva. Como a 

Mata Atlântica é uma área que retém mais umidade, as chuvas parecem ter 

contribuído para o aumento da concentração de ergosterol, pois a umidade pode 

regular as atividades biológicas. No SAF foi detectado um aumento de ergosterol no 

mês de maio/2015. Como essa área apresenta uma constante produtividade 

agrícola e uma comunidade vegetal estabilizada, pode-se inferir que estes foram os 

motivos para não haver diferença significativa no teor de ergosterol do folhedo entre 

os períodos de coleta. Essa estabilização não permite uma comparação específica, 

pois há organismos nos vários estágios e períodos. 

Teores alternados (altos e baixos) de ergosterol detectados no folhedo eram 

esperados já que as folhas apresentam composições químicas diferentes e a 

colonização das folhas pelos fungos depende dos nutrientes disponíveis, de 

possíveis substâncias inibidoras do crescimento da micobiota, do clima, da umidade 

e do estado fisiológico dos fungos associados aos substratos (GESSNER; 

CHAUVET, 1994; GESSNER et al., 1997; BARAJAS-ACEVES et al,. 2002). Durante 

o desenvolvimento dos fungos, as alterações que ocorrem na síntese e organização 

do ergosterol nas células podem ser devidas a uma simples alteração no meio 

ambiente ou mudança de fase no ciclo de vida do fungo, o que interfere na análise e 

interpretação dos dados (NEWELL, 1992; BEHALOVA et al,. 1994; GESSNER; 

CHAUVET, 1994). 

Apesar do ergosterol ser considerado um bom indicador da biomassa de 

fungos em associação com substratos em decomposição (GESSNER et al., 2007), 

sua utilização ainda é escassa, principalmente em relação ao folhedo misto, que foi 

o foco desta pesquisa. Na literatura, os trabalhos sobre ergosterol e fungos conidiais 

são predominantemente associados a substratos vegetais submersos. Moreira 

(2011) relata que o uso do ergosterol para avaliar a biomassa de fungos aquáticos 

no Brasil ainda é escasso, não podendo concluir sobre a existência de alguma 

relação do mesmo com a densidade dos fungos. Porém, os resultados do presente 

trabalho demonstram a relação existente entre o teor de ergosterol no folhedo e a 

riqueza de espécies encontradas no mesmo, confirmando a eficácia do método de 

análise e concordando com a teoria de Gessner e colaboradores. 
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6 CONCLUSÕES 

 A Mata Atlântica Norte de Pernambuco representa um grande reservatório de 

diversidade de fungos, mas sua micobiota é ainda pouco conhecida. 

 Os locais de estudo, devido às condições ambientais e substratos disponíveis, 

favorecem o desenvolvimento de fungos conidiais; a diversidade e biomassa dos 

fungos foram eficazes para demonstrar a semelhança existente entre o SAF e um 

fragmento de Mata Atlântica. 

O SAF apresenta maiores teores de biomassa de fungos no folhedo.  

O teor de ergosterol da biomassa de fungos no folhedo, em ambas as áreas, 

se correlaciona fortemente com a ocorrência dos fungos conidiais.  

Este é o primeiro estudo comparativo de fungos conidiais em folhedo entre 

Mata Atlântica e Sistema Agroflorestal. Assim, é necessário ampliar o conhecimento 

de fungos conidiais em folhedo especialmente em áreas ainda pouco exploradas 

para compreender a importância que estes organismos têm no equilíbrio ecológico. 

Por fim, os dados levantados nesta pesquisa demonstram a elevada 

diversidade de fungos conidiais nas áreas estudadas. Considera-se, assim, que a 

diversidade da micota nos remanescentes de Mata Atlântica continua sendo 

indispensável para a conservação desse bioma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

REFERÊNCIAS 
 

ABDO, M. T. V.N. Visita técnica a SAFs com eucalipto e palmeiras, propriedade 
particular em São Francisco Xavier. Relatório. São Paulo, 2008. 
 
ALMEIDA, C.M.V.C. de. et al. Pesquisa   em   Sistemas   Agroflorestais   e   
Agricultura Sustentável: Manejo do Sistema.  Workshop Latino-americano sobre 
Pesquisa de Cacau, 2002, Ilhéus-Bahia, Anais... Ilhéus: 2002. (CD- ROM). 
 
ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável/Miguel 
Altieri. 3 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 
 
______. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: 
Editora Agropecuária, 2002. 
 
AMADOR, D.B. Recuperação de um fragmento florestal com sistemas 
agroflorestais. Dissertação, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1999. 
  
ANDERSON, P.; DAVIDSON, C. M.; LITTLEJOHN, D. Extraction of ergosterol from 
peaty soils and determination by high performance liquid 
chromatography. Talanta, Amsterdam, v. 41, n. 5, p. 711-720, 1994. 
 
ANDERSON,  I. C.;  CAIRNEY,  J. W. G.  Diversity  and  ecology  of  soil  fungal  
communities: increased  understanding  through  the  application  of  molecular  
techniques.  Environmental Microbiology, v. 6, p. 769–779, 2004. 

ARAÚJO, M. A. G. et al. A new species of Selenodriella from Brazil. Mycotaxon, v. 
103, p. 621-624, 2015. 
BARAJAS-ACEVES, M. et al. Effect of pollutants on the ergosterol content as 
indicator of fungal biomass. Journal of Microbiological Methods, n. 50, p. 227-236, 
2002. 
 
BARBOSA, F. R. Fungos conidiais associados a folhas em decomposição de 
Clusia melchiori Gleason e C. nemorosa G. Mey em fragmento de Mata 
Atlântica, Bahia, Brasil. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2007. 
 
______. et al. Conidial fungi from the semi-arid Caatinga biome of Brazil. New 
species Deightoniella rugosa & Diplocladiella cornitumida with new records for the 
neotropics. Mycotaxon, n. 102, p. 39-49, 2007. 
 
BARBOSA, F.F.; GUSMÃO, L.F.P. Two Speiropsis species (Anamorphic fungi – 
Hyphomycetes) from Bahia State, Brazil. Acta Bot. Bras, n. 19, v. 3, p. 515-518, 
2005. 
 
BARBOSA, M.A. et al. Two new records of microfungi from Brazilian Atlantic Forest. 
Mycotaxon, v. 130, p. 967-970, 2015. 
 



64 
 

BÄRLOCHER, F. Molecular approaches applied to aquatic Hyphomycetes. Fungal 
Biology Reviews, n.1. p. 19-24, 2007. 
 
____. Research on aquatic Hyphomycetes: historical background and overview. In: 
______ (Ed.). The ecology of aquatic Hyphomycetes. Springer Verlag: Berlin, 
1992. 
 
______; KENDRICK, B. Dynamics of the fungal population on leaves in a stream. 
Journal of Ecology, n. 62, p. 761-791, 1974. 
 
BARROS, R. S. M. Medidas de diversidade biológica. Programa de Pós 
Graduação em Ecologia – Universidade Federal de Juiz de Fora. 2007. 
 
BECKER, C.G. et al. Composição vegetal e o acúmulo de serrapilheira em um 
fragmento de Cerrado. Relatórios da disciplina NE211 - PPG-Ecologia, IB, 
UNICAMP. 2006. 
 
BEGON, M. et al. Ecology: Individuals, populations and communities. 3. ed. Oxford: 
Blackwell Science, 1996. 
 
BEHALOVÁ, B. et al. Regulation of sterol biosynthesis in Saccharomyces cerevisiae. 
Folia Microbiology, n. 39, p. 287-290, 1994. 
 

BELTRÃO, B.A. et al. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 
subterrânea no Estado de Pernambuco - Diagnóstico do Município de Abreu e 

Lima. Recife: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 2005. 

 
BENTZ, B.J.; SIX, D.L. Ergosterol content of fungi associated with Dendronoctonus 
pondersosae and Dendronoctonus fufipennis (Coleoptera: Curculionidae, 
Scolytinae), Ann Entomol Soc Am., n. 99, p.189–194, 2006. 
 
BILLS, G.F.; POLISHOOK, J.D. Abundance and diversity of microfungi in leaf litter of 
a lowland rainforest in Costa Rica. Mycologia, n. 86, p. 187-198, 1994. 
 
BRANDÃO, C.F.L.S. Estrutura e classificação sucessional do componente 
arbório de um fragmento de floresta ombrófila densa em Igarassu, 
Pernambuco. Recife, Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. 2007. 

 

BRIDGE, P.; SPOONER, B. Soil fungi: diversity and detection. Plant and Soil, n. 

232, p. 147- 154, 2001. 

 
CALDUCH, M. et al. New species of Dictyochaetopsis and Paraceratocladium from 
Brazil. Mycologia, n. 94, v. 6, p. 1071-1077, 2002. 



65 
 

 
CANHOTO, C.; M. A. S. GRAÇA. Decomposition of Eucalyptus globulus leaves and 
3 native leaf species (Alnus glutinosa, Castanea sativa and Quercus faginea) in a 
Portuguese low order stream. Hydrobiologia, n. 333, p. 79-85, 1996. 
 
CASTAÑEDA-RUIZ, R. F. et al. Some Hyphomycetes from Brazil. Two new species 
of Brachydesmiella. Two new combinations for Repetophragma, and new records. 
Mycotaxon, n. 95, p. 261-270, 2006. 
 
______. Metodologia en el studio de los hongos anamorfos. In: Anais do V 
Congresso Latino Americano de Micologia, p. 182-183. Brasília. 2005. 
 
______. et al. Microfungi from Venezuela. A new species of Brashydesmiella, a new 
combination and new records. Mycotaxon, n. 85, p. 211-229. 2003 
 
______. ET AL. A new species of Rhexoampullifera from leaf litter from Brazil. 
Mycologia, n. 93, v.1, p. 168-170, 2001. 
 
CATTELAN, A. J.; TORRES, E.; SPOLADORI, C.L. Sistemas de preparo com a 
sucessão trigo/soja e os microrganismos do solo. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, Londrina, v. 21, p. 303-311, 1997. 
 
CIANCIARUSO, M. V. et al. Produção de serapilheira e decomposição do material 
foliar em um cerradão na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, 
Brasil. Acta bot. bras. n. 20, v.1, p. 49-59, 2006. 
 
CLARKE, K.R.; GORLEY, R.N. PRIMER. User manual/tutorial. v. 6. Plymouth: 
PRIMER-E Ltda, 2006. 
 
COLWELL, R. K.  EstimateS, Version 9.1: Statistical Estimation of Species 
Richness and Shared Species from Samples (Software and User's Guide), 2013. 
 
DANCEY, C; REIDY, J. Estatística Sem Matemática para Psicologia: Usando 
SPSS para Windows. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
DEACON, J. W.  Structure and ultrastructure: modern mycology. Cambridge: 
[s.n.], 1998. 
 
DIX, N.J.; WEBSTER, J. Fungal ecology. Chapman & Hall: London, 1995. 
 
ESPIG, S. A. et al. Sazonalidade, composição e aporte de nutrientes da serapilheira 
em fragmento de Mata Atlântica. R. Árvore, Viçosa-MG, v.33, n. 5, p. 949-956, 
2009. 
 
ESTADO é o 8º no País em destruição de Mata. Jornal do Comércio, Recife, 27 
maio 2011 Disponível em: 
<https://extranet.camara.gov.br/resenha/ResenhaNot.asp?id=1984589&dia=27/5/201
1&veiculo=20>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
 



66 
 

COSTA, P. M. O. Diversidade de fungos filamentosos em diferentes sistemas 
de uso do solo. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos) - Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 
 
______. et al. Diversity of filamentous fungi in different systems of land use. 
Agroforestry Systems, v. 85, p. 195-203, 2012. 
 
EXPOSIÇÃO reúne a Biodiversidade da Mata Atlântica de Igarassu. Diário de 
Pernambuco. 2013. Disponível em: < 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/turismo/2013/10/17/interna_turis
mo,468523/exposicao-reune-a-biodiversidade-da-mata-atlantica-de-igarassu.shtml>. 
Acesso em: 20 de mar. 2014. 
 
FACELLI, J.M.; PICKETT, S.T.A. Plant Litter: Light Interception and Effects on an 
Old-Field Plant Community. Ecology, n. 72, p. 1024–1031, 1991. 
 
FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annu Rev Ecol 
Systemat, n. 34, p.487–515, 2003. 
 
FROHLICH, J.; HYDE, K.D. Bodiversity of palm fungi in the Tropics: are global fungal 
diversity estimates realistcs? Biodiversity and Conservation, n. 8, p. 977-1004, 
1999. 
 
GALVÃO, J.G. Uso do fungo Fusarium oxysporum como indicador de ametrina, 
através da medida de biomassa, pela quantificação do ergosterol. Ciênc. agrotec., 
Lavras. v. 27, n. 4, p. 840-845, jul./ago., 2003. 
 
GESSNER, M. O. Differences in processing dynamics of fresh and dried leaf litter in 
a stream ecosystem. Freshwater Biology, n. 26, p. 387-398, 1991. 
 
_______. Fungal biomass, production and sporulation associated with particulate 
organic matter in streams. Limnetica, n. 13, p. 33-44, 1997. 
 
______. et al. Fungal decomposers of plant litter in aquatic ecosystems. In: 
KUBICEK, C.; DRUZHINIA, I. (Ed.). Environmental and microbial relationships: The 
Mycota, Springer, Berlin, v. 4, p. 301-324, 2007. 
 
______; BAUCHROWITZ, M. A.; Escautier, M. Extraction and quantification of 
ergosterol as a measure of fungal in leaf litter. Microbialogy Ecology, n. 22, p. 285-
291, 1991. 
 
______; CHAUVET, E. Ergosterol-to-biomass conversion factory for aquatic 
Hyphomycetes. Applied Environmental Microbiology, n. 59, p. 502-507, 1993. 
 
______;______. Importance of stream microfungi in controlling breakdown rates of 
leaf litter. Ecology, n. 75, p. 1807-1817, 1994. 
 
______; NEWELL, S. Y. Biomass, growth rate, and production of filamentous fungi in 
plant litter. In: HURST, C. J. et al. (Ed.). Manual of Environmental Microbiology. 2. 
ed. p. 390-408. ASM Press: Washington, DC, USA, 2002. 



67 
 

______; SCHWORBEL, J. Fungal biomass associated with decaying leaf litter in a 
stream. Oecologia, v. 87, p. 602-603, 1991. 
 
GOH, T.K.; HYDE, K.D. Biodiversity of freshwater fungi. Journal of Industrial 
Microbiology, v. 17, p. 328-345, 1996. 
 
GLIESSMANN, S.R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura 
sustentável. Porto Alegre, Editora da UFRGS: 2005. 
 
GONZALEZ, M.I.M.; GALLARDO, J.F. El efecto hojarasca: uma revision. Anales de 
Edafologia y Agrobiologia, Madrid, v.41, n.5/6, p.1129-1157, 1982. 
 
GOULSTON, G.; MERCER, E. I. Ergosta-5,7,24 (28)-Trien-3y^-ol, a new 
intermediate in Ergosterol biosynthesis in Phycomyces blakesleeanus. 
Phytochemistry, n. 8, p. 1945-1948, 1969. 
 
GRANDI, R. A. P. Anamorfos da serapilheira nos Vales dos Rios Moji e Pilões, 
município de Cubatão, São Paulo, Brasil. Hoehnea, n. 31, p. 225-238, 2004. 
 
______. Hyphomycetes decompositores do folhedo de Alchornea triplinervia 
(Spreng.), Müll, Arg. Hoehnea, v. 25, p. 133-148, 1998. 
 
______. Hyphomycetes decompositores 4. Espécies associadas às raízes de 
Ctenanthe oppenheimiana Sond. Acta Botanica Brasilica, n. 5, p. 13-23, 1991.  
 
______; GUSMÃO, L.F.P. Espécies de Gyrothrix (Hyphomycetes) no folhedo de 
Cedrella fissilis Vell., em Maringá, PR, Brasil. Hoehnea, v. 22, p. 191-196, 1995. 
 
______; _______. Espécies do grupo Beltrania (Hyphomycetes) associadas a folhas 
de Cedrella fissilis Vell. (Meliaceae), em Maringá, PR, Brasil. Hoehnea, v. 23, p. 91-
102, 1996. 
 
______; _______. Hyphomycetes decompositores do folhedo de Tibouchina pulcra 
Cogn. Revista Brasileira de Botânica, n. 25, p. 79-87, 2002. 
 
______; _______. Hyphomycetes com conidiomas dos tipos esporodóquios e 
sinema associados a folhas de Cedrela fissilis (Meliaceae), em Maringá, PR, Brasil. 
Acta Botanica Brasilica, n. 11, p. 123- 134, 1997. 
 
______; ______; MILANEZ, A. I. Hyphomycetes from leaf litter of Miconia cabussu in 
the Brazilian Atlantic Rain Forest. Mycotaxon, n. 79, p. 201-213, 2001. 
 
______; SILVA, T.V. Fungos anamorfos decompositores do folhedo de Caesalpinia 
echinata Lam. Revista Brasileira de Botânica, v. 29, p. 275-287, 2006. 
 
______; ______. Hyphomycetes sobre folhas em decomposição de Caesalpinia 
echinata Lam.: ocorrências novas para o Brasil. Revista Brasileira de Botânica, v. 
26, p. 489-493, 2003. 
 



68 
 

GUSMÃO, L.F.P.; MAIA, L.C. Diversidade e caracterização dos fungos do 
Semiárido brasileiro.  v. 2. Recife: Associação das Plantas do Nordeste (Instituto 
do Milenio do Semi-arido), 2006. 
 
______. et al. Espécies de Curvularia (Fungos anamórficos-Hyphomycetes) no semi-
árido do estado da Bahia. Sitientibus, n. 5, v.1, p.12-16, 2005. 
 
______. Microfungos associados a folhas em decomposição de plantas nativas de 
Campos Rupestres do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 2004. 
 
______. et al. Hyphomycetes from leaf litter of Miconia cabussu in the Brazilian 
Atlantic Rain Forest. Mycotaxon, n. 79, p. 201-213, 2001. 
 
______. et al. A new species of Beltraniopsis from Brazil, with a key to know species. 
Mycological Research, n. 104, v. 2, p.251-253, 2000. 
 
_______; MARQUES, M.F.O. Diversity off ungi in the Brazilian Semi-arid. In: L.P. 
QUEIROZ, A. RAPINI, A.M. GIULIETTI (Orgs.) Towards Greater Knowledge of the 
Brazilian Seim-arid Biodiversity. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/MCT. 
2006. 
 
______; BARBOSA, F.R. Hemibeltrania (anamorphic fungi – Hyphomycetes) from 
Bahia state, Brazil. Sitientibus, n. 5, v. 1, p. 17-19. 2005. 
 
______. Paraceratocladium polysetosum, a new record from Brazil. Mycotaxon, n. 
85, p. 81-84, 2003. 
 
______. Espécies de Cylindrocladium (Fungi-Hyphomycetes) associados a folhas de 
Miconia cabussu Hoehne. Sitientibus Série Ciências Biológicas, v. 1, p. 116-120, 
2001. 
 
HART, M.R.; BROOKES, P.C. Effects of two ergosterol-inhibiting fungicides on soil 
ergosterol and microbial biomass. Soil Biol Biochem., n. 28, p.885–892, 1996. 
 
HEREDIA, G. Mycoflora associated with green leaves and leaf litter of Quercus 
germana, Quercus sartoriiand Liquidambar styraciflua in a mexican cloud 
forest. Cryptogamie Mycologique, n. 14, p. 171-183, 1993. 
 
HEREDIA-ABARCA, G. et al. Adiciones al conocimiento de la diversidad de los 
hongos conidiales del Bosque Mesófilo de Montaña del estado de Veracruz. Acta 
Botanica Mexicana, n. 66, p. 1-22, 2004. 
 
______. Hifomicetes dematiáceos em bosque mesófilo de montaña. Registros 
nuevos para México. Acta Botanica Mexicana, n. 27, p. 15-32, 1994. 
 
HYDE, K.D.; ALIAS, S.A. Biodiversity and distribution of fungi associated with 
decomposing Nypa fruticans. Biodiversity and Conservation, n. 9, p. 393-402, 
2000. 
 



69 
 

HIBBETT et al. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycol. Res. 3, 
509-547, 2007. 
 
KING, K. F.; CHANDLER, N. T. The wasted lands: The program of work of the 
International Council for Research in Agro forestry (ICRAF). Nairobi, Kenya, 1978. 
 
KOCHARIN, K. et al. Engineering of acetyl-CoA metabolism for the improved 
production in Saccharomyces cerevisiae. AMB Express, n.2, v.52, p.1-11, 2012. 
 
LAURANCE, W. F. et al. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: a 22-year 
investigation. Conservation biology, Barking, v. 16, n. 3, p. 605-618, 2002. 
 
______. Rain forest fragmentation and the dynamics of Amazonian tree 
communities. Ecology, n. 69, p. 2032-2040, 1998. 
 
LEWINSOHN, T.L.; PRADO, P.I. Biodiversidade brasileira, síntese do estado 
atual do conhecimento. São Paulo: Editora Contexto, 2002. 
 
LODGE, D.J. Factors related to diversity of decomposer fungi in Tropical forest. 
Biodiversity and Conservation, n. 6, p. 681-688, 1997. 
 
______; CANTRELL, S. Fungal community in wet tropical forest: variation time and 
space. Canadian Journal of Botany, n. 73, v. 1, p. 1391-1398, 1995. 
 
LOVEJOY, T. E. et al. Ecosystem decay of Amazon forest remnants. In: NITECKI, M. 
H. (Ed.) Extinctions. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 
 
MAIA, L.C. Coleções de fungos nos herbários brasileiros: estudo pleliminar. In: 
PEIXOTO A.L. (Org). Coleções biológicas de apoio ao inventário, uso 
sustentável e conservação da Biodiversidade. Rio de Janeiro: Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2003. 
 
______. et al. Diversidade de Fungos no Estado de Pernambuco. In: TABARELLI, M. 
SILVA, J.M.C. Diagnóstico da Biodiversidade de Pernambuco. Recife: Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente/ Ed. Massangana, 2002. 
 
______; GILBERTONI, T.B. Fungos registrados no semi-árido nordestino. In: 
SAMPAIO, E.V.S.B. (Org.) Vegetação & Flora da Caatinga. Recife, APNE-CNIP, p. 
163-176, 2002. 
 
______. Sucessão de fungos em folhedo de floresta tropical úmida. Recife: 
Editora Universitária, 1983. 
 
MALOSSO, E. et al. Use of C-13-labelled plant materials and ergosterol, PLFA and 
NLFA analyses to investigate organic matter decomposition in Antarctic soil, Soil 
Biology & Biochemistry, Elmsford, v. 36, n. 1, fan. p. 165-175, 2004. 
 
______. Hyphomycetes em Ambientes Aquáticos Lótico e Lêntico - Ocorrência e 
Biomassa. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 
1999. 



70 
 

 
MARQUES, M.F.O. et al. Conidial fungi from the semi-arid Caatinga Biome of Brazil. 
Cubasina microspore sp. nov., a note on C. albofusca, and some new records for 
South America. Mycotaxon, n. 102, p. 17-23, 2007 
 
______. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais 
em fragmento de Mata Atlântica, Serra da Jibóia, Bahia. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 
 
MARTIN, F. et al. An improved ergosterol assay to estimate fungal biomass in 
ectomycorrhizas, Mycological Research, Cambridge, v. 94, n. 9, p. 1059-
1064. 1990. 
 
MATOS, R.M.B.; SILVA, E.M.R. da; BERBARA, R.L.L. Biodiversidade e índices. 
Seropédica, Embrapa Agrobiologia (EMBRAPA-CPAC. Documento 107), 1999. 
 
MATSUSHIMA, T. Matsushima Mycological Memoirs 2. Publicado pelo autor. 
Kobe. 1981. 
 
______. Matsushima Mycological Memoirs 4. Publicado pelo autor. Kobe. 1985. 
 
______. Matsushima Mycological Memoirs 8. Publicado pelo autor. Kobe. 1995. 
 
______. Matsushima Mycological Memoirs 9. Publicado pelo autor. Kobe. 1996. 
 
MEDEIROS, P. H. A. et al. Interception measurements and assessment of Gash 
model performance for a tropical semi-arid region, Revista Ciência Agronômica, v. 
40, n. 2, p. 165-174, 2009. 
 
MEDINA, E. Biodiversity and nutrient relations in savanna ecosystems: Interactions 
between primary producers, soil microorganisms, and soils. In: SOLBRIG, O.T.; 
MEDINA, E.; SILVA, J.F. (Eds.). Biodiversity and savanna ecosystem process 
Springer. Verlag: Berlin Heidelberg, 1996. 
 
MEGURO, M. et al., Ciclagem de nutrientes minerais na mata mesófila secundária – 
São Paulo. III – Decomposição do material foliar e liberação dos nutrientes minerais. 
Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo, n. 8, p. 7-20, 1980. 
 
MENDONÇA, E.S. et al. Cultivo do café em sistema agroflorestal: uma opção para 
recuperação de solos degradados, Revista Árvore, n. 25, v. 3, p. 375-383, 2001. 
 
MERCADO-SIERRA,  A.; CASTAÑEDA-RUIZ, R.F.  Nuevos  raros  hifomicetes  de 
Cuba.  I.  Especies  de  Cacumisporium,  Guedea,  Rhinocladium,  Veronaea.  Acta  
Botanica Cubana, n. 50, p. 1-7, 1987.   
 
______. et al. Hongos imperfectos de Pinar del Rio, Cuba: El ambiente y la 
taxonomia de hifomicetes demaciáceos hallados, Acta Botanica Cubana, n. 22, p. 
1-10, 1987. 
 



71 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Avaliação e identificação de áreas e 
ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos 
benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros. Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente/SBF, 2015. 
 
MONTEIRO, J. S. Fungos conidiais associados a substrates vegetais 
submerses em fragmentos florestais do Bioma Amazônia, Pará, Brasil. Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 
 
MONTGOMERY, H.J. et al. Determination of soil fungal biomass from soil ergosterol, 
Soil Biology and Biochem, n. 32, p. 1207-1217, 2000. 
MORAES, R.M. Ciclagem de nutrientes na floresta do PEFI: produção e 
decomposição da serapilheira. In: BICUDO, D.; FORTI, M.;  BICUDO, C. (Eds.) 
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, unidade de conservação que resiste à 
urbanização de São Paulo. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
2002. 
 
MOREIRA, C. G. M. Sucessão de hifomicetos e avaliação da biomassa fúngica 
durante a decomposição de folhedo de Caesalpinia echinata Lam. e 
Campomanesia phaea (O. Berg.) Landrum submersos em lagos artificiais na 
cidade de São Paulo, SP. Tese (Doutorado) - Instituto de Botânica da Secretaria do 
Meio Ambiente, São Paulo, Brasil, 2011. 
 
MITTERMEIER, R. A. et al. Hotspots revisited. Mexico City, Mexico: Cemex, S.A. 
Press, 2004.  
 
NAEEM, S. et al. Plant diversity increases resistance to invasion in the absence of 
covarying extrinsic factors, Oikos, n. 91, v. 8, p. 97-108, 2000. 
 
NEVES, M.C.P. et al. Agricultura orgânica: uma estratégia para o desenvolvimento 
de sistemas agrícolas sustentáveis. Rio de Janeiro, Seropédica: EDUR, 2004. 
 
NEWELL, S. Y. Total and free ergosterol in mycelia of saltmarsh ascomycetes with 
access to whole leaves or aqueous extracts of leaves, Appl Environ Microbiol, n. 
60, p. 3479–3482, 1994. 
 
______. Estimating fungal biomass and productivity in decomposing litter. In: 
CAROLL, G.C.;  WICKLOW, D.T. (Ed.). The fungal community: its organization and 
role in the ecossystem. 2. ed. New York: Marcel Dekker, 1992. 
 
NÓBREGA, R.S.A. et al. Caracterização fenotípica e diversidade de bactérias 
diazotróficas associativas isoladas de solos em reabilitação após a mineração de 
bauxita.  Revista Brasileira de Ciência do Solo, n. 28, p. 269-279, 2004. 
 
NIKOLCHEVA, L.G.; BÄRLOCHER, F. Taxon-specific primers reveal unexpectedly 
high diversity during leaf decomposition in a stream. Mycological Progress, n. 3, p. 
41-50, 2004. 
 



72 
 

NYLUND, J.E., WALLANDER, H. Ergosterol analysis as a means of quantifying 
mycorrhizal biomass. In: NORRIS, J. R; READ, D.J.; VARMA, A. K. (Eds). Methods 
in Microbiology 24. Tokyo: Academic Press, 1992. 
 
PARK, D. On the ecology of heterotrofic micro-organisms in freshwater. 
Transactions of the British Mycological Society, n. 58, p. 291-299, p. 1972. 
 
PARUNGAO, M.M. et al. Diversity of fungi on Rainforest litter in North Queensland, 
Austrália. Biodiversity am Conservation, n. 11, p. 1185-1194, 2002. 
 
PIELOU, E.C. Mathematical ecology. New York: John Wiley and Sons, 1977. 
 
PIRES, L. A. et al. Produção, acúmulo e decomposição da serapilheira em uma 
restinga da Ilha do Mel, Paranaguá, PR, Brasil, Acta bot. bras., n. 20, v. 1, p. 173-
184, 2006. 
 
POLISHOOK, J.D. et al., Microfungi from decaying leaves of two rain forest trees in 

Puerto Rico. Journal of Industrial Microbiology, n. 17, p. 284-294, 1996. 

 
PRITCHETT, W.L. Properties and management of forest soils. New York: John 
Willey, 1979. 
 
REBER, H.H. Simultaneous estimates of the diversity and the degradative 
capacibility of heavy-metal-affected soil bacterial communities, Biology and Fertility 
of Soils, n. 13, p.181-186, 1992. 
 
RIBEIRO, M.C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the 
remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological conservation, 
n. 142, p. 1141-1153, 2009. 
 
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 
 
RUZICKA, S. et al. The Utility of ergosterol as a bioindicator of fungi in temperate 
soils. Soil Biology & Biochemistry, Oxford, v. 32, n. 7, p. 989-1005, July. 2000. 
 
SCHEER, M. B. Decomposição e Liberação de Nutrientes da Serapilheira Foliar em 
um Trecho de Floresta Ombrófila Densa Aluvial em Regeneração, Guaraqueçaba 
(PR), Floresta, n. 38, v. 2, p. 253-266, 2008.      
 
SCHNURER, J. Comparison of methods for estimating the biomass of three 
foodborne fungi with different growth patterns, Appl. Environ. Microbiol., n. 59, p. 
552-555, 1993. 
 
SCHOENLEIN-CRUSIUS et al. Riqueza dos fungos ingoldianos e aquáticos 
facultativos no Parque Municipal do Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil. Hoehnea, v. 
41, n. 1, p. 61-76, 2014. 
 



73 
 

______; MALOSSO, E. Diversity of aquatic Hyphomycetes in the tropics. In: 
GANGULI, B. N.; DESCHMUKH, S. K. (Ed.). Fungi: Multifaceted microbes. New 
Delhi: Anamaya Publishers, 2007. 
 
SEIFTER, K. et al. The Genera of Hyphomycetes. CBS Biodiversity. Series no. 9: 
1–997. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, Netherlands, 2011.   
 
SEITZ, L.M. et al. Ergosterol production as an indicator of fungal invasion in grains, 
Cereal Chem., n. 54. p. 1207-1217, 1977.  
 
______. Ergosterol as a Measure of fungal growth. Phytopathology, Saint Paul, v. 
69, n. 11, p. 1202-1203, 1979. 
 
SHANNON, C.E.; WEAVER, W. The mathematical  theory  of  communication. 
Urbana: University of  Illinois Press, 1949.   
 
SILVA, M.; MINTER, D.W. Fungi from Brazil, recorded by Batista and Co-
Workers. Mycological Papers, v. 169, 1995. 
 
SILVA, J.M.C.; CASTELETI, C.H.M. Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of 
Brazil. In: GALINDO-LEAL, C.; CÂMARA, I. de G. (Eds.). The Atlantic Forest of 
South America: biodiversity status, trends and outlook. Washington, D.C.: Center for 
Applied Biodiversity Science and Island Press, 2003. 
 
SILVA, R.B. et al. Estudo das colônias de fungos e bactérias em solos de floresta 
tropical associada à variação das chuvas na região. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE METEOROLOGIA, 16., 2010, Belém. Anais. Belém: Centro de Convenções da 
Amazônia, 2010. 
 
SINGH, J.S.; GUPTA, S.R. Plant decomposition and soil respiration in terrestrial 
ecosystems,  Bot. Rev., n. 43, p. 449-528, 1977. 
 
SIQUEIRA, J.O. et al. Microrganismos e processos biológicos do solo: 
perspectiva ambiental. Distrito Federal: EMBRAPA, 1994. 
 
SPAIN, A. V. Litterfall and the standing crop of litter in three tropical Australian 
rainforests, Journal of Ecology, n. 72, v. 3, p. 947-961, 1984. 
 
TABARELLI, M. et al. Challenges and opportunities for biodiversity conservation in 
the Brazilian Atlantic Forest. Conservation Biology, n. 19, p. 695-700, 2005. 
 
TÓTOLA,  M.R.;  CHAER,  G.M.  Microrganismos  e  processos  microbiológicos  
como indicadores da qualidade dos solos. In: ALVAREZ, V.H. et al.  (Ed.)  Tópicos 
em Ciência do Solo, Viçosa, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. 2. p. 195-
276, 2002. 
 
TRAPPE, J.M.; SCHENCK, N.C. Taxonomy of the fungi forming Endomycorrhizae. 
In: Methods and principles of Micorrhiaze research. The American 
Phytopatological Society, St. Paul, p.1-9, 1982. 
 



74 
 

VIDAL, M. M. et al. Produção de serapilheira em floresta Atlântica secundária numa 
paisagem fragmentada (Ibiúna, SP): importância da borda e tamanho dos 
fragmentos, Revista Brasil. Bot., v. 30, n.3, p.521-532, jul.-set. 2007. 
 
VITAL, A.R.T. et al. Produção de serapilheira e ciclagem de nutrientes de uma 
floresta estacional semidecidual em zona ripária, Rev. Árvore, Viçosa, v. 
28, n.6, nov./dez. 2004. 
 
WALLANDER, H., et al. Seasonal variation in protein, ergosterol and chitin in five 
morphotypes of Pinus sylvestris L. ectomycorrhizae in a mature Swedish forest, Soil 
Biol. Biochem., n. 29, p. 45-53, 1997. 
 
WEETE, J.D.; ABRIL, M.; BLACKWELL, M. Phylogenetic distribution of fungal 
sterols. Disponível em: 
<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0010899>. Acesso 
em: 26 de nov. de 2015. 
 
WELLBAUM, L. et al. Fungos filamentosos em folhas de ambientes terrestres e 
aquético da Ilha do Eucaliptos, Represa do Guarapiranga, São Paulo, SP. Revista 
Brasileira de Botânica, v. 22, v. 1, p. 69-74, 1999. 
 
YOKOYAMA, T. et al. Successive fungal flora on sterilized leaves in the litter of 
forest. IFO Research Communications, n. 8, v. 18-59, 1997. 
 
ZILLI, J.E. et al. Diversidade microbiana como indicador de qualidade do solo. 
Cadernos de Ciência e Tecnologia, v. 20, n. 3, p. 391-411, 2003. 

 
 

 



75 
 

ANEXO A – A NEW SPECIES OF SELENODRIELLA FROM BRAZIL  
 

 



76 
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