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RESUMO 

 

Os fungos gasteróides são caracterizados principalmente pelo basidioma angiocárpico e 

liberação passiva dos basidiosporos. Até o momento, 232 espécies de fungos gasteróides 

estão registradas para o Brasil, sendo que o conhecimento do grupo vem aumentando desde 

o início do século XXI. Com o objetivo de conhecer melhor estes organismos no Brasil, a 

diversidade e aspectos ecológicos de fungos gasteróides foram investigados em quatro 

remanescentes de Mata Atlântica no estado de Pernambuco. Um transecto de 20 × 500 m 

foi delimitado em cada área de estudo e estes foram percorridos em cada saída de campo, 

totalizando 36 visitas. Foram coletados 229 espécimes de fungos gasteróides, 

correspondendo à 16 espécies distribuídas em cinco gêneros e cinco famílias. Dentre as 

espécies identificadas, Cyathus setosus representa novo registro para o Brasil, enquanto 

quatro espécies são novos registros para o Nordeste e três para Pernambuco. Geastraceae 

foi a família com maior número de espécies (9). A RPPN Carnijó apresentou maior 

número de espécies (12), e somente duas espécies foram comuns às quatro áreas de estudo. 

A composição de espécies do Brejo dos Cavalos foi estatisticamente distinta de Dois 

Irmãos e Carnijó, e não houve diferença significativa na diversidade de espécies entre as 

épocas de coleta (meses secos e meses chuvosos) nas quatro localidades. 

 

Palavras-chave: gasteromicetos, ecologia de fungos, micobiota neotropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Gasteroid fungi are characterized by angiocarpic basidiomata and basidiospores that are 

not forcibly discharged. 232 species of gasteroid fungi have been recorded from Brazil to 

date, and the knowledge of the group has increased since the beginning of the XXI century. 

In order to better understand this group in Brazil, the diversity and ecological aspects of 

gasteroid fungi were investigated in four remants of atlantic forest in the state of 

Pernambuco. A transect of 20 × 500 m was surveyed in each studying area, totalizing 36 

collection trips. 229 specimens of gasteroid fungi were collected, corresponding to 16 

species, belonging to five genera in five families. Oneis, Cyathus setosus, is a new record 

from Brazil, four are new records from the Northeast Region of Brazil and three are new  

from Pernambuco. Geastraceae was the family with the highest number species (9). RPPN 

Carnijó presented the highest number species (12) and only two species were common to 

the four areas. The species composition of Brejo dos Cavalos was statistically distinct from 

Dois Irmãos and Carnijó, and there was no significant difference between the seasons (dry 

and rainy months) in the four localities. 

 

Key-words: gasteromycetes, fungal ecology, neotropical mycobiota. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Caracterização do grupo 

 

Os fungos gasteróides recebem este nome devido à forma de desenvolvimento 

angiocárpico do basidioma. Derivado do grego, o termo ‘gaster’ significa estômago, e se 

refere ao fato da porção fértil estar confinada no interior do basidioma e protegida por 

camadas externas (Miller & Miller, 1988). Estes fungos são caracterizados principalmente 

por possuírem o himênio fechado durante a maturação completa dos basidiosporos e a 

incapacidade de liberar os basidiosporos ativamente (Alexopoulos et al., 1996). 

Os basidiomas podem apresentar diversas morfologias, sendo mais comuns as formas 

globosas, estreladas, estipitadas, pseudoestipitadas (fálicas), ciatiformes e clatróides. 

Entretanto, muitas outras variações podem ocorrer. As dimensões dos basidiomas podem 

variar de 0,5 mm, como no caso do gênero Nia R.T. Moore & Meyers, até 1,69 m de 

diâmetro, em Langermannia Rostk. (Calonge, 1998). Apesar da maioria destes fungos ser 

terrestre, espécies do gênero Nia se desenvolvem sobre madeira submersa em hábitats 

marinhos.  

Os basidiomas geralmente são epígeos, porém muitas espécies produzem basidiomas 

parcialmente ou totalmente abaixo do solo (Alexopoulos et al., 1996). São de ampla 

distribuição em regiões tropicais e temperadas, podendo também ocorrer em regiões de 

condições ambientais extremas: Podaxis pistillaris (L.) Fr. já foi observada no deserto do 

Saara (Watling, 2003) e Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. no deserto da Namíbia (Jacobson 

et al., 1999), enquanto Calvatia cretacea (Berk.) Lloyd já foi registrada para regiões do 

ártico (Ponce de Leon, 1976). 

A camada externa do basidioma é denominada perídio. O perídio pode ser composto por 

uma, duas ou três camadas, neste último caso, denominadas exoperídio, mesoperídio e 

endoperídio. A consistência, espessura, fragilidade, pigmentação e ornamentação do 

perídio são características de grande importância taxonômica nos diferentes grupos de 

fungos gasteróides (Miller & Miller, 1988). 

A porção interna do basidioma é denominada gleba. Quando imatura, esta é compacta e 

geralmente se apresenta esbranquiçada a amarelada. Após maturação, a gleba pode se 

converter em uma estrutura pulverulenta, compartimentada em peridíolos ou mucilaginosa 

e apresenta uma coloração amarronzada a olivácea. A gleba além de ser composta pelos 

basídios e basidiosporos, também pode apresentar estruturas estéreis como capilícios, 

paracapilícios e cistídios (Calonge, 1998). 
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Os basídios são do tipo holobasídio e têm formas variáveis, normalmente cilíndricos, 

clavados ou globosos. Estão presentes na gleba imatura e colapsam após a maturação dos 

basidiosporos, sendo muito difícil a observação dessas estruturas em basidiomas maduros 

(Calonge, 1998). Os basídios não estão orientados na forma de um himênio paliçádico, mas 

sim, se desenvolvem em pequenos agrupamentos ou lacunas dentro da gleba, sendo assim 

chamados de plectobasídios (Reijnders, 2000). Os basídios produzem um número variado 

de basidiosporos, de 4 a 8, podendo chegar a 12 (Miller & Miller, 1988). 

Ao contrário de outros basidiomicetos, os basídios dos fungos gasteróides não possuem 

apêndice hilar e dessa maneira não são capazes de liberar seus basidiosporos ativamente. 

Por este motivo, os basidiosporos se desprendem passivamente e são denominados 

estatimosporos. Os principais meios de dispersão dos basidiosporos são através de agentes 

externos, como vento, chuva, queda de objetos sólidos (galhos, folhas, frutos), ação de 

insetos e outros pequenos animais (Sunhede, 1974; Pegler et al., 1995). Em regiões áridas, 

os principais agentes de dispersão são pequenos roedores e insetos (Thiers, 1984). 

Os esterigmas podem ser apicais ou laterais, longos, curtos ou ainda estarem ausentes 

(Calonge, 1998). Os basidiosporos estão posicionados de maneira simetricamente radial 

nos esterigmas, ao contrário de outros agaricóides, cujos basidiosporos estão inseridos de 

maneira simetricamente bilateral (Reijnders, 2000). Quando o basidiosporo se desprende 

do basídio levando consigo uma porção do esterigma, este é denominado pedicelado 

(Miller & Miller, 1988). 

Os basidiosporos são unicelulares, simétricos, podendo variar de 1,5 a 50 μm na sua 

maior dimensão. Raramente têm parede lisa, sendo mais comumente ornamentados com 

verrugas, reticulações, espinhos, processos colunares, pregas, concavidades ou cristas 

(Calonge, 1975). 

 

1.2. Sistemática e classificação dos fungos gasteróides 

 

 O hábito gasteróide foi durante muito tempo utilizado como principal característica para 

agrupar esses organismos em uma única classe dentre os basidiomicetos, chamada 

Gasteromycetes. Persoon, em 1801, agrupou espécies de fungos gasteróides na classe 

Angiocarpi, sendo este trabalho considerado o ponto de partida para nomenclatura de 

fungos gasteróides (Cunningham, 1944; Bates, 2004). Esta assembléia era bastante 

artificial, e incluía membros de ascomicetos e mixomicetos (Reijnders, 2000). Já o termo 

‘Gasteromycetes’, foi cunhado por Fries, em sua obra Systema mycologicum, de 1823 
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(Calonge, 1998). A partir de então, muitos autores publicaram trabalhos e monografias 

adotando Gasteromycetes como classe (Lloyd, 1902; Coker & Couch, 1928; Cunningham, 

1944; Bottomley, 1948; Demoulin, 1969; Dring, 1964; Liu, 1984; Miller & Miller, 1988; 

Calonge, 1998). 

 Entretanto, desde o início do século XX, a conservação de Gasteromycetes como classe 

natural começou a ser questionada (Reijnders, 2000). Essa classificação é atualmente 

rejeitada, e a polifilia de Gasteromycetes é embasada em características morfológicas e 

moleculares (Thiers, 1984; Hibbett et al., 1997). A sistemática do grupo sofreu profundas 

mudanças taxonômicas durante os últimos anos, e atualmente as espécies de fungos 

gasteróides se encontram distribuídas em diferentes grupos taxonômicos. Dentre os oito 

maiores clados de homobasidiomicetos himenomicetos, cinco deles (eu-agaricóide, 

boletóide, poróide, russulóide e gomfóide-falóide) incluem espécies que produzem alguma 

forma de basidioma gasteróide (Hibbett & Donoghue, 1995; Hibbett et al., 1997; Hibbett 

& Thorn, 2001; Humpert et al., 2001; Miller et al., 2001).  

 Cerca de 100 gêneros de fungos gasteróides são reconhecidos (Dring, 1973; Miller & 

Miller, 1988), e hoje é amplamente aceito que o hábito gasteróide evoluiu de 

himenomicetos ancestrais. Acredita-se que esta evolução foi principalmente guiada pelas 

condições de clima árido que desfavoreciam a necessidade de umidade para liberação ativa 

dos basidiosporos (Thiers, 1984). Entretanto, é importante ressaltar que muitas espécies 

não são encontradas em climas áridos e são abundantes em florestas úmidas. As inúmeras 

formas exibidas pelos fungos gasteróides podem ser consideradas como “experimentos” na 

liberação dos basidiosporos (Bates, 2004). 

 

1.3. Importância do grupo 

 

Os fungos gasteróides estão presentes na natureza principalmente como sapróbios no 

solo, restos vegetais ou ainda, esterco. Algumas espécies comprovadamente estabelecem 

relações micorrízicas com plantas e poucas são conhecidas com parasitas (Calonge, 1998). 

Na Austrália, mudas de Pinus L. utilizadas em plantios são inoculadas com micélio de 

Rhizopogon luteolus Fr. & Nordholm e R. rubescens (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul. 

Espécies de Scleroderma Pers. também formam associações micorrízicas, e estabelecem 

relações com Pinus radiata D. Don, Larix decídua Mill., Quercus robur L. e morangueiro 

(Cunnigham, 1944). Segundo Calonge (1998), Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert (= P. 

tinctorius [Pers.] Coker & Couch) é utilizado em reflorestamentos, possibilitando a 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           16 
 
 

 

plantação de Pinus, Picea D.Don ex Loudon, Quercus L. e Eucalyptus L'Hér., em solos 

muito pobres. Giachini et al. (2000) relatam o uso de espécies de Scleroderma e 

Rhizopogon Fr. no plantio de espécies vegetais exóticas no sul do Brasil. 

Poucas espécies de fungos gasteróides atacam plantas vivas e são consideradas 

parasitas. Rhizopogon parasiticus Coker & Totten é conhecido por atacar e destruir raízes 

de Pinus echinata Mill. e P. taeda L. nos Estados Unidos. Na Austrália, rizomorfos de 

Aseroë rubra Labill. são suspeitos de parasitar raízes da gramínea Cynodon dactylon (L.) 

Pers. (Cunnigham, 1944). 

Comparado com outros grupos de basidiomicetos, como cogumelos e orelhas-de-pau, 

poucas são as espécies de fungos gasteróides que possuem importância econômica. Há 

espécies que foram registradas como comestíveis, outras são usadas na medicina ou como 

corante de tecidos. 

Basidiomas imaturos (também chamados de “ovos”) de Phallales são consumidos como 

alimento na América do Norte, Nova Zelândia e Japão. Lysurus mokusin (L.) Fr. é 

apreciado na China como uma iguaria (Læssøe & Spooner, 1994). Algumas espécies de 

Hymenogastrales apreciadas como iguarias na Europa são: Melanogaster variegatus 

(Vittad.) Tul. & C. Tul., Hymenogaster citrinus Vittad., Rhizopogon luteolus e R. 

rubescens. Esta última espécie é comercializada enlatada no Japão, Argentina e Uruguay. 

Algumas espécies de Lycoperdaceae, especialmente membros do gênero Calvatia Fr., 

Lycoperdon Pers., Langermannia e Bovista Pers., são consumidas em estado imaturo na 

América do Norte e na Europa (Cunningham, 1944; Calonge, 1998).  

No aspecto medicinal, os fungos gasteróides foram utilizados desde os tempos mais 

remotos como hemostáticos. A gleba madura de Lycoperdon, Calvatia e Scleroderma era 

utilizada para cobrimento de feridas sangrentas. Uma substância chamada ‘calvatina’, 

inicialmente isolada de Langermannia gigantea (Batsch) Rostk., possui atividade 

anticancerígena. Em estudos posteriores, essa substância também foi extraída de Bovistella 

radicata (Durieu & Mont.) Pat., B. sinensis Lloyd, P. ahrizus e Scleroderma cepa Pers. O 

peróxido de argosterol, extraído de P. ahrizus, é imunodepressor. Na China, foi 

demonstrada atividade antileucêmica em estudos com Phallus formosanus Kobayasi 

(Læssøe & Spooner, 1994; Calonge, 1998).  

Segundo Brodie (1975), duas espécies de Cyathus, C. limbatus Tul. & C. Tul. e C. 

microsporus Tul. & C. Tul., são consumidas na Colômbia e em Guadalupe, 

respectivamente, como estimulantes de fertilidade e afrodisíaco. Alguns metabólitos 

extraídos de Cyathus helenae H.J. Brodie, C. striatus (Huds.) Willd., C. limbatus e C. 
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poeppigii Tul. & C. Tul. possuem propriedades antimicrobianas. O complexo de 

substâncias químicas com propriedades antibióticas produzido por essas espécies de 

Cyathus foi nomeado ‘ciatina’ (Brodie, 1975). 

O uso de P. arhizus para o tingimento de tecidos é conhecido desde o tempo dos 

fenícios e dos romanos e segue sendo utilizado em algumas localidades do Mediterrâneo 

(Calonge, 1998). 

Ainda, há registro de várias espécies mexicanas de Vascellum e Scleroderma com 

propriedades alucinógenas (Læssøe & Spooner, 1994). 

 

1.4. Caracterização do bioma Mata Atlântica 

 

O bioma da Mata Atlântica corresponde a um conjunto de fisionomias e formações 

florestais distribuídas ao longo da costa atlântica brasileira. Inicialmente, essa vegetação 

também se estendia a territórios argentinos e uruguaios, além de dezessete estados 

brasileiros. Essa vegetação cobria uma área correspondente a 1.300.000 km², cerca de 15% 

do território nacional (SOS Mata Atlântica, 2009).  

Atualmente, apenas 8% dessa área preserva suas características bióticas originais. Na 

região do domínio da Mata Atlântica vive 62% da população brasileira, cerca de 110 

milhões de pessoas. É a segunda maior formação de floresta chuvosa do Brasil e um dos 

ecossistemas mais ameaçados do mundo, sendo considerado um ‘hotspot’ (Conservation 

International do Brasil et al., 2000, SOS Mata Atlântica, 2009). 

No território brasileiro, a Mata Atlântica está distribuída em faixas litorâneas, florestas 

de baixada, matas interioranas e campos de altitude. Os campos de altitude, também 

chamados de brejos, correspondem a formações vegetais úmidas a subúmidas, inseridas na 

região da Caatinga, onde predomina uma vegetação xerófita, típica de ambientes semi-

áridos (Lima, 1960). Essas ilhas de vegetação arbórea mais densa são condicionadas pela 

orografia (500-1000m de altitude), proporcionando um microclima diferenciado, com 

pluviosidade muito superior a 1200 mm/ano (Andrade & Lins, 1964, Porto et al., 2004). 

Juntamente com a Caatinga, a Mata Atlântica é a vegetação predominante na região 

nordeste brasileira (Freire, 1990). No estado de Pernambuco, a Mata Atlântica está 

distribuída predominantemente na Zona da Mata, podendo também ocorrer brejos de 

altitude no Sertão e no Agreste pernambucano (Sales et al., 1998). De acordo com 

Conservation International do Brasil et al. (2000), essa vegetação inicialmente ocupava 
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17,96% do território pernambucano, sendo que atualmente a porcentagem de 

remanescentes florestais do domínio Mata Atlântica é de 5,1%. 

Considerando que no Brasil os estudos de macrofungos, especialmente fungos 

gasteróides, é bastante escasso, não há conhecimento satisfatório destes organismos em 

fragmentos de Mata Atlântica. Dessa maneira, propõe-se neste trabalho aprofundar os 

estudos sobre diversidade e ecologia de fungos gasteróides em remanescentes de Mata 

Atlântica, contribuindo para uma melhor compreensão acerca da biologia destes 

organismos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Conhecimento de fungos gasteróides no Brasil 

 

O estudo da diversidade micológica brasileira se iniciou no século XIX, com o interesse 

de naturalistas europeus. Muitos viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil, coletaram 

e enviaram exsicatas fúngicas para especialistas na Europa, que realizaram a identificação 

dos materiais (Fidalgo, 1968). O primeiro registro de um fungo gasteróide para o Brasil foi 

em 1826, com a coleta de um espécime de Clathrus Micheli ex Pers. pelo inglês W.J. 

Burchell, no estado de São Paulo (Fidalgo, 1974). 

Alguns anos depois, Berkeley (1842) registrou para o Brasil Nidula plicata Fr., coletada 

por Charles Darwin no Rio de Janeiro, sendo atualmente considerada sinônimo de Cyathus 

poeppigii. Berkeley & Cooke (1876) publicam uma lista de todos os fungos até então 

citados para o Brasil. Nesta lista, os autores indicam 13 espécies de gasteromicetos, 

entretanto, três registros correspondem a espécies de mixomicetos. As espécies de fungos 

gasteróides citadas são: Cyathus limbatus, C. microsporus, C. montagnei, C. poeppigii, 

Lycoperdon astrocaryi Berk. & Cooke, Scleroderma stellatum Berk.,  Geastrum 

fimbriatum, G. saccatum, Hippoperdon crucibulum Mont., e Cycloderma weddellii Mont. 

Entretanto a maior contribuição no séc. XIX para o estudo de fungos gasteróides 

brasileiros foi o trabalho de Möller (1895), realizado durante sua estadia em Blumenau, 

Santa Catarina. Quatro novos gêneros de falóides foram descritos (Protubera, Blumenavia, 

Aporophallus e Itajahya), assim como oito novas espécies: Protubera maracuja, Clathrus 

chrysomycelinus, Colus garciae, Blumenavia rhacodes, Aporophallus subtilis, Itajahya 

galericulata, Ithyphallus glutinolens e Dictyophora callichroa. Muitas dessas espécies 

encontram-se atualmente recombinadas em outros gêneros, porém, essas mudanças não 

diminuem a valiosa contribuição de Möller. Dentre elas, Ithyphallus glutinolens, 

atualmente recombinado em Phallus, foi redescoberto em 2007 em Santa Catarina e uma 

emenda da espécie foi publicada (Trierveiler-Pereira et al., 2009a). 

No início do século XX, Hennings (1902, 1904a, 1904b, 1904c) registrou espécies para 

os estados de São Paulo (4 espécies), Santa Catarina (1 espécie) e Amazonas (7 espécies). 

Sydow & Sydow (1907) também registraram espécies para os estados de São Paulo (9 

espécies) e Minas Gerais (4 espécies). A ocorrência de Calvatia lachnoderma Pat. no 

estado de São Paulo foi registrada por Patouillard (1907). 
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Muitas referências a fungos gasteróides brasileiros podem ser encontradas nos trabalhos 

de Lloyd (1906a, 1906b, 1906c, 1906d, 1907a, 1907b, 1907c). Os materiais citados nos 

artigos foram na grande maioria compilações de literatura ou espécimes enviados para 

Lloyd. Rick foi um dos pesquisadores que teve com Lloyd. Rick publicou um trabalho com 

algumas citações de fungos gasteróides (Rick, 1930), entretanto, sua maior contribuição foi 

através de um trabalho póstumo, compilado por B. Rambo (Rick, 1961). Este trabalho foi 

decisivo para tornar o Rio Grande do Sul o estado com a micota gasteróide mais conhecida 

do Brasil, com 133 espécies registradas (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009a). 

Foi apenas em meados do século XX que cientistas brasileiros começaram a contribuir 

para o conhecimento do grupo no país (Averna-Saccá, 1923; Silveira, 1943; Viégas, 1945; 

Batista, 1950, Batista & Vital, 1955, 1957; Batista & Bezerra, 1960; Homrich, 1969, 1973; 

Bononi et al., 1981; Bononi, 1984; Bononi et al., 1984; Capelari & Maziero, 1988).  

No início do século XXI, estudos mais detalhados e contínuos sobre o grupo 

começaram a ser publicados (Baseia & Milanez, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 

2002c, 2003a), inclusive descrições de novas espécies para a ciência: Geastrum setiferum 

Baseia (Baseia & Milanez, 2003b), Phallus pygmaeus Baseia (Baseia et al., 2003), Aseroë 

floriformis Baseia & Calonge (Baseia & Calonge, 2005), G. hirsutum Baseia & Calonge 

(Baseia & Calonge, 2006), G. entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia (Fazolino et al., 

2008) e Cyathus amazonicus Trierveiler-Pereira & Baseia (Trierveiler-Pereira et al., 

2009b). 

Segundo Trierveiler-Pereira & Baseia (2009a), atualmente 232 espécies de fungos 

gasteróides estão registradas para o Brasil. Entretanto, este número provavelmente está 

superestimado devido a algumas sinonímias que não foram levadas em conta neste 

trabalho. Desde total, 84 espécies (36%) estão registradas para o domínio da Mata 

Atlântica. 

Na região nordeste, 51 espécies estão registradas. Os estados com a micota gasteróide 

mais conhecida são: Pernambuco (35 espécies) e Rio Grande do Norte (14 espécies). Oito 

espécies são conhecidas para a Paraíba e Bahia. Adicionalmente, há também registros para 

o Ceará (2 espécies) e um registro para Alagoas (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009a; 

Trierveiler-Pereira et al., 2009c). 
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2.2. Aspectos ecológicos de fungos gasteróides 

 

 Poucos trabalhos encontrados na literatura trazem dados sobre a ecologia de fungos 

gasteróides. Alguns trabalhos que se propunham tratar da ecologia destes organismos 

(Moyersoen & Demoulin, 1996; Fortey, 1998; Jacobson et al., 1999; Esqueda et al., 2003) 

se limitaram a comentar dados ecológicos das espécies, como preferência por habitat, 

hábito e época de produção de basidiomas, porém nenhum estudo feito com parâmetros 

ecológicos e metodologia sistematizada.  

 Esqueda-Valle et al. (2000) desenvolveram um trabalho bastante completo sobre a 

ecologia de gasteromicetos em Sonora, México. Durante três anos, 14 localidades com sete 

diferentes tipos vegetacionais foram monitoradas e fatores bióticos (descrição da 

vegetação) e abióticos (análise físico-química do solo) foram levados em consideração. 

Neste estudo, dois grandes grupos de fungos gasteróides puderam ser separados, levando 

em consideração as diferentes regiões ecológicas que ocupavam: regiões áridas ou regiões 

temperadas. Outra importante conclusão deste trabalho foi que a composição do solo pode 

influenciar na distribuição de gasteromicetos, porém não é um fator determinante. 

 Robledo (2008) relatou a realização de estudos ecológicos com espécies de puff-balls 

em floresta de Polylepis Ruiz & Pav na Argentina. Coletas sistemáticas foram realizadas 

em 70 plots de 30 x 30m, sendo que 48 plots estavam localizados em diferentes áreas da 

floresta preservada de Polylepis, 12 em campos no entorno e três em áreas reflorestadas de 

Polylepis, em diferentes estágios de recuperação. Os resultados mostraram que a 

diversidade fúngica depende da estrutura/estágio de conservação da vegetação, sendo 

menor em áreas florestais degradadas ou perturbadas. 

Estudos sobre a ecologia de macrofungos ainda são escassos no Brasil. Um único 

trabalho, publicado por Gibertoni et al. (2007), foi realizado com espécies de 

Aphyllophorales na Mata Atlântica do nordeste brasileiro. Segundo estes autores, o número 

de espécies e a similariedade entre as áreas estudadas foram positivamente afetados pelo 

grau de conservação das áreas de coleta. 

Trabalhos com fungos gasteróides utilizando parâmetros ecológicos são, até o 

momento, inexistentes no Brasil. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Áreas de coleta 

 

 Para a realização deste estudo, as coletas de fungos gasteróides foram realizadas em 

quatro remanescentes de Mata Atlântica no estado de Pernambuco, Brasil (Fig. 1E). Foram 

selecionadas duas áreas de Mata Atlântica de terra baixa, Parque Dois Irmãos e Reserva 

Ecológica Carnijó; e duas áreas correspondentes a brejos de altitude, Mata do Estado e 

Brejo dos Cavalos. 

O Parque Dois Irmãos (34º52'30"W, 8º07'30"S) está localizado no município de Recife e 

possui uma área de 374 ha (Fig. 1A). O parque é administrado pela Companhia de 

Saneamento de Pernambuco (Compesa) e situa-se no entorno dos açudes do Prata e dos 

Macacos. Encontra-se atualmente em estágio avançado de recuperação e foi apontado 

como área prioritária para conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, 

devido à sua importância biológica (Conservation Internationaldo Brasil et al., 1993). 

 A RPPN Carnijó (35º05'15"W, 8º10'00"S) está localizada no município de Moreno, 

possui uma área de 126,5 ha e é formada por um conjunto de remanescentes da Mata 

Atlântica (Fig. 1B). Trata-se de uma das sete RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio 

Natural) do estado de Pernambuco e foi instituída pelo Ibama em 2001 (Reserva Ecológica 

Carnijó, 2008). 

 O Parque Ecológico João de Vasconcelos Sobrinho ou Brejo dos Cavalos (35º58'3"W, 

8º17'00"S) está situado no município de Caruaru e corresponde a um dos mais 

significativos remanescentes de Mata Atlântica no estado (Fig. 1C). Com 359 ha, o parque 

abriga uma floresta exuberante e de significativa diversidade (CPRH, 1994). Foi 

considerada área prioritária para conservação da Mata Atlântica (Conservation 

International do Brasil et al., 1993). 

 A Mata do Estado (35º30'00"W, 7º35'00"S) abrange aproximadamente 600 ha no 

município de São Vicente Férrer (Fig. 1D). Esta área faz parte do complexo da Serra do 

Mascarenhas e Jundiá, sobre o Maciço do Planalto da Borborema e é subdividida em três 

matas denominadas pela população local de: Caidor, Pimenta e Brejinho (Pietrobom & 

Barros, 2002). Esta reserva florestal destaca-se do ponto de vista hidrológico por possuir 

cerca de 32 nascentes, dentre as quais estão aquelas que contribuem para a formação das 

Bacias dos Rios Siriji e Capibaribe-Mirim (CPRH, 1994). 
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3.2. Coleta, análise dos basidiomas e herborização 

 

 Em cada área de estudo, foi demarcado um transecto de 500 x 20m em uma trilha pré-

existente. Cada transecto foi subdividido em cinco subunidades (transectos de 100 x 20m). 

No intervalo de um ano, nove coletas foram realizadas em cada área de coleta, totalizando 

36 coletas. Seis coletas foram realizadas mensalmente (junho-novembro/2008) e três 

coletas bimestralmente (janeiro, março e maio/2009). 

 Todos os substratos propícios ao surgimento de fungos gasteróides, como solo, 

serrapilheira e madeira decomposta foram observados e os espécimes encontrados foram 

fotografados e coletados com auxílio de um canivete (Fig. 2A). Os basidiomas foram 

acondicionados em caixas plásticas com compartimentos individualizados (Fig. 2B), 

conforme metodologia adotada por especialistas do grupo (Lodge et al., 2004). Para cada 

espécime coletado, foi anotado em um caderno de campo o local e a data de coleta, 

subunidade do transecto, substrato e hábito.  

Após a coleta, os espécimes foram levados para o Departamento de Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mantidos em estufa de lâmpada por 24 a 

48h, até a secagem completa do material. Posteriormente, os basidiomas foram analisados 

no Laboratório de Pós-Graduação II (Depto. Micologia, UFPE) e no Departamento de 

Micología (CSIC, Real Jardín Botánico de Madrid). 

Os basidiomas foram analisados macroscopicamente quanto à forma, tamanho e cor do 

basidioma, características do perídio e da gleba. A altura total do basidioma incluiu o 

peristômio (no caso de espécies de Geastrum) e não incluiu as dimensões dos rizóides (em 

Geastrum, Clathrus e Phallus). As medidas foram obtidas com uma régua milimetrada e as 

cores foram determinadas de acordo com o guia de cores de Kornerup & Wanscher (1978), 

abreviado no texto para KW. As cores da grande maioria das estruturas foram observadas 

após a secagem do material, porém algumas foram anotadas a partir de materiais frescos. 

Para a análise microscópica do material, pequenas porções da gleba ou do perídio foram 

montadas entre lâmina e lamínula com hidróxido de potássio (KOH) ou azul de algodão 

(Miller & Miller, 1988). As microestruturas (hifas, basidiosporos) foram analisadas quanto 

à forma, dimensões, tipo de ornamentação e coloração. As medidas foram efetuadas, 

sempre que possível, a partir de 20 unidades de cada microestrutura, através de uma ocular 

com régua milimetrada e objetivas com aumento de 40X e 100X, esta última com óleo de 

imersão. Os desenhos das estruturas microscópicas foram feitos com o auxílio de uma 

câmara clara acoplada ao microscópio. 
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Para identificação, foram utilizados principalmente os trabalhos de: Möller (1895), 

Brodie & Dennis (1954), Ponce de Leon (1968), Brodie (1975, 1977), Dring (1980), 

Gómez & Pérez-Silva (1988), Miller & Miller (1988), Sunhede (1989), Suárez & Wright 

(1996), Calonge (1998), Soto & Wright (2000), Baseia et al. (2003), Baseia & Milanez 

(2003a), Baseia et al. (2004), Zhou et al. (2004) e Calonge (2005). 

Os nomes de autores de táxons fúngicos e de plantas seguiram o Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org) e The International Plant Names Index (www.ipni.org). Para o 

enquadramento taxonômico dos gêneros dentro das famílias e ordens, assim como as 

descrições das mesmas, adotou-se o trabalho de Miller & Miller (1988). 

Após identificação, os materiais foram mantidos em um freezer durante sete dias, e 

em seguida foram incorporados à coleção micológica do Herbário Padre Camille Torrend 

(URM). Algumas exsicatas têm duplicatas incorporadas ao Herbário MA-Fungi (Holmgren 

& Holmgren, 1998). 

 

 
Figura 1. Locais de coleta. A. Parque Dois Irmãos; B. RPPN Carnijó; C. Brejo dos Cavalos; 
D. Mata do Estado (fotos: Trierveiler-Pereira). 
 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           25 
 
 

 

 

 
Figura 1. Locais de coleta. E. Localização das reservas: 1. Parque Dois Irmãos; 2. RPPN 
Carnijó; 3. Brejo dos Cavalos; 4. Mata do Estado (mapa adaptado de Pinto et al., 2009). 
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Figura 2. Procedimentos de coleta. A. Retirada de material do substrato com o auxílio de 
um canivete; B. Armazenagem individualizada dos espécimes coletados (fotos: Baltazar & 
Trierveiler-Pereira). 
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3.3 Análise dos dados ecológicos 

 

 Para a análise de parâmetros ecológicos, foram construídas planilhas no programa 

Microsoft Excel 2003® relacionando presença (1) e ausência (0) dos basidiomas das 

espécies nas áreas de coleta em cada uma das 36 excursões a campo. 

 A partir dessas planilhas, foram realizadas análises estatísticas utilizando o software 

PRIMER® 5.2.4 (Plymouth Routines in Multivariate Ecological Researches). Foi utilizada 

como medida de similaridade nas análises de similaridade (ANOSIM, com um fator ou 

com dois fatores cruzados) o índice de Sørensen. A ANOSIM consiste em um teste de 

permutações que permite testar diferenças/similaridades entre grupos de amostras (Clarke 

and Warwick, 1994; Clarke & Gorley, 2001). 

 O índice de Sørensen é definido por S = 2c/a+b, onde a representa o somatório das 

ocorrências de todas as espécies em uma localidade, b, o somatório das ocorrências de 

todas as espécies na outra localidade, e c o somatório das ocorrências comuns a ambas as 

localidades, variando o resultado entre 0 (desigualdade absoluta) e 1 (igualdade absoluta) 

(Sørensen, 1948).  

 Para a construção da matriz utilizada na ANOSIM, foram excluídas as coletas onde não 

houve registro de fungos gasteróides (6ª, 7ª e 8 ª coleta em Dois Irmãos, 6ª coleta em 

Carnijó, 6ª e 7ª coleta na Mata do Estado e 6ª, 7 ª e 8 ª coleta no Brejo dos Cavalos).  

 No presente estudo, a ANOSIM foi utilizada para averiguar se há diferença significativa 

na estrutura da associação de fungos gasteróides quando as amostras são organizadas de 

acordo com os seguintes fatores: época de coleta (mês seco ou chuvoso), área (Dois 

Irmãos, Carnijó, Mata do Estado e Brejo dos Cavalos) ou tipo de vegetação (Mata 

Atlântica de terra baixa ou brejo de altitude). 

 A ANOSIM (one-way analysis) também foi utilizada para verificar se diferenças nas 

periodicidades de visitas a campo, seis coletas mensais (junho a novembro/2009) ou seis 

coletas bimestrais (junho, agosto, outubro, janeiro, março e maio/2009), poderiam gerar 

diferentes padrões de interpretação estatística. 

 Foram considerados como meses secos aqueles cujo valor total de precipitação foi 

menor do que o limite inferior do intervalo de confiança (95%) para o valor médio anual 

das médias históricas mensais de precipitação. Os valores de precipitação utilizados neste 

estudo foram fornecidos pelo Laboratório de Metereologia de Pernambuco do Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco (LAMEPE/ITEP). Como não há estação meteorológica no 

município de Moreno, onde está localizada a RPPN Carnijó, foram utilizados os dados de 
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precipitação da cidade vizinha, Vitória de Santo Antão. O alcance de cada estação 

meteorológica é de 150 km. 

 A análise SIMPER (Percentual das Similaridades) foi utilizada, conforme disponível no 

no PRIMER®, para definir quais espécies mais contribuíram para as dissimilaridades entre 

áreas e para a similaridade interna de cada área.  

 A curva acumulativa de espécies (curva de coletor) de cada área, também gerada no 

PRIMER®, foi feita a partir das permutações dos meses que compunham a amostra de cada 

área (número de permutações = 999). Para gerar a curva de coletor, foram utilizados os 

dados dos subtransectos de cada área, em cada uma das nove expedições (total = 45). A 

curva acumulativa de espécies é uma relação espécie-área que indica 

suficiência/insuficiência amostral (Schilling & Batista, 2008). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Diversidade de fungos gasteróides e taxonomia 

 

A partir de 36 coletas realizadas em quatro remanescentes de Mata Atlântica no estado 

de Pernambuco, 245 espécimes foram coletados. Destes, foram descartados três espécimes 

de mixomicetos (correspondentes a Lycogala epidendrum [L.] Fr.), e treze espécimes que 

estavam contaminados ou muito velhos (Fig. 3). Dos 229 espécimes de fungos gasteróides, 

foram identifificadas 16 espécies, pertencentes às famílias: Geastraceae (9 espécies), 

Nidulariaceae (4 espécies), Clathraceae (1 espécie), Phallaceae (1 espécie) e 

Lycoperdaceae (1 espécie) (Fig. 4). 

 
Figura 3. Número de espécimes fúngicos coletados neste estudo. 

 

 
Figura 4. Famílias de fungos gasteróides representadas neste estudo. 
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CHAVE PARA AS ORDENS DE FUNGOS GASTERÓIDES 

 

1. Gleba na maturidade pulverulenta, capilício ou paracapilício presente .........Lycoperdales 

1’. Gleba na maturidade não pulverulenta, capilício ou paracapilício ausente ..................... 2  

 

2. Basidiomas pequenos, até 1,5 cm de altura, em forma de taça, gleba se encontra na 

maturidade dentro de estruturas elipsóides chamadas peridíolos........................ Nidulariales 

2’. Basidiomas geralmente maiores que 1,5 cm de altura e de formas variadas, gleba 

mucilaginosa e com odor nauseante, se encontra na maturidade sobre um receptáculo 

especializado............................................................................................................. Phallales 

 

4.1.1. LYCOPERDALES Clements 

 

Basidiomas epígeos, raramente parcialmente hipógeos, comumente ovais, piriformes ou 

em forma de estrela. O perídio típico é composto de duas camadas, denominadas 

exoperídio e endoperídio, mas em alguns gêneros e espécies são característicos perídios de 

três ou quatro camadas. A gleba imatura é branca, compacta e homogênea, na maturidade 

escurece, torna-se pulverulenta e é composta por capilício e/ou paracapilício e 

basidiosporos. A gleba pode ocupar todo o interior do basidioma, mas em alguns gêneros 

pode estar presente uma subgleba, uma columela ou uma pseudocolumela. Os 

basidiosporos são pigmentados, ornamentados na sua grande maioria, globosos a 

subglobosos, em alguns casos amplamente elipsóides. A ordem está distribuída por todo o 

mundo, e a vasta maioria das espécies são decompositoras de restos vegetais. 

 

CHAVE PARA AS FAMÍLIAS DE LYCOPERDALES 

 

1. Na maturidade o exoperídio se abre em forma estrelar, pseudocolumela central 

geralmente presente dentro do endoperídio......................................................... Geastraceae 

1´. Na maturidade o exoperídio não possui forma estrelar, basidiomas geralmente ovais a 

piriformes, pseudocolumela ausente ...............................................................Lycoperdaceae 
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4.1.1.1 GEASTRACEAE Corda 

 

 Basidiomas de 1–5 (12) cm de diâmetro, perídio composto por três camadas. O 

exoperídio na maturidade comumente se abre em forma estrelar e se divide em 4–12 raios, 

o mesoperídio geralmente não se separa do exoperídio, e o endoperídio forma um corpo 

globoso, com ostíolo no ápice, e recobre a gleba. Em Radiigera, o endoperídio se rompe 

expõe a gleba. Dentre os membros da família, uma pseudocolumela pode estar presente 

dentro da gleba (e.g. Geastrum, Radiigera) ou não (e.g. Astraeus). A gleba é amarronzada 

a marrom oliva, os capilícios são abundantes, pigmentados, não ramificados e de parede 

espessa. Os basidioporos são globosos a subglobosos, pigmentados, com parede espessa e 

ornamentados com verrugas ou colunas. A família é cosmopolita e seus membros são 

decompositores. 

 

Geastrum Pers. 

 

 Basidiomas de 1–5 (12) cm de diâmetro, perídio composto por três camadas. O 

exoperídio na maturidade se abre em forma estrelar e se divide em 4–12 raios, o 

mesoperídio geralmente não se separa do exoperídio, e o endoperídio forma um corpo 

globoso, com ostíolo no ápice, e recobre a gleba. Dentro do endoperídio está presente uma 

pseudocolumela. A gleba é amarronzada a marrom oliva, os capilícios são abundantes, 

pigmentados, não ramificados e de parede espessa. Os basidiosporos são globosos a 

subglobosos, pigmentados, com parede espessa e ornamentados com verrugas ou colunas. 

O gênero é cosmopolita e as espécies, decompositoras. 

 

CHAVE PARA AS ESPÉCIES DE GEASTRUM 

 

1. Peristômio fortemente sulcado, apófise presente ......................................... G. lloydianum 

1’. Peristômio fibriloso, apófise ausente ............................................................................... 2  

 

2. Peristômio delimitado por uma linha ou um sulco............................................................ 3 

2’. Peristômio não delimitado................................................................................................ 7 

 

3. Basidioma crescendo sobre subículo branco, em madeira ou folhas em decomposição... 4 

3´. Basidioma sem subículo branco, crescendo sobre solo.................................................... 5 
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4. Exoperídio hirsuto, formado por feixes de hifas, basidiomas até 2,5 cm de diam. .............  

 ........................................................................................................... G. hirsutum 

4’. Exoperídio não hirsuto, basidiomas até 1,5 cm diam..................................G. schweinitzii 

 

5. Camada pseudoparenquimatosa se quebra na maturidade formando um colar ao redor do 

endoperídio ................................................................................................................ G triplex 

5’. Camada pseudoparenquimatosa não forma colar ao redor do endoperídio ..................... 6 

 

6. Camada micelial com ranhuras longitudinais, hifas fibuladas presentes na camada 

micelial...... ...................................................................................................... G. lageniforme 

6’. Camada micelial sem ranhuras longitudinais e sem hifas fibuladas .............. G. saccatum 

 

7. Camada micelial alaranjada, espessa, com aspecto velutíneo, com fascículos hifais 

cônicos, persistente na maturidade, porém se separando da camada fibrosa, crescendo 

sobre madeira e geralmente sobre um subículo branco......................................G. javanicum 

7’. Camada micelial branca a amarelada, delicada, sem aspecto velutíneo, sem fascículos 

hifais cônicos, geralmente não persistente na maturidade, crescendo sobre solo, sem 

subículo branco...................................................................................................................... 8 

 

8. Basidioma com raios arqueados na maturidade, endoperídio verrucoso devido à presença 

de fascículos hifais .......................................................................................G. entomophilum 

8’. Basidiomas com raios involutos na maturidade, endoperídio de aspecto liso, sem 

fascículos hifais .................................................................................................G. fimbriatum 

 

 

Geastrum entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia, Mycotaxon 104: 450 (2008) 

(Figs. 5, 18A) 

 Basidioma imaturo não observado. Basidioma expandido primeiramente sacado, 

tornando-se involuto com a maturidade, 2,8–3,3 cm de diâmetro × 2,55–3,5 cm de altura. 

Exoperídio aberto em 4-6 raios, raios agudos, longos, não higroscópicos. Camada micelial 

amarelo acinzentado (KW 1B3), com restos de matéria aderidos, formada por hifas retas a 

sinuosas, sólidas ou com lúmen estreito, hialinas, 2,5–7 μm diam. Camada fibrosa marrom 

acinzentada (KW 5D3), formada por hifas retas a sinuosas, com lúmen estreito, hialinas, 
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2–5 μm diam. Camada pseudoparenquimatosa amarelo pálida (KW 1A3) a laranja 

acinzentada (KW 5B3) quando fresca, marrom dourada (KW 5D7) a marrom amarelada 

(KW 5F7) quando seca, grossa, persistente, formada por hifas pseudoparenquimatosas 

arredondadas, mais ou menos isodiamétricas, retangulares a irregulares, hialinas a 

amareladas, 27–68 × 16–36 μm. Endoperídio cinza amarronzado (KW 4F2) a amarelo 

claro (KW 3B3), depresso-globoso, 1,5–1,7 cm diam. × 1,5–1,7 cm de altura (incluindo 

peristômio), séssil, verrucoso; superfície endoperidial coberta com protuberâncias feitas de 

fascículos de hifas, hifas sinuosas, não ramificadas, sólidas ou com lúmen estreito, 

amareladas, 3,5–10 μm diam, lisas, com septo simples; peristômio da mesma cor ou 

levemente mais escuro que o endoperídio, fibriloso a lacerado, não delimitado. Hifas do 

capilício retas, com lúmen estreito, sem poros e com massa amorfa aderida, marrom 

douradas a amarronzadas, 4–10 μm diam. Basidiosporos globosos, cor marrom muito 

escuro, verrucosos, 3.5–4.5 μm diam. (incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 24 (URM 80095); ibid, 08.VII.2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 95 (URM 80096); Caruaru, Brejo dos Cavalos, 20.VI.2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 37 (URM 82053). 

Habitat: solo, entre a serrapilheira. 

Hábito: solitário e gregário. 

Distribuição: atualmente somente conhecida para o Brasil (Fazolino et al., 2008). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Norte (Fazolino et al., 2008) e Pernambuco 

(presente estudo). 

Comentários: Geastrum entomophilum pode ser diferenciado de outras espécies do gênero 

devido à presença de endoperídio escuro e séssil, endoperídio com superfície verruculosa, 

peristômio indefinido e fibriloso (Fazolino et al., 2008). Outra característica interessante da 

espécie é a dispersão de basidiosporos realizada por pequenos besouros encontrados dentro 

de basidiomas maduros da espécie. 

 Apesar de a espécie ter sido originalmente descrita com endoperídio negro, espécimes 

com endoperídio amarelado foram encontrados durante este levantamento (URM 82053).  

Outros espécimes de G. entomophilum com endoperídio claro também foram recentemente 

coletados em Tamandaré, PE (Trierveiler-Pereira, dados não publicados). Apesar desta 

diferente coloração do endoperídio, a análise microscópica confirma a identidade da 

espécie. 
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 Também é importante ressaltar que todos os basidiomas coletados no estado de 

Pernambuco são menores (28–33 mm diam.) que os encontrados na descrição original da 

espécie (35–55 mm diam.). A presença de pequenos besouros na gleba, conforme 

reportado por Fazolino et al. (2008), não foi observada no material analisado. Outras 

características, como a morfologia do peristômio, superfície endoperidial, basidiosporos e 

capilício, são muito similares à descrição original de G. entomophilum. Representa a 

primeira citação para Pernambuco. 
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Figura 5. Geastrum entomophilum. A. Fascículos hifais do endoperídio. B. Hifas da 

camada micelial. C. Hifas da camada fibrosa. D. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. 

E. Basidiosporos e capilício (escala = 10μm). 
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Geastrum fimbriatum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 16 (1829) 

(Figs. 6, 18B, 18C) 

= Geastrum rufescens var. minor Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 134 (1801) 

= Geastrum tunicatus Vittad., Monogr. Lycoperd.: 18-19 (1842) 

= Geastrum djakovensis Schulzer, Kuj. Rada Jugosl.Akad.Zwan. Mat. Period. Vazzeda 64: 

6 (1882) 

= Geaster readeri Cooke & Massee, Grev. 16: 73 (1888) 

= Geastrum infrequens Lloyd, Mycol. Writ. 2(22): 263 (1906) 

= Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov. 6: 93 (1971) 

 

 Basidioma imaturo não observado. Basidioma expandido sacado, com raios tornando-se 

involutos e em alguns casos formando um pequeno colar pseudoparenquimatoso ao redor 

do endoperídio, raramente arqueado, 1,2–3,1 cm de diam. × 1,5–3,4 cm de altura 

(incluindo peristômio). Exoperídio aberto em 5–7 raios, não higroscópicos. Camada 

micelial fortemente aderida a partículas do solo e restos orgânicos, geralmente 

desaparecendo após a abertura do exoperídio, cinza amarelada (KW 2B2) quando freca, 

bege acinzentada (KW 4C4) quando seca, formada por hifas tortuosas, com parede grossa 

e lúmen estreito, amarelo douradas, 3–8 μm diam., casualmente com matéria amorfa 

aderida. Camada fibrosa amarelo pálida (KW 2A3), formada por hifas mais ou menos 

retas, raramente ramificadas, com lúmen bastante estreito, hialinas a amareladas, 2–5 μm 

diam. Camada pseudoparenquimatosa cinza pálida (KW 1B1) a branco alaranjada (KW 

5A2) quando fresca, depois amarelo acinzentada (KW 4C4) quando seca, formada por 

hifas pseudoparenquimatosas arredondadas a mais ou menos isodiamétricas, amareladas e 

com parede levemente espessa, 30–56 × 23–42 μm. Endoperídio marrom oliva (KW 4E4), 

globoso, subgloboso a globoso-depresso, 0,7–1,9 cm diam. × 0,5–1,5 cm de altura 

(incluindo peristômio), séssil, excepcionalmente pode apresentar dois ostíolos (Fig. 18C); 

peristômio da mesma cor do endoperídio, fibriloso, não delimitado, curtamente cônico, 

truncado, com até 0,1 cm de altura. Hifas do capilício retas sinuosas, com parede 

levemente a bastante espessa e lúmen estreito, sem poros, amarelo douradas a amarelo 

oliva, 1,5–4 μm diam, casualmente com massa amorfa aderida. Basidiosporos globosos, 

marrom amarelados, ornamentações mais ou menos colunares, 4–5 μm diam. (incluindo 

ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: São Vicente Férrer, Mata do Estado, 

26.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 41-44, 46 (URM 82037-82040, 82041); ibid, 
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19.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 112, 118-119, 122-123 (URM 82043, 82044-

82045, 82046-82047), ibid, 28.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 166 

(URM 82048); Caruaru, Brejo dos Cavalos, 12.VII.2008,  L. Trierveiler-Pereira & al. 107 

(URM 82042). 

Material comparado: BRASIL. Paraíba: João Pessoa, Mata do Buraquinho UFPB, 

31.VI.1997, I.G. Baseia 193 (URM 75816); ESPANHA. Burgos: Covarrubias, XII.1995, 

B.M. Aronsón (MA-Fungi 17521); Navarra: Aralar, 10.X.1977, F.D. Calonge (MA-Fungi 

767). 

Habitat: sobre solo. 

Hábito: solitário a disperso. 

Distribuição da espécie: cosmopolita (Ponce de León, 1968). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961; Leite et al., 2007), Rio de Janeiro 

(Berkeley & Cooke, 1876), Bahia (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b), Pernambuco 

(Leite et al., 2007), Rondônia (Trierveiler-Pereira et al., 2009b). 

Comentários: o material pernambucano de G. fimbriatum pode ser caracterizado por 

endoperídio escuro e séssil, peristômio fibriloso e não delimitado, raios involutos, camada 

pseudoparenquimatosa rosada quando fresca, camada micelial fortemente aderida a 

partículas do solo e restos de vegetais, e basidioma crescendo sobre solo. Semelhantes 

características foram observadas em materiais da Amazônia brasileira (Trierveiler-Pereira 

et al., 2009b). Entretanto, a espécie pode apresentar diversas variações morfológicas, como 

tamanho e forma do basidioma e coloração das diversas estruturas.  

 A presença de um pequeno colar formado pela quebra da camada 

pseudoparenquimatosa a redor do endoperídio pode ocorrer (Sunhede, 1989). Essa 

característica foi observada em alguns materiais analisados e é notável principalmente na 

fase de senescência do basidioma. O colar pseudoparenquimatoso ao redor do endoperídio 

é característico de G. triplex (ver descrição da espécie), no entanto, G. fimbriatum pode ser 

separado de G. triplex por não possuir o peristômio delimitado. 

 Geastrum saccatum e G. lageniforme também podem apresentar uma morfologia 

semelhante a G. fimbriatum, contudo, essas duas espécies possuem o peristômio bem 

delimitado por uma linha (Baseia et al., 2004; Calonge, 1998) e geralmente o endoperídio 

possui uma coloração clara. Segundo Calonge (1998), G. badium Pers. também é 

morfologicamente semelhante a G. fimbriatum e pode ser diferenciado pelo peristômio 

sulcado. 
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 O endoperídio de G. fimbriatum é muito semelhante ao de G. javanicum. Ambas as 

espécies possuem endoperídio escuro, séssil, peristômio fibriloso e não delimitado. Porém, 

G. javanicum é encontrado se desenvolvendo sobre madeira morta e geralmente cresce 

sobre um conspícuo subículo branco. Ademais, as características da camada micelial de G. 

javanicum são bastante distinta das de G. fimbriatum (ver mais discussão em G. 

javanicum). 

 
Figura 6. Geastrum fimbriatum. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada fibrosa. 

C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 10μm). 
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Geastrum hirsutum Baseia & Calonge, Mycotaxon 95: 302 (2006) 

(Figs. 7, 18D) 

 Basidioma imaturo subgloboso a obovóide, 0,7–1,4 cm de altura por 0,5-1,5 cm de 

diam., hirsuto, amarelo escuro (KW 5D4) a marrom amarelado (KW 5E4). Basidioma 

expandido sacado, 1,1-2,5 cm de diam. × 0,9-1,5 cm de altura. Exoperídio aberto em 5-8 

raios, não higroscópicos. Camada micelial hirsuta, marrom amarelada (KW 5E4), formada 

por hifas mais ou menos retas, com lúmen estreito, amareladas a amarronzadas, 4–8 μm 

diam., hifas que formam os feixes possuem a parede levemente espessa e lúmen mais 

largo. Camada fibrosa amarelo acinzentada (KW 4C5), formada por hifas retas a sinuosas, 

não ramificadas, sólidas ou com lúmen bastante estreito, hialinas, 3–7,5 μm diam. Camada 

pseudoparenquimatosa marrom amarelada (KW 5E5), formada por hifas 

pseudoparenquimatosas arredondadas a mais ou menos isodiamétricas, hialinas e com 

parede levemente espessa, 21–41 × 20–35 μm. Endoperídio cinza (KW 5D1), subgloboso, 

0,8–1,1 cm diam. × 0,5–1,0 cm de altura (incluindo peristômio), séssil; peristômio bege 

amarronzado (KW 6E3), fibriloso, delimitado por uma linha cinza amarronzada (KW 

6C2). Hifas do capilício sinuosas, com lúmen estreito, sem poros e sem massa amorfa 

aderida, amareladas a amarronzadas, 3–6 μm diam. Basidiosporos globosos, marrom 

dourados, ornamentações do tipo colunar, 3.5–4 μm diam. (incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 13.VI.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 08 (URM 80278); ibid, 07.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 59-60, 69 (URM 80280-80281, 80282); ibid, 12.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 

131 (URM 80285); Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 13 (URM 80279); ibid, 08.VII. 2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 79, 97 (URM 

80283, 80284); ibid, 14.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 145, 154, 160 (URM 

80286, 80287, 80288); ibid, 23.IX.2008,   L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 185 

(URM 80289); ibid, 16.X.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 202 (URM 80290);  

ibid, 21.V.2009, J.M. Baltazar & al. 224 (URM 80291); São Vicente Férrer, Mata do 

Estado, 28.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & al. 238 (URM 80292).  

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 21.VI.2003, 

I.G. Baseia (URM 78711 - Holotipo); ibid, 21.VI.2003, I.G. Baseia (MA-Fungi 67886 - 

Paratipo). 

Habitat: sobre madeira podre, geralmente crescendo sobre subículo branco. 

Hábito: gregário a cespitoso. 
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Distribuição da espécie: atualmente somente conhecida para o Brasil (Baseia & Calonge, 

2006). 

Distribuição no Brasil: Pernambuco (Baseia & Calonge, 2006). 

Comentários: o habitat e o hábito dessa espécie são muito semelhantes aos de G. 

schweinitzii – ambas as espécies são gregárias e se desenvolvem sobre um subículo branco 

na madeira podre, geralmente em nível avançado de decomposição. Diferenças entre essas 

duas espécies observadas neste estudo são: camada micelial hirsuta de G. hirsutum (o que 

torna possível a identificação da espécie mesmo com o basidioma não expandido) e 

pequeno tamanho dos basidiomas de G. schweinitzii. 

 Baseia & Calonge (2006) originalmente descreveram os basidiomas de G. hirsutum 

crescendo sobre cupinzeiros, porém, esse habitat não foi observado para a espécie no 

material coletado durante este estudo. 
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Figura 7. Geastrum hirsutum. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada fibrosa. 

C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 10μm). 
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Geastrum javanicum Lév., Champ. Mus. Paris: 161 (1846) 

(Figs. 8, 18E, 18F) 

= Cycloderma ohiense Cooke & Morgan, Grev. 11: 95 (1883) 

= Geastrum velutinum Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18: 38 (1895) 

= Geastrum lloydii Bres. & Pat., Mycol. Notes 6: 50 (1901) 

= Geastrum dybowskii Pat., Bull. Soc. Mycol.: 300 (1902) 

= Geastrum saccatum var. walkeri Coker, Gasterom. East Unit. Stat. a. Can.: 113 (1927) 

 

 Basidioma imaturo globoso a subgloboso, com ápice umbilicado ou não, laranja claro 

(KW 5A5) a marrom amarelado (KW 5D5), 1,1–2,0 cm diam. × 1,3–2,1 cm de altura, 

velutíneo ao toque devido à presença de fascículos hifais cônicos de até 0,5 cm diam. × 0,7 

cm altura, sem solo ou matéria orgânica aderida. Basidioma expandido sacado, com raios 

podendo tornar-se involutos, 1,3–5,1 cm de diam. × 1,7–2,9 cm de altura (incluindo 

peristômio), alguns basidiomas com pequeno estipe de até 3,0 mm de alt., de onde partem 

rizóides de até 4,2 cm de comprimento. Exoperídio aberto em 5–7 raios, não 

higroscópicos. Camada micelial sem partículas do solo ou restos orgânicos aderidos, se 

separando da camada fibrosa após a abertura do exoperídio, laranja clara (KW 5A5) a 

marrom dourada (KW 5D7) externamente com fascículos hifais cônicos, e laranja 

acinzentada (KW 5B3) a laranja amarronzada (KW 5C4) internamente, formada por hifas 

mais ou menos retas a sinuosas, com parede grossa e lúmen estreito, levemente 

amareladas, 2–7 μm diam., sem matéria amorfa aderida. Camada fibrosa branco alaranjada 

(KW 5A2), formada por hifas mais ou menos retas, geralmente bastante tortuosas, com 

lúmen bastante estreito ou sólidas, hialinas a levemente amareladas, 3–4 μm diam. Camada 

pseudoparenquimatosa laranja acinzentada (KW 5B4) a laranja amarronzada (KW 5C4) 

quando fresca, depois marrom acinzentada quando seca (KW 5D3) e difícil de ser 

observada, formada por hifas pseudoparenquimatosas mais ou menos arredondadas, 

amareladas e com parede levemente espessa, 20–45 × 23–35 μm. Endoperídio marrom 

acinzentado (KW 5D3) a marrom amarelado (KW 5E4), globoso, subgloboso a globoso-

depresso, 1,2–1,8 cm diam. × 0,7–1,7 cm de altura (incluindo peristômio), séssil; 

peristômio da mesma cor do endoperídio ou pouco mais escuro, fibriloso, não delimitado, 

com até 1,5 mm de altura. Hifas do capilício retas a mais ou menos sinuosas, sólidas ou 

com lúmen bastante estreito, sem poros, marrom amareladas a marrom oliva, 2–7 μm 

diam., com pouca massa amorfa aderida. Basidiosporos globosos, amarronzados, 

ornamentações mais ou menos colunares, 4–5 μm diam. (incluindo ornamentação). 
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Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 13.VI.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 07 (URM 82024); ibid, 12.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 130 (URM 82033); Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 19, 23 (URM 82025, 82026); ibid, 08.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 72, 

85, 91 (URM 82028, 82029, 82030); ibid, 14.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 146, 

152 (URM 82034, 82035); Caruaru, Brejo dos Cavalos, 20.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira 

& al. 33 (URM 82027); ibid, 12.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 106 (URM 82031); 

São Vicente Férrer, Mata do Estado, 19.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 114 (URM 

82032); ibid, 28.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & al. 239 (URM 82036). 

Material comparado: BRASIL. Minas Gerais: Santa Maria, 04.XII.1957, C. Torrend 

4.1914 (URM 9551 – registrado como G. velutinum); VENEZUELA. Nueva Esparta: 

Isla de Margarita, 23.VII.1990, F.D. Calonge (MA-Fungi 34133). 

Habitat: troncos, galhos ou pequenos pedaços de madeira em decomposição e geralmente 

se desenvolve sobre subículo branco. 

Hábito: disperso a gregário. 

Distribuição da espécie: pantropical (Ponce de León, 1968). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Sobestiansky, 2005), Paraná (de Meijer, 2006) 

e Minas Gerais (Sydow & Sydow, 1907) – como G. velutinum. 

Comentários: A distribuição de G. javanicum é restrita às áreas tropicais. Descrita 

originalmente para a ilha de Java, na Indonésia, a espécie foi citada posteriormente para 

Austrália, África e regiões quentes do continente americano. Não há registros da espécie 

para o continente europeu (Ponce de León, 1968). 

 As principais características dessa espécie são: basidioma se desenvolvendo sobre 

subículo branco em madeira decomposta; camada micelial externamente alaranjada, com 

fascículos hifais cônicos, o que lhe confere um aspecto velutíneo, persistente após abertura 

do basidioma, porém se separando da camada fibrosa; endoperídio negro, séssil, com 

peristômio fibriloso e não delimitado. Apesar do endoperídio ser muito similar ao  de G. 

fimbriatum, a camada micelial de G. javanicum é única dentre as espécies analisadas. 

Representa a primeira citação para o nordeste brasileiro. 
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Figura 8. Geastrum javanicum. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada fibrosa. 

C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 10μm). 
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Geastrum lageniforme Vittad., Monogr. Lycoperd.: 16-17 (1842). 

(Figs. 9, 19A) 

 Basidioma imaturo não observado. Basidioma expandido sacado, geralmente com as 

pontas dos raios levemente arqueadas, lembrando uma forma aracnóide, 2,4–4,5 cm de 

diam. × 0,7–1,3 cm de altura (incluindo peristômio). Exoperídio aberto em 6–8 raios 

delgados e finos. Camada micelial com poucos restos orgânicos aderidos, com ranhuras 

longitudinais na porção externa dos raios, parcialmente persiste após desidratação, marrom 

amarelada (KW 5E6) a marrom (KW 6E6), formada por hifas tortuosas, com lúmen 

estreito ou sólidas, levemente amareladas, 2–4 μm diam., sem matéria amorfa aderida, 

poucas fibuladas. Camada fibrosa branco amarelada (KW 1A2), formada por hifas retas, 

algumas tortuosas, com lúmen estreito ou sólidas, hialinas a levemente amareladas, 2–9 μm 

diam. Camada pseudoparenquimatosa amarelo clara (KW 3B2) quando fresca, marrom 

escura quando seca (KW 5D4), formada por hifas pseudoparenquimatosas mais ou menos 

arredondadas, levemente amareladas e com parede levemente espessa, 32–104 × 27–56 

μm. Endoperídio laranja pálido (KW 5A3) quando fresco, dourado (KW 4C4) quando 

seco, globoso, 0,9–1,3 cm diam. × 0,8–1,2 cm de altura (incluindo peristômio), séssil; 

peristômio da mesma cor do endoperídio, fibriloso, delimitado por uma linha branca, com 

até 0,2 cm de altura. Hifas do capilício retas a mais ou menos sinuosas, com lúmen estreito, 

sem poros, amareladas, 2.5–7 μm diam., com massa amorfa aderida. Basidiosporos 

globosos, marrom amarelados, com ornamentações colunares, 4–5 μm diam. (incluindo 

ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: São Vicente Férrer, Mata do Estado, 

26.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 54 (URM 82018); ibid, 28.V.2009, L. Trierveiler-

Pereira & al. 237 (URM 82019). 

Material comparado: ESPANHA. Burgos: Quintana del Pidio, 22.XI.1991, L.A. Parra 

(MA-Fungi 30752). 

Habitat: serrapilheira. 

Hábito: solitário.  

Distribuição da espécie: cosmopolita (Dring 1964, Soto & Wright, 2000). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961), Rio de Janeiro (Hennings, 

l904a), Bahia (Trierveiler-Pereira et al., 2009c) e Pernambuco (presente estudo). 

Comentários: Ponce de León (1968) não aceita G. lageniforme como uma espécie 

independente e a sinonimiza com G. indicum (Klotzsch) Rauschert. Entretanto, outros 

autores como Dring (1964), Sunhende (1989), Calonge (1998) e Soto & Wright (2000) 
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aceitam G. lageniforme como espécie válida. O neotipo da espécie foi selecionado por 

Sunhede (1989) e atualmente se encontra depositado no herbário K (Holmgren & 

Holmgren 1998). 

 Características da espécie são: basidioma com aspecto aracnóide, raios bastante 

alongados e ápices acuminados, fendas longitudinais na camada micelial, camada micelial 

persistente após abertura do basidioma e com hifas fibuladas na porção externa, 

endoperídio séssil, peristômio fibriloso e delimitado. 

 Vittadini, ao descrever a espécie, notou grande semelhança com G. saccatum, 

entretanto, G. lageniforme possui fendas longitudinais na camada micelial (Sunhede, 

1989). Esta característica, apesar de ter sido observada no material pernambucano, não é 

constante em todos os espécimes. Características da camada micelial podem ser utilizadas 

para diferenciar as duas espécies, já que em G. saccatum não há presença de hifas 

fibuladas na camada externa e a camada micelial tende a se separar da camada fibrosa e 

não persistir no basidioma expandido (Sunhede, 1989). Geatrum triplex também possui 

semelhanças com G. lageniforme, mas pode ser diferenciada pelo maior tamanho do 

basidioma e presença de colar pseudoparenquimatoso ao redor do endoperídio. 

 O epíteto específico “lageniforme” (em forma de frasco, garrafa) se refere à forma do 

basidioma imaturo, bastante característico da espécie (Fidalgo & Fidalgo, 1967). 

Entretanto, durante as coletas deste estudo, não foram encontrados basidiomas nesta fase 

ontogenética. 

 A espécie foi recentemente citada para o Nordeste, no estado da Bahia (Trierveiler-

Pereira et al. 2009b). Esta representa a primeira citação para Pernambuco. 
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Figura 9. Geastrum lageniforme. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada 

fibrosa. C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 

10μm). 

 

 

 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           48 
 
 

 

Geastrum lloydianum Rick, Brotéria 5: 26 (1906). 

(Figs. 10, 19B, 19C) 

= Geastrum violaceus Rick, Brotéria 5: 26 (1906) 

= Geastrum hariotii Lloyd, Mycol. Writ. 2: 311 (1907) 

= Geastrum reinkingii Lloyd, Mycol. Writ. 7(72): 1280 (1924) 

 

 Basidioma imaturo não observado. Basidioma expandido sacado, com alguns raios 

bastante afilados próximo ao ápice, 2,0–4,7 cm de diam. × 2,7–4,4 cm de altura (incluindo 

peristômio). Exoperídio aberto em 5–9 raios, não higroscópicos. Camada micelial aderida a 

partículas do solo e restos orgânicos, geralmente desaparecendo após a abertura do 

exoperídio, branco amarelada (KW 2A2), formada por hifas delgadas, sinuosas, com 

parede levemente espessa, amareladas, 1–2 μm diam., sem matéria amorfa aderida. 

Camada fibrosa branco alaranjada (KW 5A2), formada por hifas mais ou menos retas a 

bastante tortuosas, não ramificadas, com lúmen bastante estreito, hialinas a levemente 

amareladas, 2–7 μm diam. Camada pseudoparenquimatosa branco amarelada (KW 1A2), 

marrom amarelada (KW 5D5, 6E6) quando fresca, depois marrom amarelada (KW 5E5) 

quando seca, formada por hifas pseudoparenquimatosas mais ou menos arredondadas, 

amareladas e com parede levemente espessa, 22–50 × 19–42 μm. Endoperídio marrom 

amarelado (KW 5E4), podendo ou não apresentar uma pruína branca quando recém 

exposto, globoso a subgloboso, 1,3–1,9 cm diam. × 1,1–1,5 cm de altura (incluindo 

peristômio), séssil ou com pequeno estipe medindo 0,2–0,3 cm diam. × 0,2 cm de altura, 

apófise presente após desidratação do basidioma; peristômio marrom amarelado (KW 

5F8), fortemente sulcado, delimitado por uma linha negra e/ou um sulco, cônico, truncado 

ou não, 0,3-0,5 cm diam. na base × 0,25–0,6 cm de altura. Hifas do capilício retas, com 

lúmen estreito ou sólidas, sem poros, douradas a marrom amareladas, 3–10,5 μm diam, 

geralmente com massa amorfa aderida. Basidiosporos globosos, marrons, ornamentações 

mais ou menos colunares, 4–4,5 μm diam. (incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 07.VII.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 57 (URM 82011); ibid, 16.IX.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 173 (URM 82016); Moreno, RPPN Carnijó, 08.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 

100 (URM 82012); São Vicente Férrer, Mata do Estado, 19.VII. 2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 129 (URM 82013); ibid, 28.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 165, 167 (URM 82014, 82015); ibid, 18.IX.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 180 (URM 82017). 
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Material comparado: Geastrum lloydianum: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque 

Dois Irmãos, VII.2002, I.G. Baseia (URM 77225); VENEZUELA. Sucre: Sabacual, 

11.III.1989, L. Verde de Millán (MA-Fungi 34139); COSTA RICA. sem data, I. López 

6029 (MA-Fungi 68706). Geastrum badium: ESPANHA. Albacete: Sierra del Calar del 

Mundo, I.XI.1978, M. Honrubia MHG 656 (MA-Fungi 43288). Geastrum setiferum: 

BRASIL. São Paulo: Estação Ecológica de Jataí, 17.I.2002, I.G. Baseia 1450 (URM 

77077 – Paratipo). 

Habitat: solo, entre a serrapilheira.  

Hábito: gregário. 

Distribuição da espécie: pantropical e áreas quentes de regiões temperadas (Ponce de 

Leon, 1968). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961) e Pernambuco (presente estudo). 

Comentários: Características de G. lloydianum são: exoperídio arqueado, endoperídio 

escuro, subséssil a curtamente pedicelado, apófise presente, peristômio distintamente 

sulcado e delimitado por uma linha ou um sulco. A apófise raramente é visível no material 

fresco e por isso deve ser observada após secagem do material.  

 Geastrum badium Pers. (= G. elegans Vittad.) é uma espécie bastante similar e as 

diferenças entre essas duas espécies são muito sutis: G. badium possui exoperídio involuto 

e endoperídio séssil. Ponce de Leon (1968) afirma ainda que a espécie é higroscópica e 

possui endoperídio com superfície granular. Segundo Calonge (1989), G. badium não 

possui o peristômio delimitado, mas Sunhede (1989) observou espécimes com e sem 

peristômio delimitado. A espécie é comum na Europa e América do Norte, enquanto G. 

lloydianum é frequente na América tropical. 

 De acordo com Bates (2004), G. badium apresenta uma densa camada pruinosa de 

matéria cristalina no endoperídio, o que lhe confere uma coloração esbranquiçada. Essa 

característica também foi observada em material de herbário (MA-Fungi 43288). Durante 

este estudo, foi observado em um espécime jovem de G. lloydianum uma fina pruína 

branca no endoperídio, no entanto, esta não era persistente. 

 Geastrum setiferum Baseia, descrito por Baseia & Milanez (2002) também possui uma 

macromorfologia semelhante a G. lloydiaum, mas pode ser facilmente separado pela 

presença de setas escuras no endoperídio. 

 As coletas de G. lloydianum examinadas neste estudo representam a primeira citação 

para o nordeste brasileiro. 
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Figura 10. Geastrum lloydianum. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada 

fibrosa. C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 

10μm). 
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Geastrum saccatum Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 16 (1829) 

(Figs. 11, 19D) 

 Basidioma imaturo não observado. Basidioma expandido sacado, 3,9–5,0 cm diam. × 

0,8–2,1 cm de altura (incluindo peristômio). Exoperídio aberto em 6–8 raios, alguns raios 

subdivididos nas pontas, raios longos, agudos, não higroscópicos, involutos ou não. 

Camada micelial amarelo acinzentada (KW 4C4), sem restos de matéria aderidos, formada 

por hifas retas, não ramificadas, sólidas, com lúmen estreito ou amplo, amareladas, 2–10 

μm diam. Camada fibrosa laranja acinzentada (KW 5B4), formada por hifas retas a 

sinuosas, não ramificadas, sólidas ou com lúmen estreito, amareladas, 2–3 μm diam. 

Camada pseudoparenquimatosa marrom amarelada (KW 5E5), formada por hifas 

pseudoparanquimatosas células arredondadas, amareladas, 17–44 × 10–29 μm. 

Endoperídio verde acinzentado, depresso-globoso, 0,7–1,6 cm diam. × 0,5–1,5 cm de 

altura (incluindo peristômio), séssil; peristômio 0,5 cm de altura, ligeiramente mais escuro 

que o endoperídio, amarelo acinzentado (KW 2C3), fibriloso, delimitado por uma linha 

amarelo clara (KW 3B3). Hifas do capilício retas, com lúmen estreito ou amplo, algumas 

quase sólidas, sem poros e com massa amorfa aderida, amareladas a levemente 

amarronzadas, 2–6 μm diam. Basidiosporos globosos, amarronzados, ornamentados com 

densas colunas altas, 4–5.5 μm diam. (incluindo ornamentação). Cristais podem ser 

observados na gleba 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: São Vicente Férrer, Mata do Estado, 

26.VI. 2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 40 (URM 82020); ibid, 19.VII.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 127 (URM 82022); ibid, 28.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

J.M. Baltazar 171 (URM 82023); Caruaru, Brejo dos Cavalos, 12.VII.2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 104 (URM 82021). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Campus UFPE, 22.VI.1995, I.G. 

Baseia (URM 75718); HUNGRIA. Parque Nacional de Bugac, 20.IX.1978, F.D. Calonge 

(MA-Fungi 778) 

Habitat: sobre solo, entre a serrapilheira. 

Hábito: solitário. 

Distribuição da espécie: cosmopolita (Ponce de Leon, 1968). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961; Sobestiansky, 2005; Cortez et al., 

2008), Paraná (de Meijer, 2006), São Paulo (Sydow & Sydow, 1907; Bononi et al., 1984, 

Baseia et al., 2004), Bahia (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009c), Pernambuco (Kimbrough 
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et al., 1994/1995; Baseia et al., 2004), Paraíba (Baseia et al., 2004), Rio Grande do Norte 

(Leite & Baseia, 2007), Amazonas (Hennings, 1904b). 

Comentários: A espécie foi originalmente descrita por Fries a partir de materiais 

brasileiros. Sunhede (1989) afirma que não encontrou o holotipo da espécie, porém ao 

invés de selecionar um material como neotipo, este autor sugere que a neotipificação deve 

ser feita baseada em espécimes brasileiros. Acredito que deste estudo, nenhuma coleta 

seria ideal para a neotipificação da espécie, já que não foram encontrados basidiomas 

imaturos. 

 Geastrum saccatum pode ser reconhecida por seu exoperídio sacado, endoperídio séssil, 

peristômio fibriloso e delimitado por uma linha branca (Baseia et al., 2003). A espécie é 

muito semelhante a G. lageniforme (ver discussão em G. lageniforme). 
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Figura 11. Geastrum saccatum. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada fibrosa. 

C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos, capilício e cristais (escala = 

10μm). 
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Geastrum schweinitzii (Berk. & M.A. Curtis) Zeller, Mycologia 40(6): 649 (1948) 

(Figs. 12, 19E) 

= Geastrum mirabile Mont., Crypt. Guyan.: no. 595 (1855) 

= Geastrum papyraceum Berk. & M.A. Curtis, Proc. Amer. Acd. Arts & Sci. 4: 124 (1860) 

= Geastrum lignicola Berk., Journ. Linn. Soc. Bot. 18: 386 (1881) 

= Geastrum subiculosum Cooke & Massee, Grev. 16: 16 (1887) 

= Geastrum stipitatus Solms, Hedwigia 5: 50 (1893) 

= Geastrum juruensis Henn., Hedwigia 43: 184 (1904) 

= Geastrum tomentosum Lloyd, Myc. Writ. 1: 185 (1904) 

= Geastrum trichifer Rick, Myc. Writ. 2: 314 (1907) 

= Geastrum caespitosus Lloyd, Myc. Writ. 2: 315 (1907) 

≡ Coilomyces schweinitzii Berk. & M.A. Curtis, J. Acad. nat. Sci. Philad., N.S. 2: 279 

(1853) 

= Geastrum rhizophorum Dissing & M. Lange, Bull. Jard. bot. Brux. 32: 375 (1962) 

= Geastrum congolense Dissing & M. Lange, Bull. Jard. bot. Brux. 32: 373 (1962) 

 

 Basidioma imaturo cinza amarelado (KW 2B2) a acinzentado (KW 2B1), globoso, 

subgloboso a globoso alongado, 0,4–1,0 cm de diam. × 0,4–0,9 cm de altura, hirsuto a 

raramente glabro. Basidioma expandido sacado, 0,6–1,5 cm diam. × 0,5–1,2 cm de altura., 

cresce  sobre um subículo branco amarelado (KW 1A2) a cinza amarelado (3B2). 

Exoperídio aberto em 5-7 raios, raios curtos, similares, não higroscópicos. Camada 

micelial cinza amarelada (KW 2B2), sem restos de matéria aderidos, formada por hifas 

retas, pouco ramificadas ou não, sólidas ou com lúmen estreito, hialinas, 2,5–11 μm diam. 

Camada fibrosa amarelo acinzentada (KW 1B5), formada por hifas retas, não ramificadas, 

sólidas ou com lúmen estreito, hialinas a amareladas, 2–5 μm diam. Camada 

pseudoparenquimatosa marrom avermelhada (KW 8E4, KW 9D4), formada por hifas 

pseudoparenquimatosas arredondadas a mais ou menos isodiamétricas, hialinas a 

amareladas, 35–66 × 21–50 μm. Endoperídio cinza (KW 7E1), marrom acinzentado (KW 

7F2) a marrom (KW 6E4), globoso a depresso-globoso, 0,5–0,7 cm diam. × 0,5–0,7 cm de 

altura (incluindo peristômio), séssil; peristômio cinza (KW 7B1, KW 6C1, KW 5B1), 

branco avermelhado (KW 7A2), branco alaranjado (KW 6A2) a bege amarronzado (KW 

6E3), fibriloso, delimitado por uma linha marrom acinzentada (KW 8D3). Hifas do 

capilício retas, sólidas ou com lúmen estreito, sem poros e sem massa amorfa aderida, 
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amarronzadas, 2–5 μm diam. Basidiosporos globosos, amarelados a marrom dourados, 

com ornamentação delicada, verrucosa, 2–5 μm diam. (incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 13.VI.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 01-06 (URM 80124-80129); ibid, 07.VII.2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 62-66, 70 (URM 80137-80141); ibid, 12.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 132-136, 138-141, 143 (URM 80160-80164, 80165-80168, 80169); ibid, 16.IX.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 172, 174, 176-178 (URM 80178, 80179, 80180-80182); ibid, 

15.X.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 193-194 (URM 80190-80191); ibid, 

07.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 212-216, 218-219 (URM 80196-80200, 

80201-80202); Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 12, 14, 16, 18, 21-22, 26 (URM 80130, 80131, 80132, 80133, 80134-80135, 

80136); ibid, 08.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 70-77, 81, 86-90, 92, 94, 98-99 

(URM 80142-80147, 80148, 80149-80153, 80154, 80155, 80156-80157); ibid, 

14.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 144, 150-151, 153, 155-157, 161 (URM 80170, 

80171-80172, 80173, 80174-80176, 80177); ibid, 23.IX.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

J.M. Baltazar 183-184, 188-190 (URM 80185-80186, 80187-80189); ibid, 16.X.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 195, 198, 200-201 (URM 80192, 80193, 80194-

80195); ibid, 21.V.2009, J.M. Baltazar & al. 221-223, 228, 232 (URM 80203-80205, 

80206, 80207); São Vicente Férrer, Mata do Estado, 19.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 113, 117 (URM 80158, 80159); ibid, 18.IX.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. 

Baltazar 179, 182 (URM 80183, 80184); ibid, 28.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & al. 234, 

236 (URM 80208, 80209). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Complexo de Gurjaú, 29.VI.2002, I.G. 

Baseia (URM 77076); Paraíba: João Pessoa, Mata do Buraquinho, 28.IV.1997, I.G. 

Baseia 127 (URM 75818); COSTA RICA. Las Mellizas, 29.VIII.2005, E. Navarro 9452 

(MA-Fungi 65441). 

Habitat: sobre restos de madeira bastante decompostos ou pedaços de folhas mortas na 

serrapilheira. 

Hábito: cespitoso, gregário a disperso. 

Distribuição da espécie: pantropical e áreas quentes de regiões temperadas (Ponce de 

Leon, 1968). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961; Cortez et al., 2008), São Paulo 

(Bononi et al., 1981; Baseia et al., 2004), Bahia (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009c), 

Alagoas (Baseia et al., 2004), Pernambuco (Baseia et al., 2004; Kimbrough et al., 
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1994/1995; Leite & Baseia, 2007; Drechsler-Santos et al., 2008), Paraíba (Baseia et al., 

2004) e Amazonas (Hennings, 1904b). 

Comentários: A espécie pode ser facilmente identificada em campo devido às seguintes 

características: basidiomas cespitosos a dispersos, crescendo sobre restos vegetais, 

especialmente madeira bastante decomposta, formando um subículo branco, exoperídio 

sacado, endoperídio séssil, peristômio fimbriado esbranquiçado e delimitado. Os 

basidiomas geralmente não atingem mais de 2,0 cm de diâmetro. Raramenten o basidioma 

pode possuir um pequeno estipe.  

 As cores e formas do basidioma são bastante variáveis, o que explica o grande número 

de sinônimos para essa espécie. Geastrum pleosporum Douanla-Meli, descrito 

recentemente para Camarões (Douanla-Meli et al., 2005) também é bastante semelhante 

macroscopicamente a G. schweinitzii, porém possui basidiosporos com ornamentações 

muito sutis e com forma bastante variável (globoso, cilíndrico, elipsóide a reniforme). 
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Figura 12. Geastrum schweinitzii. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada 

fibrosa. C. Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 

10μm). 
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Geastrum triplex Jungh., Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol. 7: 287 (1840) 

(Figs. 13, 19F) 

= Geastrum michelianum W.G. Sm., Gard. Chron. 18: 1275 (1873) 

= Geastrum cryptorhynchum Hazsl., Grevillea 3: 162 (1874) 

= Geastrum kalchbrenneri Hazsl., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 26: 220 (1876) 

= Geastrum pillotii Roze, Bull. Soc. Mycol. France 4: 36 (1888) 

 

 Basidioma imaturo depresso-globoso com ápice pontiagudo, marrom amarelado (KW 

5E5), 3,4 cm diam. × 3,0 cm de altura, com sulcos longitudinais do ápice à base, rizóides 

ausentes, sem solo ou matéria orgânica aderida. Basidioma expandido sacado, com raios 

involutos, 4,7–6,4 cm de diam. Exoperídio aberto em 5-8 raios que se enrolam sobre si, 

deixando um evidente colar pseudoparenquimatoso em volta do endoperídio, não 

higroscópico. Camada micelial com poucos restos orgânicos aderidos, geralmente se 

desprendendo do basidioma na maturidade, dourada (KW 4C6), amarelo acinzentada 

(KW4C7) a oliva (KW 3D3), formada por hifas retas a sinuosas, raramente ramificadas, 

com lúmen estreito, amareladas, 3–7 μm diam., sem matéria amorfa aderida. Camada 

fibrosa amarelo acinzentada (KW 1B4) a dourada (KW 4C6), formada por hifas retas a 

sinuosas, com lúmen estreito, raramente sólidas, hialinas a levemente amareladas, 3–6 μm 

diam. Camada pseudoparenquimatosa marrom clara (KW 7D4), marrom (KW 7E5) a 

marrom escura (KW 7F5) quando fresca, formada por hifas pseudoparenquimatosas mais 

ou menos arredondadas a isodiamétricas parede levemente espessa, 13–37 × 9–32 μm. 

Endoperídio marrom amarelado (KW 5F5) a marrom escuro (KW 6F4, 6F5) quando 

fresco, globoso, 1,9–2,5 cm diam. × 1,8–2,4 cm de altura (incluindo peristômio), séssil; 

peristômio marrom escuro (KW 6F4), fibriloso, delimitado por uma linha bem definida 

marrom clara. Hifas do capilício retas, sólidas ou com lúmen estreito, sem poros, 

amareladas a amarronzadas, 2–6 μm diam., massa amorfa aderida ausente ou abundante. 

Basidiosporos globosos, castanho dourados, amarronzados, fortemente ornamentados com 

processos mais ou menos colunares bem distribuídos por toda a superfície da parede, 4,5–

5,5 (-6) μm diam. (incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 13.VI.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 09 (URM 82049); Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 20 (URM 82050); Caruaru, Brejo Dos Cavalos, 

20.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 29, 34 (URM 82052). 
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Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, V.2002, I.G. 

Baseia (URM 77228); 

Habitat: serrapilheira, aparentemente se desenvolvendo sobre solo da floresta. 

Hábito: solitário a disperso. 

Distribuição da espécie: cosmopolita (Bates, 2004). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961), Santa Catarina (Sobestiansky, 

2005), Paraná (de Meijer, 2006), São Paulo (Baseia et al., 2004) e Rio Grande do Norte 

(Leite & Baseia, 2007). 

Comentários: A espécie pode ser caracterizada por apresentar exoperídio involuto, 

proeminente colar pseudoparenquimatoso em volta do endoperídio, endoperídio séssil, 

peristômio fibriloso e delimitado. Outras espécies (G. fimbriatum, G. saccatum, G. 

lageniforme, G. rufescens Pers.) podem ocasionalmente formar um pseudocolar em volta 

do endoperídio, porém este nunca é tão proeminente como o que ocorre em G. triplex 

(Sunhede, 1989).  

O basidioma imaturo é depresso-globoso com ápice pontiagudo e sulcos longitudinais 

do ápice à base. Essas características podem auxíliar na identificação da espécie, embora 

outras espécies, como G. saccatum, possuam formas imaturas semelhantes. 

 No material examinado neste estudo e no material comparado, os basidiomas de G. 

triplex podem atingir até 6,4 cm de diam. No entanto, espécimes europeus geralmente são 

maiores e há relatos de basidiomas que atingem até 15 cm de diam. (Calonge, 1998). 

 Bates (2004) comenta que G. rufescens pode ser algumas vezes confundido com G. triplex, 

entretanto, o primeiro não apresenta o basidioma sacado e o peristômio é menos definido (em 

G. triplex o peristômio é distintamente delimitado). 
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Figura 13. Geastrum triplex. A. Hifas da camada micelial. B. Hifas da camada fibrosa. C. 

Hifas da camada pseudoparenquimatosa. D. Basidiosporos e capilício (escala = 10μm). 
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4.1.1.2. LYCOPERDACEAE Smarda 

 

 Basidiomas epígeos, ovóides, elípticos a piriformes, de 0,5–140 cm de diâmetro. 

Rizomorfos comumente presentes. Exoperídio se rompe formando um ostíolo ou uma 

abertura lacerada por onde são dispersos os basidiosporos, ou sem nenhuma ruptura e o 

perídio simplesmente se desfaz parcialmente na maturidade. Gleba formada por capilício 

e/ou paracapilício, nunca em lóculos ou peridíolos, ocasionalmente com subgleba presente. 

Basidiosporos globosos a subglobosos, raramente elipsóides, 3–17 μm, lisos ou com 

ornamentações verrucosas ou pequenos espinhos, algumas vezes com pedicelo longo e 

persistente. A família é cosmopolita e seus membros são decompositores de restos 

vegetais. 

 

Morganella Zeller 

 

 Basidiomas globosos, subglobosos a piriformes, 1–2 cm de diam, exoperídio granular 

ou com fibrilas pigmentadas, endoperídio muito fino e com um poro na maturidade. 

Subgleba presente, compartimentada ou entrelaçada com uma membrana delimitante. 

Capilício ausente, paracapilício presente. Basidiosporos 3,8–5 μm, globosos, de parede 

espessa, equinulados, marrons. 

 

Morganella fuliginea (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring, Feddes Rep. 74: 113 (1967) 

(Figs. 14, 20A, 20B) 

≡ Lycoperdon fuligineum Berk. & M.A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10: 345 (1868) 

= Lycoperdon epixylon Berk. & M.A. Curtis, Joun. Linn. Soc. Bot. 10: 345 (1868) 

= Lycoperdon astrocaryi Berk. & M.A. Curtis, Joun. Linn. Soc. Bot. 15: 393 (1873) 

= Bovista puiggarii Speg., Bol. Acad. Nac. Cien. Córdoba 11: 470 (1887) 

= Lycoperdon cubense Berk., Journ. Roy. Microsc. Soc. 1887: 722 (1887) 

= Lycoperdon confluens Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. 15: 205 (1899) 

= Bovista asterospora Mass., Grevillea 17: 60 (1899) 

= Morganella mexicana Zeller, Mycologia 40: 650 (1948) 

= Radiigera puiggarii (Speg.) Singer, Wright & Horak, Darwiniana 12: 603 (1963) 

= Morganella puiggarii (Speg.) Kreisel & Dring, Feddes Rep. 74: 116 (1967) 
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Basidioma maduro piriforme, subgloboso a globoso-depreso, 8–21 mm de diam. × 6–12 

mm de altura, com um ou vários rizóides na base. Exoperídio lilás claro (KW 15C3), lilás 

acinzentado (KW 15B2) a lilás (KW 16B3) e branco (KW 15A1) na base quando fresco, 

marrom avermelhado (KW 8E6), marrom escuro (KW 7F4) a marrom (KW 7E5) e laranja 

(KW 5A6) a laranja pálido (KW 5A3) na base quando seco, fino, coberto por minúsculas 

espículas quando jovem, velutíneo a liso quando maduro e eventualmente desaparecendo,  

espículas compostas por cadeias de células pseudoparenquimatosas mais ou menos 

isodiamétricas, amareladas, com parede espessa, 12–40 × 8–13 μm. Endoperídio bege (KW 

4C3), fino, flácido, com abertura apical irregular. Gleba verde acinzentado (KW 1C3), 

pulverulenta. Subgleba amarelo pálido (KW 1A3), compacta. Capilício ausente. 

Paracapilício amarelo pálido em KOH, com parede fina ou levemente espessa, sem poros, 

com septo verdadeiro presente, 3–5 µm diam. Basidiosporos globosos, amarelados em 

KOH, equinulados, com parede levemente espessa, apedicelados, (3.5–) 4–5 μm de diam. 

(incluindo ornamentação). 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 07.VII.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 56 (URM 80079); ibid, 12.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

al. 137 (URM 80238); ibid, 16.IX.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 175 (URM 80081); 

ibid, 07.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 217 (URM 80252); Moreno, 

RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 17, 25 (URM 80215, 

80077); ibid, 08.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 93, 96, 101 (80277, 80228, 80229); 

ibid, 14.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 158-159 (URM 80239, 80240); ibid, 

16.X.2008, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 197 (URM 80248); ibid, 12.III.2009, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 209 (URM 80082); ibid, 21.V.2009, J.M. Baltazar & 

al. 229-231, 233 (URM 80253-80255, 80256); Caruaru, Brejo dos Cavalos, 20.VI.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 27-28, 30-32, 36 (URM 80216, 80217, 80218-80220, 80078); 

ibid, 12.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 102, 109, 111 (URM 80230, 80231, 80080); 

ibid, 25.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 162-163 (80241-80242); ibid, 30.IX.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 192 (URM 80247); ibid, 30.X.2008, L. Trierveiler-

Pereira & J.M. Baltazar 204-205 (URM 80250-80251); ibid, 03.VI.2009, J.M. Baltazar et 

al. 240, 242, 245 (URM 80258, 80259, 80260); São Vicente Férrer, Mata do Estado, 

26.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 45, 47-50, 52, 55 (URM 80221, 80222-80225, 

80226, 80227); ibid, 19.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 115-116, 120, 124-125, 128 

(URM 80232-80233, 80234, 80235-80236, 80237); ibid, 28.VIII.2008, L. Trierveiler-

Pereira & J.M. Baltazar 168-170 (URM 80243-80245); ibid, 18.IX.2008, L. Trierveiler-
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Pereira & J.M. Baltazar 181 (URM 80246); ibid, 21.X.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 

203 (URM 80249); ibid, 19.III.2009, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 210-211 

(URM 80083-80084); ibid, 28.V.2009, L. Trierveiler-Pereira & al. 235 (URM 80257). 

Habitat: sobre madeira em decomposição. 

Hábito: cespitoso a gregário. 

Distribuição da espécie: neotropical (Kreisel & Dring, 1967). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961; Homrich, 1969 – como M. 

mexicana, Suárez & Wright, 1996; Sobestiansky, 2005), Paraná (de Meijer, 2006), São 

Paulo (Bononi et al., 1981; Bononi et al., 1984 – como M. puiggarii), Rio de Janeiro, 

Goiás, Distrito Federal (Suárez & Wright, 1996), Rondônia (Capelari & Maziero, 1988). 

Comentários: São características dessa espécie os basidiosporos fortemente equinulados e 

as cadeias de células pseudoparenquimatosas no exoperídio. Morganella fuliginea é 

bastante semelhante a M. velutina (Berk. ex Massee) Kreisel & Dring, mas essa segunda 

possui hifas setosas no exoperídio (Suárez & Wright, 1996).   

 Morganella fuliginea é a espécie de fungo gasteróide com distribuição mais conhecida 

no Brasil, sendo registrada para sete estados (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009a). 

Entretanto, este é o primeiro registro de M. fuliginea para o Nordeste (Trierveiler-Pereira et 

al., 2010). 
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Figura 14. Morganella fuliginea. A. Cadeias pseudoparenquimatosas do exoperídio. B. 

Basidiosporos e paracapilício (escala = 10μm). 

 

 

 

 

 

 

 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           65 
 
 

 

4.1.2. NIDULARIALES 

 

 Basidiomas epígeos, ovais, em forma de urna ou de trompeta, gregários. O perídio 

possui de uma a três camadas que são abertas no ápice do basidioma por rupturas ou se 

dividem na maturidade. Os basidiomas contêm de um a muitos peridíolos (estruturas em 

forma de disco), que estão unidos ao endoperídio ou embebidos em matéria gelatinosa. Os 

peridíolos têm parede espessa e possuem de uma a três camadas. Dentro do peridíolo está a 

gleba, composta de basídio curtos, clavados, e basidiosporos ovóides a globosos. Os 

basidiosporos são lisos, com parede grossa e atingem a maturidade após o colapso dos 

basídios. Capilício ausente. 

 

4.1.2.1. NIDULARIACEAE Dumort. 

 

 Basidiomas geralmente gregários, pequenos, em forma de urna ou vaso, similares a um 

ninho de pássaro, com ou sem epifragma, contendo de um a muitos peridíolos (estruturas 

em forma de disco), que estão unidos ao endoperídio ou embebidos em matéria gelatinosa. 

Basidiosporos ovais a amplamente elipsóides, lisos, com parede grossa, enclausurados nos 

peridíolos. Capilício ausente. A família é cosmopolita, e as espécies são decompositoras de 

madeira. 

 

Cyathus Haller ex. Pers. 

 

 Basidiomas gregários, 4–8 mm de diam., 7–18 mm de altura, em forma de urna, vaso ou 

trompeta, marrons a acinzentados, com epifragma branco no início, perídio composto de 

três camadas; endoperídio pode ser cinza brilhante a marrom claro, liso ou 

longitudinalmente estriado no ápice. Peridíolos numerosos, pretos a marrom escuros, 

ligados ao endoperídio por uma corda funicular. Basidiosporos 5–50 × 5–40 μm, elípticos 

a globosos, com parede espessa, hialinos ou amarelados. Capilício ausente. Encontrados 

em madeira ou outros materiais vegetais em decomposição e esterco. 

 

CHAVE PARA AS ESPÉCIES DE CYATHUS 

1. Peridíolos com córtex simples........................................................................................... 2 

1’. Peridíolos com córtex duplo............................................................................................. 3  
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2. Perídio plicado, basidiosporos 17–22 (–24) × 10–15 μm...............................C. montagnei 

2’. Perídio não plicado, basidiosporos (16–) 17–19,5 (–20) × (9–) 10–11 μm C. intermedius 

 

3. Setas escuras, longas, presentes na boca do perídio ............................................ C. setosus 

3’. Setas ausentes...................................................................................................... C. triplex 

 

Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 (1): 72 (1844) 

(Figs. 15A, 15E, 20C) 

 Perídio obcônico largo, sem estipe, 4,0–8,0 mm de diâmetro no ápice × 5,5–8,0 mm de 

altura. Exoperídio não plicado, marrom amarelado (KW 5E6), densamente hirsuto, pêlos 

marrom amarelados (KW 5E6), tornando-se glabro quando velho. Endoperídio não 

plicado, dourado escuro (KW 5D4). Peridíolos elipsóides a globosos, acinzentados (KW 

5F1), 2,0–2,5 mm de diâmetro, brilhantes, córtex de apenas uma camada, túnica presente. 

Basidiosporos elipsóides, hialinos, lisos, (16–) 17–19,5 (–20) × (9–) 10–11 μm, com 

parede grossa de 2–3 μm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 15 (URM 82064). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Beberibe, 28.X.1954, H. Lacerda 

(URM 1096); Paudalho, Engenho Ramos, 09.III.1964, M.C.P. Oliveira (URM 47627). 

Habitat: tronco e galhos em decomposição. 

Hábito: gregário a cespitoso. 

Distribuição da espécie: pantropical (Gómez & Pérez-Silva, 1988). 

Distribuição no Brasil: Pernambuco (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b). 

Comentários: Essa espécie pertence ao grupo de C. gracilis H.J. Brodie, caracterizado 

pelas seguintes características: perídio não plicado ou com pregas extremamente leves, 

exoperídio com tomento de hifas claramente agregado em nódulos ou em tufos piramidais, 

basidiosporos elipsóides, com parede moderadamente espessa, túnica fina (Brodie, 1977).  

 O perídio de C. intermedius não é plicado externamente nem internamente, e pode ser 

confundido com C. pallidus Berk. & M.A. Curtis. Entretanto, a primeira espécie possui 

basidiomas maiores e mais escuros (Gómez & Perez-Silva, 1988).  

 Na América do Sul, C. intermedius foi anteriormente citado para a Venezuela (Brodie, 

1975). Citada pela primeira vez para o Brasil recentemente (Trierveiler-Pereira & Baseia, 

2009b). 
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Cyathus montagnei Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3(1): 70 (1844). 

(Figs. 15B, 15F, 20D, 20E) 

= Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4(1): 71 (1844) 

 

 Perídio obcônico, obcônico estreito ou em forma de funil, 5,0–9,0 mm de diâmetro no 

ápice × 7,0–1,0 mm de altura, estipe muito curto ou ausente, Exoperídio levemente ou 

fortemente plicado, marrom amarelado (KW 5E5) a bege amarronzado (KW 6E3), felpudo, 

pêlos longos, amarelo dourados (KW 4C4), tornando-se glabro quando velho. Endoperídio 

levemente a fortemente plicado, marrom acinzentado (KW 5E3). Peridíolos elipsóides a 

subcirculares, marrom oliva (KW 4F4) a marrom amarelado (KW 5F4), brilhantes, 1,4–2,7 

mm de diâmetro, córtex de apenas uma camada, túnica presente. Basidiosporos elipsóides, 

subglobosos a ovóides, hialinos, lisos, 17–22 (–24) × 10–15 μm, com parede grossa de 2–3 

μm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Caruaru, Brejo dos Cavalos, 20.VI.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & al. 35, 39 (URM 82054, 82055); ibid, 25.VIII.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 164 (URM 82057); ibid, 03.VI.2009, J.M. Baltazar & al. 241 

(URM 82058); São Vicente Férrer, Mata do Estado, 26.VI.2008, L. Trierveiler-Pereira et 

al. 51 (URM 82056). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, 11.VI.1953, T. Gayão (URM 

658); Igarassu, Reserva Florestal da Usina São José, VII.2003, I.G. Baseia (URM 77570); 

Pará: Belém, Museu Goeldi, 17.II.1955, A.F. Vital (URM 1382). 

Habitat: madeira em decomposição. 

Hábito: gregário a cespitoso. 

Distribuição da espécie: pantropical (Brodie, 1975; Gómez & Pérez-Silva, 1988). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Pará 

(Hennings, 1904b; Viégas, 1945; Rick, 1961; Baseia & Milanez, 2003; Trierveiler-Pereira 

& Baseia, 2009b; Trierveiler-Pereira et al., 2009c). 

Comentários: Cyathus montagnei foi descrito baseado em espécimes brasileiros. Lloyd 

(1906d) relatou que a espécie era somente conhecida para o Brasil, porém Tulasne & 

Tulasne também observaram espécimes provenientes de Cuba, Uruguay, Sri Lanka e 

Austrália (Saccardo, 1888). A espécie tem uma distribuição ampla em zonas tropicais, 

especialmente na América Central (Brodie, 1975).  

 Cyathus montagnei é similar a Cyathus striatus (Huds.) Willd. quanto ao tamanho do 

basidioma, exoperídio estriado, morfologia e tamanho dos basidiosporos. Entretanto, C. 
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striatus possui o exoperídio marrom castanho e endoperídio marrom amarelado, além de 

ser uma espécie rara nos trópicos (Brodie, 1975). 

 

 

Cyathus setosus H.J. Brodie, Can. J. Bot. 45(1): 1 (1967) 

(Figs. 15C, 15G, 20F, 21A) 

 Perídio amplamente obcônico, sem estipe, 7,0–9,0 mm de diâmetro no ápice × 7,0–1,1 

mm de altura. Exoperídio não plicado, marrom amarelado (KW 5D8) (5E5), bastante 

hirsuto, pêlos longos, até 1,0 mm de comprimento, marrom dourados (KW 5D7), margem 

da boca com setas escuras bem conspícuas, até 1,0 mm de altura. Endoperídio levemente 

plicado, marrom acinzentado (KW 5D3), brilhante. Peridíolos elipsóides, marrom oliva 

(KW 4E4), 2,0–2,5 mm de diâmetro, córtex de duas camada, sem túnica aparente. 

Basidiosporos elipsóides a ovóides, hialinos, lisos, 13–15 × 8–12 μm, com parede grossa 

de 1–2 μm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 09.VII.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 71 (URM 82059); ibid, 07.V.2009, L. Trierveiler-

Pereira & J.M. Baltazar 220 (URM 82061); Moreno, RPPN Carnijó, 16.X.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 196 (URM 82060). 

Habitat: madeira em decomposição e folha de maraiá (Bactris acanthocarpa Mart.). 

Hábito: gregário a cespitoso. 

Distribuição da espécie: regiões tropicais (Gómez & Pérez-Silva, 1988). 

Distribuição no Brasil: Pernambuco (presente estudo). 

Comentários: O material examinado possui muitas características semelhantes à descrição 

original de C. setosus: basidiomas de grande tamanho e amplamente obcônicos, não 

plicados externamente, peridíolos de grande diâmetro e com córtex duplo (Brodie, 1967). 

O tamanho dos basidiosporos do material pernambucano é menor que o descrito 

originalmente para a espécie (17–24 × 10–14 μm). Contudo, somente essa característica 

não parece ser suficiente para descrever o material analisado como uma nova espécie para 

a ciência.   

 O holotipo da espécie foi solicitado ao Herbário DAOM, Canadá (DAOM 200815), 

porém devido problemas burocráticos com a vigilância sanitária brasileira, o material 

retornou ao herbário de origem. 

Cyathus triplex Lloyd, Mycol. Writ. 2, Nidulariaceae: 23 (1906) 

(Figs. 15D, 15H, 21B) 
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 Perídio obcônico, sem estipe, 3,5–8,0 mm de diâmetro no ápice × 6,0–1,0 mm de altura. 

Exoperídio não plicado, marrom amarelado (KW 5E5), felpudo, pêlos que parecem 

anastomosados, amarelo acinzentados (KW 5C5). Endoperídio levemente com estrias, 

marrom acinzentado (KW 5F3). Peridíolos elipsóides, marrom acinzentados (KW 5F2), 

2,0–2,5 mm de diâmetro, córtex de duas camada, túnica presente. Basidiosporos elipsóides, 

hialinos, lisos, 13–18 × 8–10 μm, com parede grossa de 1,5–2,5 μm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, 09.VII.2008, 

L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 68 (URM 82062); Moreno, RPPN Carnijó, 

08.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 80 (URM 82063). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Recife, Parque Dois Irmãos, I.2004, I.G. 

Baseia (URM 77567). 

Habitat: madeira em decomposição. 

Hábito: gregário a cespitoso. 

Distribuição da espécie: pantropical (Brodie, 1975). 

Distribuição no Brasil: São Paulo, Pernambuco e Pará (Baseia & Milanez, 2003; 

Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b). 

Comentários: Cyathus triplex possui o perídio não plicado, externamente ou internamente, 

peridíolo com córtex de duas camadas e basidiosporos de tamanho médio. A espécie é 

morfologicamente similar a C. setosus, porém esta última possui longas setas no ápice do 

perídio. 

 Na América do Sul, C. triplex foi registrado para a Venezuela (Brodie, 1975). O 

primeiro registro da espécie no Brasil foi feito por Baseia & Milanez (2003), para o estado 

de São Paulo. Recentemente, a espécie foi citada para o Nordeste (Trierveiler-Pereira & 

Baseia, 2009b). 
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Figura 15. Espécies de Cyathus. A-D. Basidiosporos. A. C. intermedius. B. C. montagnei. 

C. C. setosus. D. C. triplex (escala = 10μm). E-H. Peridíolos em vista superior e em corte 

transversal. A. C. intermedius. B. C. montagnei. C. C. setosus. D. C. triplex (escala = 

1mm). 
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4.1.3. PHALLALES Cunningham 

 

 Basidiomas epígeos, ou parcialmente hipógeos no início do desenvolvimento, e depois 

epígeos conforme o pseudoestipe se alonga durante o processo de maturação. Há um grupo 

de espécies hipógeas, sem pseudoestipe, que quando maduros são ovais a piriformes. O 

perídio é flácido ou com consistência de borracha, possui de duas a três camadas, e protege 

o himênio em desenvolvimento até sua completa maturação. O perídio é gelatinoso em 

muitas espécies. O receptáculo varia de um simples ramo oco com o himênio posicionado 

no ápice, até uma estrutura clatróide, complexa, que possui o himênio no interior dos 

braços. Um odor fétido, causado por várias substâncias químicas, é tipicamente produzido 

pelo himênio na maturidade. Os basidiosporos são bacilarióides, pequenos, e possuem uma 

cobertura mucilaginosa, e são originados em basídios curtos, clavados. Os basidiosporos 

são sésseis no basídio, que produz de 6 a 8 basidiosporos. Rizomorfos presentes na porção 

inferior no basidioma se proliferam no substrato e geralmente tornam-se rosados com a 

exposição ao ar ou quando manuseados. A ordem é cosmopolita e a grande maioria das 

espécies é decompositora de madeira ou outros restos vegetais. 

 

CHAVE PARA AS FAMÍLIAS DE PHALLALES 

 

1. Basidioma multipileado, receptáculo clatróide ou em forma de dedo .............Clathraceae 

1´. Basidioma unipileado, pseudoestipe único, receptáculo falóide...................... Phallaceae 

 

4.1.3.1. CLATHRACEAE Chevall. 

 

 Basidioma séssil ou surgindo de um pseudoestipe curto, com câmaras, composto de 

receptáculo de braços fundidos ou clatróide, formado de tubos interconectados ou braços 

gelatinosos. Gleba localizada na porção interior dos braços, marrom olivácea a verde. 

Perídio com três camadas. Basídios com 6 a 8 basidiosporos. Basidiosporos estreitamente 

elípticos, cobertos com mucilagem. A família é cosmopolita, espécies são decompositoras 

de madeira e outros restos vegetais. 
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Clathrus P. Micheli ex L. 

 

 Basidiomas com receptáculo clatróide, composto de braços ocos, tubulares, que surgem 

direto de um tecido basal dentro da volva. Basidiosporos de 4–6 × 1,5–2,5 μm, elípticos, 

lisos, hialinos ou com episporo levemente pigmentado. 

 

Clathrus chrysomycelinus Möller, Bot. Mitt. Trop. 8: 22, 146 (1895) 

(Figs. 16, 21C, 21D) 

≡ Clathrella chrysomycelina (Möller) E. Fisch., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., 

Teil. I (Leipzig) 1: 284 (1898) 

 

 Basidioma imaturo não observado. Volva quando fresca marrom amarelada (KW 5E4) a 

marrom escura (KW 6F4) externamente, branco amarelada (1A2) a cinza amarelada (KW 

3B2) internamente, elipsóide, 2,9 cm de diam. × 1,9 cm de altura, com conteúdo 

gelatinoso, partindo da base um rizomorfo central amarelo claro (KW 3B4) de 9,0 cm de 

comprimento. Receptáculo bastante frágil, branco (KW 3A1) a amarelo pálido (KW 4A3), 

clatróide, obovóide a subgloboso, 4,0 cm de diam. × 5,4 cm de altura, formado por braços 

finos e achatados que se fundem e formam malhas mais ou menos hexagonais no ápice do 

receptáculo e alongadas próximas à base, na base os braços se fundem e formam um 

pequeno estipe 1,0 cm de diam. × 1,5 cm de altura; braços formados por hifas 

pseudoparenquimatosas mais ou menos arredondadas, hialinas e com parede levemente 

espessa, 13–52 × 10–47 μm. Gleba oliva (KW 2F6), restrita aos glebíferos gelatinosos, 

globosos, que estão situados nas junções dos braços, glebíferos formados por hifas 

plectenquimatosas mais ou menos cúbicas, amareladas a amarronzadas e com parede 

espessa, 22–47 × 19–43 μm. Basidiosporos elipsóides, levemente esverdeados 

(clorohialinos), lisos, 5–4.5 × 1.5–2 µm. 

Material analisado: BRASIL. Pernambuco: Caruaru, Brejo dos Cavalos, 12.VII.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 105 (URM 80094). 

Habitat: serrapilheira. 

Hábito: solitário. 

Distribuição da espécie: neotropical (Dring, 1980). 

Distribuição no Brasil: Rio Grande do Sul (Rick, 1961), Santa Catarina (Möller, 1895), 

Paraná (de Meijer, 2006) e São Paulo (Bononi et al., 1984). 
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Comentários: Clathrus chrysomycelinus foi descrita originalmente baseada em espécimes 

de Blumenau, Santa Catarina (Möller, 1895). O nome da espécie se refere ao rizomorfo de 

coloração amarelo brilhante presente na base da volva. Essa coloração característica do 

rizomorfo foi observada no material examinado, mas segundo Lloyd (1909) também pode 

ser branco. 

 Devido à sua coloração, a espécie é similar à C. preussii Henn., porém, esta segunda 

apresenta uma franja de setas ao longo da margem dos braços. Clathrus chrysomycelinus 

também pode ser confundida com as duas espécies descritas para o gênero Ileodictyon: I. 

cibarium Tul. e I. gracile Berk., já que a coloração do receptáculo e o arranjo dos braços 

são similares. Entretanto, os braços do receptáculo das espécies de Ileodictyon são 

gelatinosos, sem diferenciação dorso-ventral, e não se fundem na base formando um 

pequeno estipe. Outra característica das espécies de Ileodictyon que não é observada nas 

espécies de Clathrus, é que o vento algumas vezes separa o basidioma da volva (Dring 

1980, Miller and Miller 1988). 

 Até o momento, a espécie era somente conhecida para a região sul do país. Representa 

primeiro registro para a região nordeste. 
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Figura 16. Clathrus chrysomycelinus. A. Pseudoparênquima do receptáculo. B. 

Pseudoparênquima do glebífero. C. Basidiosporos (escala = 10μm). 
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4.1.3.2. PHALLACEAE Corda 

 

 Basidioma com um único pseudoestipe, oco, com câmaras; gleba fétida, olivácea, cobre 

o ápice do pseudoestipe ou uma cabeça bem desenvolvida, com desenvolvimento pileado. 

Perídio composto por três camadas. Basidiosporos estreitamente elípticos, cobertos com 

mucilagem, oliváceos. Basídios geralmente formam de 6 a 8 basidiosporos. A família é 

cosmopolita, as espécies são decompositoras de madeira e outros restos vegetais. 

 

Phallus Hadr. 

 

 Basidioma com um único pseudoestipe, com câmaras, branco a rosado, grosso; com 

píleo ligado ao ápice do pseudoestipe, ápice oco, margens livres, coberto com gleba fétida, 

olivácea. Basidiosporos quase cilíndricos, 3–4,5 × 1,2–2 μm. 

 

Phallus pygmaeus Baseia, Mycotaxon 85: 78 (2003) 

(Figs. 17, 21E, 21F) 

 Basidioma imaturo marrom amarelado (KW 5E5), tornando-se mais claro em direção ao 

ponto de fixação do substrato, esbranquiçado na base, globoso a subgloboso, 2,5–4,0 mm 

de diam. × 2,5–3,5 mm de altura, com rizóide branco, até 8,0 mm comprimento. Basidioma 

expandido 6,0–14 mm de altura (incluindo volva). Volva marrom amarelada (KW 5E5), 

formada por células pseudoparenquimatosas arredondadas a irregularmente retangulares, 

hialinas a amareladas, parede levemente espessa, 7–15 × 6–13 μm. Pseudoestipe não 

pigmentado, branco translúcido, reticulado, 1,5–2,5 mm de diam. × 5,0–7,0 mm de altura. 

Receptáculo branco translúcido, liso, campanulado a triangular, 1,5–3,0 mm de diam. × 

2,5–4,0 mm de altura, formado por células pseudoparenquimatosas arredondadas, hialinas, 

de parede fina a levemente espessa, 12–45 × 12–32 μm; coberto por gleba verde 

acinzentada (KW 1D5) a olivácea (KW 1F7), gelatinosa, fétida. Basidiosporos 

bacilarióides, esverdeados, lisos, 3–4 × 1,5 um. 

Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Moreno, RPPN Carnijó, 17.VI.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 10-11 (URM 80261-80262); ibid, 08.VII.2008, L. 

Trierveiler-Pereira & al. 83-84 (URM 80264-80265); ibid, 14.VIII.2008, L. Trierveiler-

Pereira & J.M. Baltazar 186-187 (URM 80269-80270); ibid, 23.IX.2008, L. Trierveiler-

Pereira & al. 148-149 (URM 80267-80268); ibid, 16.X.2008, L. Trierveiler-Pereira & 

J.M. Baltazar 199 (URM 80271); ibid, 23.I.2009, J.M. Baltazar & V. Coimbra 206 (URM 
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80272); ibid, 12.III.2009, L. Trierveiler-Pereira & J.M. Baltazar 207-208 (URM 80273-

80274); ibid, 21.V.2009, J.M. Baltazar &  al. 226-227 (URM 80275-80276); Recife, 

Parque Dois Irmãos, 07.VII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 67 (URM 80263); ibid, 

12.VIII.2008, L. Trierveiler-Pereira & al. 142 (URM 80266). 

Material comparado: BRASIL. Pernambuco: Complexo de Gurjaú, 28.VI.2002, I.G. 

Baseia & T.B. Gibertoni (URM 77078 - holotipo); Recife, Parque Dois Irmãos, I.2004, 

I.G. Baseia (URM 78638). 

Habitat: tronco caído em decomposição 

Hábito: gregário a cespitoso. 

Distribuição da espécie: espécie até então conhecida somente para o Brasil (Baseia et al., 

2003). 

Distribuição no Brasil: Pernambuco (Baseia et al., 2003, 2006). 

Comentários: Phallus pygmaeus pode ser caracterizado pelo seu habitat lignícola, 

pequeno tamanho, pseudoestipe reticulado e receptáculo liso (Baseia et al., 2003).  

 Outras espécies do gênero que também possuem tamanho diminuto são: P. tenuis (E. 

Fisch.) O. Kuntze, P. minusculus Kreisel & Calonge e P. drewesii Desjardin et B.A. Perry. 

Essas três espécies também são lignícolas e tropicais, porém podem ser diferenciadas de P. 

pygmaus por possuírem o receptáculo reticulado. Phallus tenuis, conhecido para a China, 

Japão, Indonésia, Sri Lanka e África tropical, possui receptáculo e pseudoestipe 

amarelados. Em contrapartida, P. minusculus, conhecido somente para a Tanzânia, possui 

todo o basidioma branco. Phallus drewesii¸ uma espécie africana, difere de P. minusculus 

pelo maior tamanho dos basidiomas, pseudoestipe lacunoso formando uma padrão 

reticulado e não esponjoso, e basidiosporos com maiores dimensões (Kreisel, 1996; 

Calonge & Kreisel, 2002; Calonge, 2005; Desjardin & Perry, 2009). 
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Figura 17. Phallus pygmaeus. A. Pseudoparênquima da volva. B. Pseudoparênquima do 

pseudoestipe. C. Basidiosporos (escala = 10μm). 
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Figura 18. Espécies de Geastrum. A. Geastrum entomophilum: basidioma (escala = 

15mm). B. G. fimbriatum: basidioma in situ (escala = 20mm). C. G. fimbriatum: 

basidioma, setas indicam a presença de dois ostíolos (escala = 30mm). D. G. hirsutum: 

basidioma expandido e dois basidiomas imaturos (escala = 10mm). E. G. javanicum: 

basidioma in situ (escala = 20mm). F. G. javanicum: detalhe da camada micelial de um 

basidioma em corte longitudinal, seta indica fascículo hifal cônico (escala = 1mm). 
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Figura 19. Espécies de Geastrum. A. G. lageniforme: basidioma in situ (escala = 15mm). 

B. G. lloydianum: basidiomas in situ (escala = 15mm). C. G. lloydianum: detalhe do 

endoperídio, seta indica apófise (escala = 5mm). D. G. saccatum: basidioma in situ (escala 

= 15mm). E. G. schweinitzii: basidiomas in situ (escala = 10mm). F. G. triplex: basidioma 

in situ (escala = 60mm). 
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Figura 20. Espécies de Morganella e Cyathus. A e B. Morganella fuliginea: basidiomas 

in situ (escala = 20mm). C. Cyathus intermedius: basidioma (escala = 5mm). D. C. 

montagnei: basidioma (escala = 5mm). E. C. montagnei: basidiomas in situ (escala = 

5mm). F. C. setosus: basidioma (escala = 10mm). 
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Figura 21. Espécies de Cyathus, Clathrus e Phallus. A. C. setosus: basidiomas (escala = 

5mm). B. C. triplex: basidioma (escala = 5mm). C. Clathrus chrysomycelinus: basidioma 

in situ (escala = 20mm). D. C. chrysomycelinus: receptáculo separado da volva (escala = 

20mm). E. Phallus pygmaeus: basidiomas in situ (escala = 12mm). F. P. pygmaeus: 

basidioma (escala = 5mm). 
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4.2. Análise ecológica 

 

 Dentre as áreas de coleta amostradas, a RPPN Carnijó foi a que apresentou maior 

diversidade de espécies (12). Oito espécies foram registradas em Dois Irmãos e na Mata do 

Estado, enquanto sete foram registradas no Brejo dos Cavalos (Fig. 22). 

  
Figura 22. Número de espécies coletadas em cada área de coleta 

(CA = Carnijó, DI = Dois Irmãos, ME = Mata do Estado, BC = Brejo dos Cavalos). 
  

 Apesar de algumas espécies encontradas nas áreas de coleta terem sido recorrentes em 

várias saídas, as curvas acumulativas de espécies não apresentaram estabilidade (Fig. 23), 

sugerindo que mais coletas são necessárias para melhor conhecimento da diversidade de 

fungos gasteróides nas áreas investigadas neste trabalho. Resultados semelhantes foram 

observados para outros grupos de macrofungos, como os poróides e corticióides (Lindblad, 

2001a, 2002b; Gilbert et al., 2002). 

 As únicas espécies comuns às quatro áreas foram Geastrum javanicum e Morganella 

fuliginea. Geastrum lageniforme foi encontrada exclusivamente na Mata do Estado, 

enquanto Cyathus intermedius foi coletado apenas em Carnijó e Clathrus chrysomycelinus 

foi encontrado apenas no Brejo dos Cavalos. Não houve nenhuma espécie exclusiva em 

Dois Irmãos. As espécies com maior ocorrência foram: Geastrum schweinitzii (86), M. 

fuliginea (54), P. pygmaeus (16), G. hirsutum (15) e G. javanicum (13) (Fig. 24). 
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Figura 23. Curva acumulativa de espécies construída a partir de permutações das 45 amostras para as áreas 

de estudo (CA = Carnijó, DI = Dois Irmãos, ME = Mata do Estado, BC = Brejo dos Cavalos). 
 

 
Figura 24. Frequência de ocorrência das espécies de fungos gasteróides mais comumente coletadas.  

  

 Quanto ao substrato, as espécies foram bastante específicas ao seu hábitat, o que já era 

esperado para este grupo de fungos (Reijnders, 2000). As espécies identificadas neste 

estudo foram encontradas principalmente sobre madeira morta (pequenos pedaços de 

madeira bastante decompostos, galhos e troncos) ou solo. Houve também registro de 

espécies sobre folhas e cipós mortos (Fig. 25). 
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 As espécies encontradas sobre madeira foram G. hirsutum, G. javanicum, G. 

schweinitzii, M. fuliginea, Cyathus spp. e Phallus pygmaues. G. schweinitzii também foi 

encontrado sobre folhas e cipó em decomposição. No solo foram coletadas: G. 

entomophilum, G. fimbriatum, G. lageniforme, G. lloydianum, G. saccatum, G. triplex e C. 

chrysomycelinus. Curiosamente, C. setosus foi coletado sobre a ráquis de folha da palmeira 

maraiá (Bactris acanthocarpa). 

 As espécies lignícolas de Geastrum são raras, sendo a maioria terrícola (Sunhede, 

1989). G. schweinitzii parece não apresentar especificidade evidente com o substrato. Esse 

pode ser um dos motivos pelo qual a espécie é tão frequente nas áreas onde ocorre.

 Representantes do gênero Morganella comumente se desenvolvem sobre madeira 

morta, com exceção de M. benjaminii (Rick) Cortez, Calonge & Baseia, que é folicola 

(Cortez et al., 2007). Outras espécies de puff-balls geralmente são terrícolas, sendo 

algumas espécies ectomicorrízicas (Miller & Miller, 1988).  

 As espécies de Cyathus são lignícolas, com exceção de C. stercoreus (Schwein.) De 

Toni, que se desenvolve sobre esterco de bovinos e equinos (Brodie, 1975). O fato de C. 

setosus ter sido coletado sobre folha de palmeira é bastante peculiar. 

 Os fungos falóides e clatróides são, na maioria, terrícolas, sendo a forma imatura 

hipógea (ao menos parcialmente) e a forma expandida epígea. No gênero Phallus poucos 

membros são lignícolas, sendo que as espécies encontradas em madeira são as que 

possuem basidiomas diminutos (P. drewesii, P. minusculus, P. pygmaeus e P. tenuis).  

 Quanto à similaridade entre as áreas, esta foi verificada através do cálculo do índice de 

Sørensen (Tabela 1) e análises de similaridade (ANOSIM). Utilizando este índice, Cáceres 

(1999) considerou como elevados, valores de similaridade acima de 0,42 entre áreas de 

Mata Atlântica em Pernambuco, enquanto Lindblad (2001a) considerou elevados os 

valores de semelhança acima de 0,40 em áreas de floresta tropical na Costa Rica.  

 Dessa maneira, se pode afirmar que a maior semelhança em termo de riqueza de 

espécies foi entre as duas áreas de Mata Atlântica de terra baixa (Dois Irmãos e Carnijós). 

Esse resultado pode ter sido influenciado pela proximidade dessas duas áreas. O Brejo dos 

Cavalos foi a área que obteve maior dissimilaridade com as áreas de Mata Atlântica de 

terra baixa. O outro brejo de altitude estudado (Mata do Estado) não apresentou riqueza de 

espécie distinta das outras três áreas. 

 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           85 
 
 

 

 
Figura 25. Número de ocorrências para diferentes tipos de substrato onde foram coletados os fungos 

gasteróides identificados.  
 

Tabela 1. Similaridade entre as comunidades de fungos 
gasteróides nas áreas estudadas de acordo com o índice de 
Sørensen (DI = Dois Irmãos, CA = Carnijó, BC = Brejo dos 
Cavalos, ME = Mata do Estado). 

 CA BC ME 

DI 0,7 0,26 0,62 

CA 0,31 0,50 

BC 0,53 

 Com relação às áreas, a ANOSIM mostrou que existe diferença estatística na 

composição de espécies entre as áreas de Mata Atlântica de terra baixa e o Brejo dos 

Cavalos (RGlobal = 0,412;  número de permutações = 10000). A composição de espécies da 

RPPN Carnijó também foi estatisticamente distinta da Mata do Estado. As figuras 27 e 28 

mostram que há uma tendência de separação das áreas de Mata Atlântica de terra baixa (à 

esquerda) e áreas de brejos de altitude (à direita). Quando utilizado o tipo de vegetação 

como fator (Fig. 28), também houve diferença estatisticamente sustentada (RGlobal = 0,503;  

número de permutações = 10000). 
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Figura 26. Valores totais de precipitação mensal nas áreas de coleta, de junho/2008 a maio/2009 

(DI = Dois Irmãos, CA = Carnijó, BC = Brejo dos Cavalos, ME = Mata do Estado). 

 Os valores totais de precipitação mensal nas áreas de coleta podem ser observados na 

Fig. 26. Segundo a análise do valor médio anual das médias históricas mensais de 

precipitação, foram considerados secos os meses de setembro, outubro, novembro/2008 e 

janeiro/2009 em Dois Irmãos; setembro, outubro, novembro/2008 e março/2009 em 

Carnijós; setembro, outubro e novembro/2008 no Brejo dos Cavalos; agosto, setembro, 

outubro, novembro/2008 e janeiro/2009 na Mata do Estado. 

 Quanto à época de coleta, não houve diferenças significativas entre os meses de seca e 

os meses chuvosos em relação à diversidade de espécies (RGlobal = 0,072;  número de 

permutações = 10000). Na figura 29 se observa que os meses chuvosos e meses secos não 

foram segregados. Essa similaridade entre estes dois períodos não é devido à presença de 

fungos gasteróides durante a época seca, mas sim devido à ausência de espécimes durante 

os meses chuvosos. Neste estudo, pouquíssimos espécimes foram coletados durante a 

estação seca, mas a ausência de espécimes em algumas coletas em meses chuvosos 

também foi observada. Atribui-se esse resultado às coletas pontuais realizadas nas quatro 

regiões de estudo e a efemeridade dos basidiomas das espécies. 
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                        Figura 27. Gráfico de escalonamento multidimensional das áreas de coleta. 

 

 
                       Figura 28. Gráfico de escalonamento multidimensional dos tipos de vegetação                   

(MB = Mata Atlântica de terra baixa, BA = brejo de altitude). 
 

 
                   Figura 29. Gráfico de escalonamento multidimensional dos períodos de coleta  
                                  (C = meses chuvosos, S = meses secos). 
                                          
 Com relação à periodicidade de coleta, utilizando como fatores as quatro áreas e os dois 

tipos de vegetação, não foi verificada diferença significativa entre coletas realizadas em 

meses contínuos e meses intercalados (Tabela 2). Como também não há diferença 
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significativa entre os meses secos e chuvosos em relação à diversidade de espécies, pode 

concluir-se que, para fungos gasteróides nestes quatro remanescentes de Mata Atlântica, 

resultados semelhantes podem ser obtidos optando-se por realizar seis coletas mensais ou 

seis coletas bimestrais, independentemente da época de coleta. Este dado é importante, 

porque o pesquisador pode planejar suas coletas de acordo com os recursos disponíveis. 

 Infelizmente, a escassez de trabalhos sobre os aspectos ecológicos de fungos gasteróides 

dificulta a comparação dos resultados obtidos. 

Tabela 2. Valor do RGlobal (número de permutações = 10000; 
todos os valores de p<0,1%) resultado da ANOSIM (MC = 
meses contínuos, MI = meses intercalados). 

Área Vegetação 

MC 0,498 0,680 

MI 0,511 0,573 

  

 A análise dos dados através do método das percentagens de similaridade (SIMPER) 

permitiu evidenciar que as áreas com maiores dissimilaridades foram as áreas de Mata 

Atlântica de terra baixa (Dois Irmãos e Carnijó) e o Brejo dos Cavalos (Tabela 3). As 

principais espécies responsáveis pela dissimilaridade entre essas áreas foram G. 

schweinitzii e P. pygmaues. A menor dissimilaridade foi entre as duas áreas de Mata 

Atlântica de terra baixa. 

 Nas áreas de Mata Atlântica de terra baixa, P. pygmaues teve uma importante 

contribuição percentual para a dissimilaridade entre essas áreas, enquanto C. montagnei foi 

a espécie que mais contribuiu para a dissimilaridade entre os brejos de altitude. 

 A média de similaridade de cada área foi de: 49,56 (Dois Irmãos), 59,16 (Carnijó); 

49,02 (Mata do Estado) e 55,07 no Brejo dos Cavalos. As espécies que mais contribuíram 

para a média de similaridade de cada área foram: M. fuliginea nos brejos de altitude, P. 

pygmaues em Carnijó e G. schweinitzii em Dois Irmãos. Estes dados mostram que as 

espécies mais frequentemente coletadas neste estudo (Fig. 24) tiveram um papel 

fundamental na similaridade interna de cada área de estudo. 

 
 



Trierveiler-Pereira, L. – Fungos gasteróides em Mata Atlântica de Pernambuco                                           89 
 
 

 

Tabela 3. Análise SIMPER das áreas de coletas, mostrando as espécies que mais 
contribuíram para a média de dissimilariedade (Méd. diss. = média de dissimilariedade; 
Abund. méd. = abundância média; contrib% = contribuição para a dissimilariedade em 
porcentagem). 

 
Grupo 

  

Espécie Abund. méd. Abund. méd. Méd. diss. contrib% 

Méd. diss.: 52,45 DI CA   

Phallus pygmaeus 0,33 1,00 11,28 21,50 

Geastrum hirsutum 0,5 0,75 7,26 13,84 

Morganella fuliginea 0,67 0,75 6,69 12,76 

     

Méd. diss.: 62,10 DI ME   

Geastrum schweinitzii       1,0 0,43 11,64 18,75 

Morganella fuliginea 0,67 1,0 7,88 12,69 

Geastrum hirsutum 0,5 0,14 7,8 11,40 

     

Méd. diss.: 77,57 DI BC   

Geastrum schweinitzii       1,0 0,0 19,48 25,12 

Cyathus montagnei       0,0 0,5 8,90 11,48 

Morganella fuliginea 0,67 1,0 8,89 11,46 

     

Méd. diss.: 67,90 CA ME   

Phallus pygmaeus 1,0 0,0 16,08 23,69 

Geastrum hirsutum 0,75 0,14 9,14 13,46 

Geastrum schweinitzii       0,75 0,43 8,10 11,93 

     

Méd. diss.: 75,94 CA BC   

Phallus pygmaeus 1,0 0,0 17,65 23,24 

Geastrum hirsutum 0,75 0,0 10,34 13,61 

Geastrum schweinitzii       0,75 0,0 10,34 13,61 

     

Méd. diss.: 51,49 ME BC   

Cyathus montagnei       0,14 0,50 9,97 19,36 

Geastrum fimbriatum 0,43 0,17 7,90 15,34 

Geastrum schweinitzii 0,43 0,0 7,07 13,72 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base em 36 coletas realizadas em quatro remanescentes de Mata Atlântica de 

Pernambuco, no período de junho/2008 a maio/2009, é possível concluir que: 

 

1. Os fungos gasteróides estão representados nos locais de coleta por três ordens, cinco 

famílias, cinco gêneros e 16 espécies, sendo a família Geastraceae a melhor representada 

em número de espécies. 

 

2. Cyathus setosus é uma nova citação para o Brasil, enquanto quatro espécies (Geastrum 

javanicum, G. lloydianum, Clathrus chrysomycelinus e Morganella fuliginea) constituem 

novos registros para o Nordeste e três (G. entomophilum, G. lageniforme e G. triplex) para 

o estado de Pernambuco. 

 

3. A RPPN Carnijó corresponde à área de estudo com maior diversidade de fungos 

gasteróides (12 espécies) 

  

4. Geastrum javanicum e M. fuliginea são as únicas espécies comuns às quatro áreas de 

estudo e G. schweinitzii é espécie mais frequentemente encontrada (86 coletas). 

 

5. A reserva de Brejo dos Cavalos é estatisticamente distinta das áreas de Mata Atlântica 

de terra baixa quanto à composição de espécies de fungos gasteróides. A diferença entre 

brejos de altitude e áreas de Mata Atlântica de terra baixa também é estatisticamente 

sustentada. 

 

6. Não há diferença estatisticamente comprovada entre os períodos de seca e chuva. Esse 

resultado reflete a efemeridade dos basidiomas dos fungos gasteróides, e que podem estar 

ausentes inclusive em períodos chuvosos. 

 

7. Não existe diferença significativa entre coletas de espécimes fúngicos gasteróides feitas 

em seis meses contínuos ou seis meses intercalados. 
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