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RESUMO GERAL  

 

Os fungos gasteróides constituem um grupo artificial, sem nenhum valor taxonômico, de 

Basidiomycetes cuja principal característica é o desenvolvimento angiocárpico e liberação passiva 

dos esporos. Os integrantes deste grupo de fungos eram incluídos na classe Gasteromycetes sendo 

representados pelas bufas-de-lobo (puffballs), bufas-de-lobo-estipitadas (stalked puffballs), estrelas-

da-terra (earthstars), fungos ninhos de passarinhos (bird’s nest fungi), tentáculos fedorentos 

(stinkhorns) e pelos fungos clatrados (Cage fungi). No Brasil, o estudo destes fungos tiveram início 

no século XIX com um grande enfoque nas regiões sul e sudeste enquanto que o nordeste foi, 

durante muito tempo, negligenciado sendo ainda mais agravante para o Estado do Rio Grande do 

Norte que só vei a ter estudos no século XXI. Tendo como objetivo conhecer melhor a micobiota 

gasteróide na Mata Atlântica Potiguar, foram efetuadas coletas, de 2009 a 2010, em dois 

remanescentes do Estado do Rio Grande do Norte: Reserva Particular do Patrimônio Natural ‘Mata 

Estrela’ Senador Antônio Farias, com cerca de dois mil hectares e localizado no município de Baía 

Formosa; e Parque Estadual Dunas do Natal, com aproximadamente 1.170 hectares e localizado na 

capital Potiguar. No total foram identificadas trinta e uma espécies distribuídas nos gêneros Aseroë, 

Bovista, Calvatia, Cyathus, Geastrum, Morganella, Mutinus, Myriostoma, Phallus e Scleroderma. 

Quase 65% dos táxons identificados representam novas referências para o Estado ressaltando assim 

a contribuição taxonômica no levantamento de fungos gasteróides para a Mata Atlântica da região 

onde 19% constituem novas espécies para a ciência, 13% são novos registros para a América do Sul 

e 26% constituem novas referências para o Nordeste brasileiro. 

 

 

 

Palavras-chave: angiocápricos, gasteromicetos, taxonomia. 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The gasteroid fungi are constituted by an informal group, without taxonomic value, of 

Basidiomycetes whose principal characteristic it’s have an angiocarpic development and passive 

dispersion of spores. The components of this group of fungi were include in the class 

Gasteromycetes proposed by Fries being represented by the puffballs, stalked-puffballs, earthstars, 

bird’s nest fungi, stinkhorns and Cage fungi. In Brazil, the study of this fungi began in the 

nineteenth century with a strong focus in the South and East while  the Northeast was for a long 

time neglected and even more aggravating for the State of Rio Grande do Norte which only came to 

havy studies on century XXI. Have like objective to know better the gasteroid mycobiota in the 

Potiguar Rainforest was effectuated collects in two of the principals remanescent of the Rio Grande 

do Norte State: Reserva Particular do Patrimônio Natural ‘Mata Estrela’ Senador Antônio Farias, 

with about two thousand hectares and located in the Baía Formosa city; and Parque Estadual Dunas 

do Natal, with about 1.170 hectares and located in the Potiguar capital. In the total were indetified 

thirty-one species distribute in the genera Aseroë, Bovista, Calvatia, Cyathus, Geastrum, 

Morganella, Mutinus, Myriostoma, Phallus e Scleroderma. Almost 65% of the identified taxa 

represents new reference for the state, undescovering the taxonomy contribution in the survey of 

gasteroid fungi for rainforest region, where 19% are new species, 13% are new records to South 

America and 26% are new records to Brazilian Northeast. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Alexopoulos et al. (1996), os fungos constituem um grande grupo de organismos 

virtualmente encontrados em qualquer ambiente e importantíssimos nos ecossistemas florestais, 

onde participam da ciclagem de nutrientes.  Apesar do estudo sistemático destes organismos ter 

apenas 250 anos, eles estão presentes a milhares de anos em diversas culturas nos dois hemisférios, 

como, por exemplo, na fabricação do vinho e do pão, na alimentação e no folclore de alguns povos 

(Alexopoulos et al., 1996). Apesar de toda esta importância, os fungos são pouco estudados, sendo 

conhecido apenas 7% da micobiota existente, conforme estimativa de Hawksworth (1991; 2001). 

Atualmente os fungos gasteróides, os quais representam o foco central deste estudo, estão 

constituídos por várias linhagens evolutivas de Agaricomycetes (Hibbett et al., 2007; Kirk et al., 

2008) portanto, não constituindo um grupo monofilético. Durante um longo período foram 

agrupados na classe, estabelecida por Fries (1821), Gasteromycetes, por compartilharem o 

basidioma angiocárpico e a dispersão passiva dos esporos. Estas características em comum 

suportaram a classe Gasteromycetes Fr. nas classificações mais tradicionais, contendo nove ordens 

(Dring, 1973). São principalmente sapróbios, podendo crescer em solo, madeira morta ou em 

excrementos; podem ainda formar associações ectomicorrízicas e raramente são parasitas (Liu, 

1984). 

Os fungos gasteróides foram agrupados com base no seu comportamento angiocárpico e as 

diversas ordens que os compõem refletem diferenças morfológicas como, por exemplo, as 

conhecidas bufas de lobo (do inglês - puffballs), estrelas da terra (do inglês - earthstars), tentáculos 

fedorentos (do inglês - stinkhorns) e os fungos ninhos de passarinhos (do inglês - bird’s nest fungi). 

A grande maioria possui basidioma epígeo (superfície do solo) e, em alguns casos, hipógeo (abaixo 

da superfície). 

As bufas de lobo correspondem às espécies da ordem Lycoperdales sensu Dring (1973) e são 

caracterizadas pelo basidioma subgloboso a piriforme com gleba pulverulenta, geralmente de cor 

castanha; as estrelas da terra também estão na ordem Lycoperdales, sendo que estas possuem 

basidiomas em forma de estrela além da gleba pulverulenta; os tentáculos fedorentos, ordem 

Phallales sensu Dring (1973), são caracterizados pelo seu odor fétido e gleba mucilaginosa; e por 

fim os ninhos de passarinho são caracterizados por seus basidiomas em forma de taça com 

estruturas globsas, os peridíolos, em seu interior. 

Com o tempo, a sistemática ganhou novas ferramentas e a filogenia passou a ser de suma 

importância para a classificação de seres vivos, inclusive os fungos. A classificação vem sofrendo 

profundas mudanças como a exclusão da classe, sendo mantida como um grupo artificial 

(Alexopoulos et al., 1996), a série “Gasteromycetes” com cinco ordens (Lycoperdales Clements, 
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Tulostomatales Demoulin, Sclerodermatales G. Cunn., Phallales E. Fisch e Nidulariales G. Cunn.) 

enfatizando, no entanto, a característica altamente polifilética do grupo. Atualmente, Hibbett et al. 

(2007) propuseram uma classificação baseada em análises moleculares onde a maioria das famílias 

da classe Gasteromycetes é redistribuída nas ordens Agaricales Underw, Boletales E.-J. Gilbert, 

Hysterangiales, Gomphalles e Geastrales.  

Os fungos gasteróides são pouquíssimos estudados no Estado do Rio Grande do Norte que 

possui o maior remanescente de Mata Atlântica sobre dunas (Mata Estrela) e o segundo maior 

parque urbano (Parque das Dunas) de Mata Atlântica sobre dunas do país perdendo apenas para a 

Mata da Tijuca no Rio de Janeiro. A diversidade de fungos gasteroides que podem estar presentes 

neste ecossistema tão peculiar apresenta potencial de aplicação em diversos setores da população, 

tais como agricultura e silvicultura (Trappe, 1962; Guzmán, 1970; Marx, 1975; Harley & Smith, 

1983; Wicklow & Carroll, 1981; Siqueira & Franco, 1988), produção de substâncias antibióticas e 

anti-tumorais (Burk & Fitzgerald, 1981; Okuda & Fujiwara, 1982; Jong & Donovick, 1989; Keller 

et al., 2003; Liu & Zhang, 2004), outros metabólitos (Sethuraman et al., 1999; Blenis & Chow, 

2005; Chhabra et al., 2008; El-Fallal & Moussa, 2008) até como comestíveis (Ramsbottom, 1923; 

Herrera & Guzmán, 1961; Liu, 1984; Yokomizo & Bononi, 1985). 

Em um levantamento prévio nas áreas de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte 

foram descritas espécies novas (Baseia & Calonge, 2005, 2006a, Baseia et al., 2006; Fazolino et al., 

2008), e efetuadas novos registros para o Brasil (Baseia et al., 2007, Leite et al., 2007a, 2007b, 

Silva et al., 2007a, 2007b) e para o Estado do Rio Grande do Norte (Leite & Baseia, 2007). 

Historicamente, o Estado do RN não possuía nenhum estudo acerca dos fungos gasteróides e em 

quatro anos de estudo realizado por estes pesquisadores foi possível revelar novas e interessantes 

espécies que poderiam ser aplicadas em diversas áreas como anteriormente citados. Assim, esta 

pesquisa objetivou ampliar o conhecimento sobre a diversidade de fungos gasteróides em áreas de 

Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Histórico e classificação dos fungos gasteróides 

Provavelmente, o primeiro relato científico da ocorrência de algum fungo gasteróide ocorreu em 

1753 com a publicação da Species Plantarum de Carl Von Linnaeus que ocorreu após a publicação 

de Systema Naturae em 1735, onde foi lançada a primeira classificação dos seres vivos. Para 

Linnaeus, de acordo com o Systema Naturae (1735), os seres estavam organizados em três grandes 

grupos: Animaliae, Plantae (plantas superiores, fungos e bactérias) e Mineraliae. No grupo das 

plantas, Phallus impudicus L. e outros fungos gasteróides provavelmente foram citados pela 

primeira vez na literatura científica (Linnaeus, 1753). Quarenta e oito anos depois, os fungos 

gasteróides tiveram o primeiro olhar crítico com Christiaan Hendrick Persoon na obra Synopsis 

Methodica Fungorum de 1801. Nesta obra, as espécies gasteróides estavam agrupadas na classe 

Angiocarpi que se caracterizava, nas palavras de Persoon, por: “... Fungi clausi, semina viplurimum 

copiosa interne gerentes...” que significa: “fungos inclusos, ou com uma origem bem interna”, em 

alusão ao desenvolvimento angiocárpico comum a este grupo. Não obstante, esta única 

característica de desenvolvimento acabava por alocar diferentes fungos no mesmo grupo, sendo 

comum encontrar na classe Angiocarpi de Persoon representantes de Basidiomycota, Ascomycota e 

até mesmo de Myxomycota. 

A denominação da classe Gasteromycetes, que reunia estes inusitados representantes, foi 

proposta 22 anos depois, quando Elias Magnus Fries publicou Systema Mycologicum, em 1821. 

Nesta, Fries (1821) sugere a classe Gasteromycetes para os fungos com as seguintes características: 

“Fungus totus clausus, in centro sporidia colligens. 

Sporangium componitur, cellulis concretis, includitque 

cellulas discretas solutas (sporidia), sæpe; e contiguæ; quam 

in Hyphomycetibus; sed novum quod ex his formatur 

organum (uterus) in hac classe perfectissimum. Uterus 

iterum occurrit in reliquis classibus v. gr. Pezizis, Polyporis 

Ęc.; sed tum totius plantæ essentiam non constituit...” 

Ou seja, Fries (1821) tratou a classe Gasteromycetes como sendo os fungos cuja porção fértil, 

revestida por uma parede formada por hifas estéreis, está inclusa no basidioma. Esta característica 

unia os representantes da classe Gasteromycetes de forma natural, composta por quatro ordens 

(Perisporia, Mucoroidei, Uterini Veri e Angiogastres). Entretanto, em uma época em que vigoravam 

as idéias de Linnaeus e sem o auxílio de caracteres microscópicos, era comum encontrar, nesta 
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classe, diversos representantes de Ascomycetes (Ex.: Tuber P. Micheli) e Zygomycetes (Ex.: 

Pilobolus Tode). 

Desde então, vários trabalhos e monografias seguiram as idéias de Fries de forma que 

pesquisadores como Lloyd (1902), Coker & Couch (1928), Cunningham (1944), Bottomley (1948), 

Smith (1951), Ahmad (1952), Dissing & Lange (1962), Demoulin (1969), Dring (1964), Liu (1984), 

Miller & Miller (1988), Ellis & Ellis (1990), Toledo (1993), Pegler et al. (1995) e Calonge (1998) 

mantiveram a classe Gasteromycetes com algumas variações na composição das ordens mas 

preservando a principal característica deste táxon, ou seja, o desenvolvimento angiocárpico. Devido 

ao agrupamento por esta única característica, as ordens possuíam muitas diferenças marcantes que 

colocavam em dúvida a monofilia do grupo, de forma que Dring (1973) e outros taxonomistas já 

apontavam a classe como sendo polifilética, sugerindo que o caráter angiocárpico dos diferentes 

grupos se tratava de uma evolução paralela. 

Desde a publicação da obra de Fries, no início do século XIX até o final do século XX a classe 

Gasteromycetes foi usada na classificação dos fungos gasteróides, seja como uma classe em 

Basidiomycotina (Dring, 1973) ou como uma série juntamente com Hymenomycetes em 

Basidiomycota (Alexopoulos et al., 1996), até que estudos moleculares, a partir dos anos 80, 

evidenciaram a polifilia do grupo (Bruns et al., 1989; Pine & Muller, 1993; Vilgalys et al., 1993; 

Hibbett et al., 1997; Reijnders, 2000; Krüger et al., 2001; Bates, 2004; Hosaka et al., 2006; Zhao et 

al., 2007; Krüger & Gargas, 2008; Larsson & Jeppson, 2008). 

O ápice destas mudanças ocorreu com as publicações de Hibbett et al. (2007), e da décima 

edição do dicionário de fungos de Kirk et al. (2008), onde muitas ordens de Gasteromycetes foram 

sinonimizadas com a ordem Agaricales e Boletales, além de alguns representantes comporem um 

grupo exclusivo denominado de Phallomycetidae (Tab. 01) (Kirk et al., 2008). 
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Tabela 1. Classificação Atual dos Fungos Gasteróides sensu Hibbett et al. (2007) mostrando o rearranjo das 
famílias de Gasteromycetes sensu Dring (1973) 

Classificação dos Fungos Gasteróides 

Hibbett et al., (2007) Dring (1973) 

Reino Fungi 

Subreino Dikarya  

Filo Basidiomycota Filo Eumycota 

Subfilo Agaricomycotina Subfilo Basidiomycotina 

Classe Agaricomycetes Classe Gasteromycetes 

Subclasse Phallomycetidae  

Ordem Gomphales Gautieriaceae = Gomphaceae (Gautieriales) 

Ordem Hysterangiales 
Mesophelliaceae (Lycoperdales) 

Hysterangiaceae (Phallales) 

Ordem Phallales 

Phallaceae (=Protophallaceae, Gelopellidaceae e Clathraceae) 

e Claustulaceae (Phallales) 

Sphaerobolaceae (Nidulariales) 

Gastroporiaceae (Hymenogastrales) 

Ordem Geastrales Geastraceae (Lycoperdales) 

Subclasse Agaricomycetidae  

Ordem Agaricales 

Podaxaceae (Podaxales) = Agaricaceae 

Lycoperdaceae (Lycoperdales) = Agaricaceae 

Nidulariaceae (Nidulariales) = Agaricaceae 

Hymenogastraceae (Hymenogastrales) = Strophariaceae 

Tulostomataceae (Tulostomatales) = Agaricaceae 

Ordem Boletales 

Protogastraceae (Hymenogastrales) 

Calostomataceae (Tulostomatales) 

Melanogastraceae (Melanogastrales) = Paxillaceae 

Torrendiaceae (Melanogastrales) = Amanitaceae 

Sclerodermataceae (Sclerodermatales) 

Astraeaceae (Sclerodermatales) = Diplocystidiaceae 
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2.2. Os Fungos gasteróides 

2.2.1. Morfologia 

2.2.1.1. Características gerais 

Os basidiomas destes fungos podem apresentar uma grande variação na forma, cor e tamanho, 

desde poucos milímetros até mais de 80 cm (Toledo, 1993).  São comumente sapróbios, mas podem 

apresentar formas ectomicorrizícas, como por exemplo, na ordem Sclerodermatales, e até, mais 

raramente, formas parasíticas (Liu, 1984). Os fungos gasteróides são epígeos em sua grande 

maioria, no entanto existem exemplos de comportamento hipógeo no início do desenvolvimento de 

alguns Phallales, e até durante toda a vida como, por exemplo, nos representantes das ordens 

Gautieriales e Melanogastrales (Liu, 1984; Alexopoulos et al., 1996). 

Os gasteromicetos geralmente possuem basidiomas fechados e podem conter uma gleba 

composta por esporos e hifas estéreis além de um revestimento externo com uma ou mais camadas 

denominado perídio (Wright & Albertó, 2006). Existe uma grande variação de forma, tamanho e 

cores para os basidiomas, no entanto Wright & Albertó (2006) os classificam em nove categorias 

morfológicas (Fig. 1) representados pelos gêneros: Bovista, Lycoperdon, Morganella, Vascellum, 

Scleroderma, Phallus, Cyathus, Tulostoma e Hymenogaster. Estas categorias são descritas 

detalhadamente abaixo. 

O tipo Bovista (Fig. 1A) é simplificado, possui um perídio que pode ser composto de uma a três 

camadas e uma gleba bem desenvolvida com capilício verdadeiro, a subgleba é ausente; o tipo 

Lycoperdon (Fig. 1B) é semelhante ao anterior, mas possui subgleba celular; o tipo Morganella 

(Fig. 1C), também semelhante aos anteriores, possui uma gleba sem capilício verdadeiro e com 

presença de paracapilício; o tipo Vascellum (Fig. 1D) é bem parecido com Lycoperdon, entretanto, 

entre a gleba e a subgleba existe uma membrana bem desenvolvida e rígida denominada diafragma, 

que separa as duas porções, às vezes tão pronunciada que é possível ser visualizada externamente na 

forma de uma margem; o tipo Scleroderma (Fig. 1E) se caracteriza pela presença de um perídio 

espesso e resistente que reveste a gleba, com capilício totalmente ausente; o tipo Phallus (Fig. 1I) se 

origina a partir de uma estrutura semelhante a um ovo mais ou menos gelatinoso, da qual emerge 

uma coluna esponjosa, oca, branca ou de cores vivas que, carrega em seu ápice uma gleba 

mucilaginosa de odor fétido; o tipo Cyathus (Fig. 1H) é bem caracterizado pela forma cônica com 

esporos alojados em estruturas globosas, denominadas de peridíolos, em seu interior lembrando, 

assim, pequenos ninhos de passarinhos; o tipo Tulostoma (Fig. 1F) caracteriza-se por um estipe 

verdadeiro com uma estrutura esférica em seu ápice (saco esporífico – gleba) com um orifício na 

porção apical; e por fim o tipo Hymenogaster (Fig. 1G) se caracteriza por ser hipógeo e possuir um 

perídio resistente, que só se rompe por desgaste ou por ser ingerido por  pequenos animais. 
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Figura 1. Tipos de Basidioma. A – Tipo Bovista, desenho extraído de Miller & Miller (1988); B – Tipo 
Lycoperdon, Foto de Andrés Alcolea (Soc. Micol. Madrid/Espanha) e desenho extraído de Miller & Miller 
(1988); C – Tipo Morganella, desenho extraído de Suárez & Wright (1995); D – Tipo Vascellum; E – Tipo 
Scleroderma, desenho extraído de Miller & Miller (1988); F – Tipo Tulostoma (Foto de Adolfo Moreno (Soc. 
Micol. Madrid/Espanha); G – Tipo Hymenogaster Foto de Gabriel Moreno (Soc. Micol. Madrid/Espanha); H 
– Tipo Cyathus, desenho extraído de Miller & Miller (1988); I – Tipo Phallus. 
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2.2.1.4. Perídio 

A palavra ‘perídio’ tem origem no grego ‘peri’ que significa ‘em volta’, refere-se a parede 

formada por hifas estéreis que engloba a gleba nos basidiomas dos gasteromicetos (Miller & Miller, 

1988).  Pode representar uma estrutura composta por uma única camada, ou pode, ainda, consistir 

de um número mais ou menos definido de camadas (Dring, 1973; Liu, 1984). Em geral se aplica o 

termo ‘perídio’ para espécies com uma única camada constituindo a parede (Miller & Miller, 1988), 

mas existem exceções, como na família Nidulariaceae, onde o termo ‘perídio’ é freqüentemente 

utilizado para referir-se ao basidioma do mesmo (Lloyd, 1906; Brodie, 1975). Quando duas 

camadas estão presentes a mais externa é chamada ‘exoperídio’ e a mais interna ‘endoperídio’, e 

quando uma terceira camada está presente o termo ‘mesoperídio’ é aplicado (Miller & Miller, 

1988). A figura 2 apresenta as camadas do perídio. 

 
Figura 2. Perídio dos fungos gasteróides. A e B – Perídio com duas camadas, Ex (exoperídio) e En (endoperídio). 
C – Perídio com três camadas, Ex (exoperídio), Me (mesoperídio) e En (endoperídio), extraído de Miller & 
Miller (1988). 
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As funções do perídio podem variar bastante dependendo do grupo em questão. Por exemplo, 

nas ordens Phallales e Tulostomatales, a camada mais externa (exoperídio), ou até mesmo mais de 

uma camada do perídio,  pode persistir na base formando uma volva (Fig. 3 (Miller & Miller, 

1988). Alguns fungos gasteróides secotióides (Ex.: Montagnea Fr. e Gyrophragmium Mont.) 

possuem um desenvolvimento hipógeo e também possuem o exoperídio em forma de volva para 

protegê-lo durante o processo de maturação. O perídio dos representantes de Nidulariaceae evoluiu 

no sentido de auxiliar na dispersão dos esporos (Brodie, 1975), o que será abordado mais adiante. 

Em outras ordens, como Lycoperdales, o exoperídio tem a principal função de proteger a gleba e 

ajudá-la na dispersão dos esporos e o endoperídio frequentemente persiste durante toda a vida do 

basidioma, funcionando como um dosador para que os esporos não sejam liberados de uma só vez 

(Demoulin, 1976). 

 
Figura 3. Fungos gasteróides que possuem volva (V). Desenho extraído de Miller & Miller (1988) 
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As diversas características do perídio claramente evoluíram no sentido de auxiliar na dispersão 

dos esporos, e possuem grande importância taxonômica; na ordem Lycoperdales, por exemplo, o 

exoperídio ou o endoperídio ou ainda ambos podem produzir células com paredes bem espessas e 

de forma irregular ou regular, formando ornamentações que variam de espécie para espécie (Fig. 4) 

sendo um forte critério de classificação (Demoulin, 1976; Perdeck, 1950). 

 
Figura 4. Diferentes ornamentações do exoperídio de fungos gasteróides. A – Fímbrias cônicas; B – 
Fímbrias coniventes; C – Fímbrias duplamente coniventes; D – Verrugas piramidais truncadas; E – 
Verrugas em forma de pirâmide; F – Verrugas truncadas com tufos apicais. (Extraído de Miller & Miller 1988) 
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2.2.1.5. Sistema Hifálico 

O sistema mítico proposto inicialmente por Corner (1932) e posteriomente por Largent et al. 

(1977) para os basidiomicetos aponta três tipos de hifas (Fig. 5), a saber: hifas generativas, 

esqueléteas e conectivas (ou conjuntivas). O primeiro tipo hifal (Fig. 5A) origina o basidioma e 

normalmente possui grampos de conexão; os outros dois tipos hifais são originados a partir da 

diferenciação da hifa generativa e estão envolvidos na sustentação do basidioma. As hifas 

esqueléteas  (Fig. 5B) possuem uma parede espessada enquanto as conectivas (Fig. 5C) são bastante 

ramificadas e normalmente não possuem paredes espessadas (Alexopoulos et al., 1996). 

 

 
Figura 5. Tipos Hifais em Basidiomycetes. A – Hifas Generativas; B – Hifas Esqueléteas; C – Hifas Conectivas ou 
Conjuntivas. (Extraído de Valenzuela et al., 2006) 

 

Em uma espécie, as hifas generativas sempre estarão presentes. Se somente elas ocorrem então 

se diz que o sistema hifal é monomítico (Fig. 6A); se além deste tipo hifal, são encontradas hifas 

esqueléteas ou ainda hifas conectivas, trata-se de um sistema dimítico (Fig. 6B); se os três tipos 

hifais estão presentes, então se trata de um sistema trimítico (Fig. 6C) (Wright & Albertó, 2006). 
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Figura 6. Sistema Hifalico em Basidiomycetes. A – Sistema monomítico com hifas sem grampos de conexão; B – 
Sistema dimítico com hifas generativas com grampos de conexão e hifas esqueléteas mais escuras; C – Sistema 
trimítico com hifas generativas sem grampos de conexão, esqueléteas de parede grossa e conectivas mais 
sinuosas. (Extraído de Wright & Albertó, 2006) 

No sistema hifálico dos gasteromicetos somente são reconhecidos dois tipos hifais, generativas e 

esqueléteas, por este motivo o sistema hifálico só poderá ser classificado como monomítico ou 

dimítico (Miller & Miller, 1988). Assim, nos fungos gasteróides, o sistema hifálico não difere dos 

outros representantes de basidiomicetos no sentido estrutural, no entanto sua organização e 

diferenciação são peculiares (Miller & Miller, 1988). Este sistema de classificação é de grande 

importância nos fungos gasteróides e constitui critério para distinção de gênero. As hifas 

esqueléteas presentes na gleba, por exemplo, são referidas como capilício verdadeiro ou eucapilício 

(Fig. 7, A e C)  (Kreisel, 1962). Possuem grande variação na espessura, 4 µm a até mais de 35 µm, 

paredes espessadas e lúmen variado (Fig. 7C) (Miller & Miller, 1988). As paredes normalmente são 

pigmentadas de castanho, septadas ou asseptadas, ramificadas ou não (Fig. 7C) (Bates et al., 2009). 

Estas hifas podem apresentar poros ou fendas bem definidas (Fig. 7C) nas ordens Lycoperdales e 

Tulostomatales. 

Na tradicional família Lycoperdaceae os capilícios foram classificados em três tipos estruturais 

por Kreisel (1967): o tipo Bovista possui fios de capilícios elásticos, asseptados e ausente de poros e 

é possível visualizar um ramo principal da qual se origina numerosas ramificações dicotômicas. De 

acordo com Bates et al. (2009) é comum nos gêneros Bovista e Calbovista; já o tipo Lycoperdon é 

formado por fios de capilícios longos, elásticos e ocasionalmente com ramificações irregulares e/ou 

dicotômicas. Como exemplos, tem-se espécies dos gêneros Bovista e Vascellum, além de todas as 

espécies de Lycoperdon (Bates et al., 2009); o tipo intermediário é um meio termo entre o tipo 

Bovista e Lycoperdon, característico de algumas espécies de Bovista, é composto por fios de 
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capilícios com poros frequentes e por vários ramos centrais da qual partem numerosas ramificações. 

Posteriormente, Krüger et al. (2001) adicionou o tipo Calvatia e o tipo Mycenastrum, sendo o 

primeiro caracterizado por fios de capilícios semelhante ao tipo Lycoperdon, sendo, no entanto, 

tipicamente septados e frágeis frequentemente fragmentando-se na altura do septo; o segundo tipo, é 

caracterizado por fios de capilícios ausentes de poros e presença de um ramo central espesso por 

onde partem numerosas ramificações com apêndices espinhosos.  

Paracapilícios ou pseudocapilícios (Fig. 7, B e D) são constituídos por hifas generativas não 

pigmentadas, regularmente septadas e de parede fina, podendo se tornar espessa com a idade 

(Kreisel, 1962; Miller & Miller, 1988). Podem ser ramificados e representam o único tipo hifal 

encontrado na ordem Sclerodermatales (Miller & Miller, 1988). O paracapilício é reconhecido 

principalmente pela reação cianofílica e pela calcofluorescência, onde, em Morganella, é possível 

encontrá-lo revestido em substâncias amorfas (Suarez & Wright, 1996). Miller & Miller (1988) 

afirmam que a reação cianofílica ocorre no eucapilício e não no paracapilício e Kreisel & Dring 

(1967) esclarecem este ponto, afirmando que ao montar parte da gleba pulverulenta em azul de 

algodão, as hifas paracapiliciais coram em azul (Fig. 7B), enquanto que os filamentos do eucapilício 

permanecem descoloridos (Fig. 7A), mas após agitá-los por alguns segundos a reação se inverte e o 

eucapilício cora em azul enquanto que os filamentos do paracapilício se tornam descoloridos. 

 
Figura 7. Tipos de capilício encontrados em fungos gasteróides. A e C – Eucapilícios; 
B e D – Paracapilícios. (Adaptado de Bates et al., 2009) 
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Um sistema dimítico, em gasteromicetos, é caracterizado pela presença de capilício verdadeiro 

(Miller & Miller, 1988). Em Bovista os paracapilícios são normalmente produzidos no início do 

desenvolvimento,  se tornando escasso ou ausente na maturidade (Miller & Miller, 1988). 

Existem ainda tipos hifais especializados encontrados em alguns gêneros. Por exemplo, 

Battarrea e Battarreoides são caracterizados por um tipo hifal denominado elatério (Fig. 8), que são 

formadas por unidades solitárias, de 30 a 130 µm de extensão, cônica em ambas as extremidades e 

com bandas espirais (Fig. 8) bastante espessadas (Miller & Miller, 1988). Estruturas semelhantes 

são encontradas no gênero Chlamydopus tendo, no entanto bandas espirais ausentes (Miller & 

Miller, 1988). Acredita-se que estas hifas estejam relacionadas a adaptação destas espécies ao 

ambiente seco, onde normalmente são encontrados. 

 
Figura 8. Elatérios com bandas espirais espessadas de Battarrea phalloides. (Foto de Baseia, I. G.) 

2.2.1.6. Basídios e esporos 

Os basídios de quase todos os gasteromicetos são, ao menos no início do desenvolvimento, 

inclusos nos basidiomas, ou seja, são angiocárpicos (Dring, 1973). O basídio gasteróide é 

basicamente unicelular ou holobasídio e do tipo plectobasídio, ou seja, o basídio se origina 

irregularmente a partir da região glebal, que frequentemente forma diferentes camadas férteis ou 

áreas denominadas de pseudohimênio podendo, por exemplo, envolver pequenos lóculos na gleba, 
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concentrar-se no interior de peridíolos, ou, ainda, ocorrer em camadas no receptáculo de um 

‘tentáculo fedorento’ (Miller & Miller, 1988). 

Os basidiósporos na maturidade formam uma estrutura característica dos gasteromicetos 

denominada ‘gleba’ ou pelo menos formam uma massa de esporos que usualmente está inclusa ao 

perídio. Assim, os esporos não são dispersos ativamente a partir do basídio e são comumente 

posicionados simetricamente ao esterigma (Liu, 1984). São ortotrópicos no desenvolvimento e 

estatimospóricos, sendo a inserção dos esporos ao apículo simétrico, usualmente com um pedicelo 

curto ou longo preso ao esporo. A área de inserção frequentemente forma um colar (Fig. 9A) que 

normalmente é mais espesso no esporo, e nas espécies pediceladas, como Bovista plumbea, o 

esterigma rompe-se muito próximo ao basídio, deixando um longo pedicelo (Fig. 9B) (Miller & 

Miller, 1988). 

 
Figura 9. Esporos de fungos gasteróides vistos ao microscópio eletrônico de varredura. A – Scleroderma nitidum, 
com a seta mostrando o colar na área de inserção; B - Bovista plumbea, com a seta mostrando o pedicelo. 

 

A morfologia dos esporos tende a ser semelhantes em uma ordem, mas pode variar 

consideravelmente dentre as diversas ordens (Fig. 10); em Phallales (Fig. 10A), por exemplo, os 

esporos são uniformemente cilíndricos com a camada mais externa gelatinosa; já em Lycoperdales e 

Tulostomatales (Fig. 10 B e F) os esporos são verrucosos e ovóides a globosos; as espécies de 

Sclerodermatales (Fig. 10D) são caracterizadas por esporos globosos a ovóides ornamentados com 

retículo e/ou verrugas; Nidulariales (Fig. 10C) têm esporos globosos a elípticos, lisos e de paredes 

espessadas; as Hymenogastrales (Fig. 10E), em contrapartida, possuem uma grande variação na 

morfologia dos esporos (Miller & Miller, 1988). 
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Figura 10. Variação dos esporos ao longo das ordens de fungos gasteróides. A – Staheliomyces cinctus (Phallales; 
foto de Baseia, I. G.); B – Morganella fuliginea (Lycoperdales); C – Cyathus sp (Nidulariales); D – Scleroderma 
nitidum (Sclerodermatales); E – Montagnea haussknechtii (Hymenogastrales; Foto de Baseia, I. G.); F – 
Calostoma cinnbarina (Tulostomatales; foto de Baseia, I. G.). 
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2.2.2. Dispersão dos Esporos 

A dispersão é por meio de agentes como o ar, a água, os animais ou outros mecanismos (Miller 

& Miller, 1988). Os fungos gasteróides, sendo angiocárpicos, possuem a gleba inclusa no perídio 

até a maturação do basidioma e os esporos não são ativamente liberados a partir do basídio, como 

ocorre nos basidiomicetos gimnocárpicos (Dring, 1973). Assim sendo, os esporos serão liberados 

do basídio através da pressão ou colapso do mesmo e, então, aloca-se nas câmeras glebais quase 

sempre as preenchendo completamente até estar livre. Os esporos são liberados através de poros na 

parede peridial, rupturas irregulares desta membrana, desintegração devido à decomposição ou ação 

de animais, ou, ainda, através da gelatinização da gleba e conseqüente exposição da mucilagem 

contendo esporos (Cunningham, 1944). 

Em formas secotióides hipógeas a gleba conserva sua natureza celular até a decomposição do 

basidioma ou então são devorados por animais que são atraídos pelas cores e odores que a maioria 

das formas epígeas é capaz de produzir, auxiliando, assim, na dispersão dos esporos (Cunningham, 

1944). Em outras espécies existe uma tendência da gleba gelatinizar-se e, quando maduro, os 

basidiomas tornam-se côncavos estando os esporos retidos em uma mucilagem até que sejam 

liberados através da ruptura do perídio; exemplos podem ser encontrados em Hysterangium Vittad. 

e Phallogaster Morgan (Cunningham, 1944). 

Nos representantes de Phallales (Fig. 11), a gleba deliquesce e se deposita sobre o receptáculo do 

basidioma maduro como uma mucilagem cujo odor fétido é devido a vários compostos bioquímicos 

como metilmercaptano e sulfeto de hidrogênio (ácido sulfídrico); os esporos embebidos na 

mucilagem são bacilariformes e, por este motivo, dispersados por moscas e outros insetos que, 

atraídos pelo odor fétido, se alimentam da mucilagem; esta forma de dispersão é conhecida como 

mecanismo adesivo (Cunningham, 1944). 
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Figura 11. Dispersão dos esporos em fungos gasteróides: mecanismo adesivo (Fotos de Baseia, I. G.) 

Os membros de Sclerodermataceae são bem adaptados na dispersão, onde o vento é o principal 

agente: nos basidiomas maduros, a gleba se colapsa em uma massa pulverulenta misturada a 

fragmentos de hifas, o basidioma permanece preso ao substrato por um robusto pseudo-estipe 

enquanto que o ápice do perídio se rompe e os esporos são gradualmente liberados pelo vento 

(Guzmán, 1970). 

Em Lycoperdaceae (Fig. 12) a dispersão também se dá por via aérea: a gleba se torna igualmente 

pulverulenta e o perídio contém fios de capilício que, juntamente com uma abertura apical presente 

em algumas espécies,  permite a liberação gradual dos esporos através de pequenas pressões da 

parede elástica do perídio exercidas por agentes externos como chuva e animais (‘mecanismo de 

fole’ - Cunningham, 1944).   
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Figura 12. Dispersão dos esporos em fungos gasteróides: mecanismo de fole em Geastrum. Extraído de 
http://www.youtube.com/watch?v=9iQwKYi6ytg&feature=related 
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Certas espécies de Bovista e Calvatia apresentam o mecanismo de percussão (Fig. 13) onde o 

basidioma, ao se desprender do substrato é levado pelo vento por vários quilômetros de distância; 

devido ao atrito com o solo, o basidioma sofre várias rupturas que permitem a liberação dos esporos 

(Perdeck, 1950). 

 
Figura 13. Dispersão dos esporos em fungos gasteróides: mecanismo de percussão (adaptação de 
Rhudson H. S. F. Cruz a partir de Miller & Miller [1988]) 
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Outras espécies gasteróides, como Mesophellia e Castoreum, possuem basidiomas hipógeos, 

submersos a uma profundidade de várias polegadas, em solos de duna. Pequenos animais, 

especialmente mamíferos como o esquilo da Austrália (Fig. 14A), são atraídos pelo odor, e se 

alimentam do fungo participando assim, da dispersão dos seus esporos. Podem ainda permanecer no 

subsolo até que seja totalmente decomposta e os esporos liberados (Cunningham, 1944). 

 

 
Figura 14. Mamífero responsável pela dispersão do gênero Mesophellia (extraído de 
http://www.rbg.vic.gov.au/science/projects/other/fungi-in-the-diet-of-australian-animals) 

 

 

 

Os representantes de Nidulariaceae possuem estruturas especializadas, os peridíolos, nas quais os 

esporos são produzidos. Seu mecanismo de dispersão de peridíolos na natureza ocorre através de 

gotas de chuvas que caem sobre os basidiomas (mecanismo “splash-cups”) na qual os peridíolos 

são ejetados a uma distância de vários centímetros através da pressão das gotas de chuva, como 

ilustrado na Fig. 15 (Brodie, 1975). As diferentes espécies desta família tendem a manter esta 

morfologia cônica com este método de dispersão de esporos, porém com algumas adaptações. 
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Figura 15. Dispersão dos esporos de fungos gasteróides: mecanismo de splash-cup. (adaptação de Rhudson 
H. S. F. Cruz a partir de Brodie [1975]) 
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2.2.3. Tipos de Desenvolvimento 

As diferentes formas em que a gleba dos fungos gasteróides se desenvolve foram inicialmente 

elucidadas por Lohwag (1926) que descreveu os processos mostrando as principais características 

que os diferentes grupos exibiam. 

Existem cerca de seis formas de desenvolvimento descritos e discutidos por autores como 

Lohwag (1926), Găumann (1926), Bessey (1950), Kreisel (1969). Dring (1973), Miller & Miller 

(1988) e Pegler et al. (1995), comentados a seguir: 

2.2.3.1. Homogêneo (Fig. 16A) 

Um tipo simples de desenvolvimento na qual o basídio se distribui uniformemente através da 

gleba e são mantidos neste padrão durante o processo de desenvolvimento (Miller & Miller, 1988). 

Pegler et al. (1995) cita como exemplo a família Tulostomataceae. 

2.2.3.2. Lacunar (Fig. 16B) 

A gleba desenvolve câmaras regulares, cada uma revestida pelo himênio (Pegler et al., 1995). As 

famílias Nidulariaceae e Melanogastraceae representam este tipo (Pegler et al., 1995). Outros 

exemplos são os gêneros Pisolithus e Austraeus (Boletales), que apresentam peridíolos iniciais bem 

desenvolvidos revestidos pelo himênio (Miller & Miller, 1988). 

 
Figura 16. Tipos de desenvolvimento de basidioma de fungos gasteróides: A – Homogêneo; B – Lacunar; h – 
himênio. (Extraído de Miller & Miller, 1988). 
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2.2.3.3. Coralóide (Fig. 17) 

Grupos de plectobasídios são formados em direção à periferia da gleba e se desenvolvem 

progressivamente para dentro (centrípeta), tendo como exemplo o gênero Lycoperdon (Pegler et al., 

1995). Este processo também é típico de Gautieria (Miller & Miller, 1988). 

 
Figura 17. Desenvolvimento do tipo coralóide; h - 
himênio. (Extraído de Miller & Miller, 1988). 

Kreisel (1967) listou variações deste tipo de desenvolvimento em Lycoperdaceae:  

Tipo Lycoperdoide (Fig. 18A): com uma base estéril, gleba de desenvolvimento coraloide e 

capilício contínuo que normalmente não tem ramificações, ocorre em Lycoperdon. 

Tipo Vasceloide (Fig. 18B): neste caso a gleba é separada da subgleba por uma membrana bem 

desenvolvida denominada diafragma, típica do gênero Vascellum. 

Tipo Bovisteloide (Fig. 18C): possui uma base estéril e gleba com desenvolvimento coraloide e 

capilício de discretas unidades cônicas, típico do gênero Bovistella. 

 
Figura 18. Variações do tipo de desenvolvimento coraloide. A – Lycoperdoide; B – Vasceloide; C – 
Bovisteloide. (Extraído de Miller & Miller, 1988). 
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Tipo Globaroide (Fig. 19A): com uma base estéril reduzida ou ausente, gleba com alguns 

filamentos do capilício contínuos, que normalmente estão próximos ao endoperídio, e os demais 

consistindo de discretas unidades cônicas; encontrado em algumas espécies do gênero Bovista. 

Tipo Bovistoide (Fig. 19B): A base estéril está ausente ou reduzida, a gleba não possui capilício 

contínuo próximo ao endoperídio, mas possui capilício composto de discretas unidades cônicas; 

algumas espécies de Bovista também apresentam este tipo de desenvolvimento. 

 
Figura 19. Variações do tipo de desenvolvimento coraloide. A – Globaroide; B – 
Bovistoide. (Extraído de Miller & Miller, 1988). 

2.2.3.4. Auleado (Fig. 20) 

O plectobasídio é formado na porção superior da gleba primordial que possui baixo crescimento. 

Esta, por sua vez, se fragmenta formando lóculos (Pegler et al., 1995). O desenvolvimento himenial 

é centrífugo. Kreisel (1969) descreveu este tipo com a denominação de aulaeothecium. É típico da 

ordem Hymenogastrales e do gênero Gastrosporium (Pegler et al., 1995). 

 
Figura 20. Tipo de desenvolvimento Auleado. 
(Extraído de Miller & Miller, 1988). 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        42 

 

2.2.3.5. Pileado (Fig. 21A) 

Um único estipe com a gleba organizada, como no início do desenvolvimento de um Agaricales, 

com uma trama de lâminas semelhante a lamelas (Podaxis e Nivatogastrium) (Miller & Miller, 

1988). Ou, ainda, com a gleba na forma de uma camada himenial cilíndrica que se diferencia em 

volta de um estipe central estéril, exemplos são os gêneros Phallus e Mutinus (Pegler et al., 1995). 

2.2.3.6. Multipileado (Fig. 21B) 

Possui uma série de três ou mais protuberâncias secundárias individuais da porção estéril que se 

origina a partir de um estipe central. Cada estipe secundário se diferencia em sua própria camada 

himenial, como uma fina camada ou como uma massa glebal concentrada. Comum nos gêneros 

Clathrus, Linderia, Anthurus e Aseroë. 

 
Figura 21. Tipos de desenvolvimento. A – Pileado; B – Multipileado; h - himênio. (Extraído de Miller & Miller, 
1988). 

2.2.2. Ordens sensu Dring (1973) 

Os gasteromicetos representam um grupo bem heterogêneo, uma mistura de formas a qual são 

derivadas de várias linhagens e que não podem ser considerada como formadora de uma só unidade 

taxonômica (Pegler et al., 1995). Assim, estes fungos são claramente polifiléticos e, atualmente, 

tratados, em seu conjunto, como fungos gasteróides. Hibbett et al. (2007) propõem uma 

classificação, baseada em dados moleculares, para os fungos em níveis superiores incluindo uma 

proposta para os fungos gasteróides que estaríam distribuídos em diversas ordens da classe 

Agaricomycetes (Filo Basidiomycota). Entretanto, devido à nova classificação proposta ser bem 

recente e com muitas lacunas no que diz respeito aos fungos gasteróides, como por exemplo, a 

escassez de dados moleculares de regiões tropicais, e, ainda, levando em consideração a longa 
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tradição de tratar estes fungos em uma única classe e o fato de ser mais didático tratá-los assim, 

optou-se por demonstrar-los de acordo com as concepções de Dring (1973). 

2.2.2.1. Podaxales 

Esta ordem tem hábito sapróbio e geralmente crescendo em cupinzeiros, podendo ocorrer em 

solo (Baseia & Galvão, 2002). Seus basidiomas são estipitados e lembra o cogumelo Coprinus Pers. 

Possuem cerca de 30 cm de altura por cinco cm de largura, pálido, com um perídio de camada frágil 

que se abre em volta da base onde se liga a columela-estipe (Miller & Miller, 1988). De 

desenvolvimento pileado, cujo himênio se origina em uma trama lamelada se colapsando com a 

maturidade. Possui uma grande columela que percorre toda a extensão do basidioma. Os basídios 

persistem em um pequeno feixe na gleba madura e os esporos são subglobosos a elipsóides, 

lembrando os de Coprinus (Miller & Miller, 1988). Os filamentos do capilício são castanhos, 

contínuos e asseptados, com uma parede de construção em espiral, a qual se desenrola para produzir 

uma fita; o estipe é contínuo a columela, robusto, delgado e com uma base bulbosa (Dring, 1973). 

Tradicionalmente, a ordem possuía uma única família, Podaxaceae, com um único gênero, Podaxis 

(Fig. 22). Com base em estudos moleculares todas as espécies de Podaxis foram transferidas para a 

família Agaricaceae (Kirk et al., 2008). 

 
Figura 22. Podaxis pistillaris L. Fr. 
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2.2.2.2. Phallales E. Fisch. 

Os basidiomas no início do desenvolvimento recebem a denominação genérica de ovo (Fig. 23A) 

devido à semelhança com o mesmo (Miller & Miller, 1988). No estágio maduro de algumas 

famílias (Claustulaceae, Hysterangiaceae, Protophallaceae e Gelopellidaceae), os basidiomas são 

hipógeos (Fig. 23B) e mais ou menos globosos, com até cinco centímetros de altura possuindo um 

perídio membranoso e normalmente liso que reveste uma camada mucilaginosa bem desenvolvida. 

Nesta matriz, a gleba carnuda, intricada, de odor adocicado e coloração esverdeada ou acastanhada 

está suspensa, presa na base do perídio ou por meio de uma sutura membranosa peridial passando 

diretamente através da membrana gelatinosa. Os esporos, por sua vez, são ovóides e hialinos ou 

pigmentados de castanho, com uma média de 10 x 5 µm, sendo normalmente disseminados por 

animais que vivem em tocas (Pegler et al., 1995).  

Nas outras famílias (Phallaceae e Clathraceae), entretanto, existe um receptáculo (Fig. 23C) 

semelhante a uma esponja comprimida em adição a gleba e uma camada gelatinosa que preenche o 

perídio; quando este se rompe, o receptáculo se expande carregando consigo a gleba acima do solo 

(Miller & Miller, 1988). Enquanto isso, a trama himenoforal na qual os esporos estão suspensos é 

reduzida a um muco escuro e frequentemente de odor pútrido. Os esporos são pequenos (2-4 x 1,5 

µm), bacilóides e hialinos, o que os torna apropriado à ingestão de moscas que se alimentam da 

gleba e assim ajudam na disseminação (Pegler et al., 1995). Neste grupo é possível reconhecer dois 

tipos de desenvolvimento do basidioma: o tipo multipileado e o tipo pileado. 

Esta ordem abrangia apenas as famílias Phallaceae e Clathraceae (Fig, 23, C e D), como 

originalmente descrito por Fischer em 1898. Posteriormente, as famílias Claustulaceae, 

Hysterangiaceae (Fig. 23B), Protophallaceae e Gelopellidaceae foram incluídas na ordem por Dring 

(1973) sendo estas as formas hipógeas que não possuem deiscência no perídio. Estudos recentes 

(Hosaka et al., 2006; Hibett et al., 2007), que incluem análises filogenéticas baseadas em dados 

moleculares, propuseram o estabelecimento de uma nova subclasse, Phallomycetidae, com quatro 

ordens, sendo Phallales uma delas com apenas duas famílias: Phallaceae e Claustulaceae. 
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Figura 23. Ordem Phallales. A. Basidioma imaturo, ‘ovo’; B – Família Hysterangiaceae, grupo hipógeo (extraído 
de Guerrero et al., 2008); C – Família Phallaceae, mostrando o receptáculo (mostrado pela seta); D – Família 
Clathraceae. 
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2.2.2.3. Lycoperdales 

Os basidiomas são epígeos (podendo ser hipógeos no início do desenvolvimento), globosos a 

alongados, sésseis ou podendo apresentar um pseudoestipe mais ou menos distinto com o ápice 

mais ou menos globoso (Perdeck, 1950). O tamanho varia de poucos milímetros até mais de um 

metro em seu diâmetro. O perídio possui duas camadas (Fig. 2, A e B): o exoperídio, normalmente 

efêmero pode consistir de espinhos, verrugas, escamas, fibrilas ou grânulos, e às vezes é 

membranoso; o endoperídio, que é mais persistente e liso na grande maioria das espécies, é bem 

evidente em espécimes velhos, onde o exoperídio, decíduo,  já caiu totalmente (Perdeck, 1950). O 

perídio envolve a gleba, de desenvolvimento coraloide que, quando madura se torna pulverulenta e 

normalmente apresentam capilício ou paracapilício, ou ambos em abundância. Em outras espécies, 

estruturas como subgleba, columela e diafragma podem estar presentes e representam critérios para 

caracterizar gênero (Perdeck, 1950). Todas estas estruturas podem ser visualizadas na Fig. 24. Os 

esporos são lisos, verrucosos, espinhosos ou mais raramente reticulados; quase sempre são 

pigmentados e raramente atingem mais de 10 µm de diâmetro (Miller & Miller, 1988). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Esquema hipotético de um Lycoperdales. 

Em classificações mais antigas, incluía as estrelas da terra (earthstars, Fig. 25C) e bufas de lobo 

(puffballs, 25, A, B e D) que por sua vez correspondiam a quatro famílias: Arachniaceae (Fig. 25A), 

Mesophelliaceae (Fig. 25B), Geastraceae (Fig. 25C) e Lycoperdaceae (Fig. 25D). Apesar de Kreisel 

(1969) sugerir a elevação da família Geastraceae para a ordem Geastrales, as quatro famílias 

permaneceram na ordem Lycoperdales por mais de 20 anos, até que diversos autres como Hibbett et 

al. (1997), Krüger et al. (2001), Binder & Bresinsky (2002), Krüger & Gargas (2008), Larsson & 
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Jeppson (2008) e Bates et al. (2009) passaram a considerar a ordem polifilética. A família 

Lycoperdaceae foi incorporada em Agaricaceae; Mesophelliaceae integra a nova ordem 

Hysterangiales (Phallomycetidae); Geastraceae foi rearranjada para a ordem Geastrales 

(Phallomycetidae); e por fim, a família Arachniaceae ainda carece de mais estudos para que seja 

possível inferir sua posição na atual classificação. 

 
Figura 25. Ordem Lycoperdales. A – Arachniaceae (extraído de Trierveiler-Pereira et al., 2010); B – 
Mesophelliaceae (extraído de http://www.rbg.vic.gov.au); C – Geastraceae; D – Lycoperdaceae. 

2.2.2.4. Hymenogastrales 

Basidiomas terrícolas e hipógeos, frequentemente formando associações ectomicorrizicas ou 

mais raramente parasitando alguma planta. O perídio, de uma ou duas camadas, engloba a gleba, de 

desenvolvimento auleado, que é carnuda a cartilaginosa e ocasionalmente pulverulenta. Os basídios 

são subfusóides e acrósporos, com um esterigma bem desenvolvido; os esporos são hialinos ou 

pigmentados, globosos a elipsóides e normalmente possuem verrugas ou nervuras longitudinais; 

capilício ausente. 
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Compreendia as famílias: Gastrosporiaceae (Fig. 26A), atualmente na ordem Phallales da 

subclasse Phallomycetidae (Kirk et al., 2008); Protogastraceae, que ainda carece de mais estudos 

mas acredita-se estar relacionada com  Boletales (Rejinders, 2000; Kirk et al., 2008); e a família 

Hymenogastraceae (Fig. 26C), que foi sinonimizada em Strophariaceae, integrando a ordem 

Agaricales (Kirk et al., 2008). 

 
Figura 26. Representantes de Hymenogastrales: A. Gastrosporium simplex (extraído de 
http://www.artenschutz.ch/cr8.htm); B. Hymenogaster albellus (extraído de Wright & Albertó, 2006).  

2.2.2.5. Gautieriales 

Basidiomas hipógeos, sapróbios e terrestres, sendo algumas espécies ectomicorrízicas, de 

formato subgloboso a reniforme com perídio fino de uma única camada que frequentemente rompe-

se na maturidade revelando uma gleba cartilaginosa, de desenvolvimento coralóide, atravessada por 

uma columela ramificada. A gleba possui câmaras glebais que ao longo do tempo torna-se intricada; 

os basídios são claviformes com dois ou quatro esporos que são quase sempre sésseis, escuros, 

elipsóides e de até 20 µm de comprimento com cerca de oito nervuras longitudinais com cistídios 

inconspícuos. 

Esta ordem compreendia uma única família, Gautieriaceae (Fig. 27), com um único gênero, 

Gautieria. Com os recentes trabalhos de filogenia (Hibbett et al., 2007; Kirk et al., 2008) o gênero 

foi realocado em Gomphaceae, integrante da ordem Gomphales na subclasse Phallomycetidae. 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        49 

 

 
Figura 27. Representantes de Gautieriales. A. Gautieria monticola (extraído de 
http://www.artenschutz.ch/cr8.htm); B. Gautieria gautierioides (extraído de http://www.artenschutz.ch/cr8.htm). 
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2.2.2.6. Tulostomatales 

O basidioma maduro é epígeo com a porção fértil mais ou menos globosa e sustentado por um 

estipe. O perídio, simples ou dividido em várias camadas, reveste a gleba que é pulverulenta, com 

presença de capilício pelo menos nos estágios iniciais e grampos de conexão. Os esporos são 

globosos a subglobosos, lisos, espinhosos, verrucosos ou reticulados (Miller & Miller, 1988). 

Esta ordem abrangia os conhecidos “stalked puffballs” (bufas de lobo estipitadas), classificados 

em duas famílias: Calostomataceae (Fig. 28A) e Tulostomataceae (Fig. 28B). Com os trabalhos de 

filogenia (Kirk et al., 2008), a família Calostomataceae foi realocada para a ordem Boletales e 

Tulostomataceae foi sinonimizada com Agaricaceae (Agaricales). 

 
Figura 28. Ordem Tulostomatales. A – Gênero Calostoma, representante de Calostomataceae (extraído de 
Wilson et al., 2007); B -  Gênero Tulostoma, representante de Tulostomataceae (Foto de Adolfo Moreno da Soc. 
Micol. Madrid/Espanha). 

2.2.2.7. Nidulariales 

O basidioma, sapróbio, cresce normalmente em matéria orgânica morta como, por exemplo, 

galhos, troncos, folhas e solo; são sésseis e normalmente chegam a 10 mm de altura, 

frequentemente ocorrendo em grupos. O perídio pode ser simples ou dividido em camadas, como 

em Sphaerobolus (Miller & Miller, 1988). A gleba consiste de um a muitos peridíolos de forma 

lenticular com esporos lisos, hialinos e de paredes espessadas, além de atingirem grandes tamanhos 

(Dring, 1973). Os grampos de conexão estão presentes. 

Dring (1973) incluía as famílias nesta ordem: Nidulariaceae (Fig. 29A) e Sphaerobolaceae (Fig. 

29B). Com os mais recentes trabalhos de filogenia (Zhao et al., 2007; Kirk et al., 2008; Zhao et al., 

2008) a família Nidulariaceae foi sinonimizada com Agaricaceae, integrando a ordem Agaricales, 
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enquanto que Sphaerobolaceae foi sinonimizada com Geastraceae, integrando a ordem Geastrales 

da subclasse Phallomycetidae (Kirk et al., 2008). 

 
Figura 29. Ordem Nidulariales. A – Gênero Cyathus, representante da família Nidulariaceae; B – Gênero 
Sphaerobolus, representante da família Sphaeorobolaceae (extraído de Geml et al., 2005). 

2.2.2.8. Melanogastrales 

São sapróbios e mais raramente ectomicorrízicos, formand basidiomas hipógeos, podendo 

tornar-se epígeo na maturidade; são, em sua maioria, sésseis, no entanto, algumas espécies podem 

apresentar um pseudoestipe. O perídio, de uma ou duas camadas, usualmente abre-se por atrito, e 

envolve a gleba, de desenvolvimento lacunar, que possui basídios primários estéreis (que podem 

transformar-se em conídios) e secundários (esporogênico). Os basidiósporos são globosos a 

elipsóides, lisos a ornamentados, hialinos ou pigmentados; grampos de conexão e capilício ausentes 

(Dring, 1973). Esta ordem incluía duas famílias: Melanogastraceae (Fig. 30A) e Torrendiaceae (Fig. 

30B), mas atualmente (Kirk et al., 2008) é considerada sinônimo de Boletales; Melanogastraceae é 

considerada sinônimo de Paxillaceae (Boletales) e Torrendiaceae integra Amanitaceae (Agaricales – 

Hibbett et al., 2007; Kirk et al., 2008). 
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Figura 30. Ordem Melanogastrales. A – Gênero Melanogaster, representante da família Melanogastraceae 
(extraído de Cázares et al., 2008); B – Gênero Nia, representante marinho da família Torrendiaceae 
(extraído de Barata et al., 1997). 

2.2.2.9. Sclerodermatales 

O basidioma maduro pode ser epígeo ou mais raramente hipógeo, mais ou menos globoso ou 

tomando a forma de uma estrela da terra ou, ainda, consistir de muitas bolsas de esporos em um 

estroma. O perídio, bastante espesso, engloba a gleba, de desenvolvimento lacunar, pulverulenta 

que normalmente não possui capilício. Os esporos são lisos, espinhosos, verrucosos ou reticulados e 

grampos de conexão podem estar presentes (Miller & Miller, 1988). 

Dring (1973) incluía três famílias: Sclerodermataceae (Fig. 31A), Astraeaceae (Fig. 31B) e 

Glischrodermataceae. Com os recentes trabalhos filogenéticos (Kirk et al., 2008) as duas primeiras 
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famílias foram realocadas para a ordem Boletales, tendo a família Sclerodermataceae mantida e 

Astraeaceae sinonimizada com Diplocystidiaceae. A família Glischrodermataceae, integrada por 

representantes anamorfos, foi realocada para o filo Ascomycota sendo hoje um sinônimo da família 

Pezizaceae (Kirk et al., 2008). 

 
Figura 31. Ordem Sclerodermatales. A – Gênero Scleroderma, representante da família Sclerodermataceae; B – 
Gênero Astraeus, representante da família Astraeaceae (Foto de Adolfo Moreno da Soc. Micol. 
Madrid/Espanha). 

2.3. Importância dos Fungos Gasteróides 

Apesar da ampla distribuição de gêneros e espécies, poucos membros de gasteromicetos 

apresentam uso econômico (Cunningham, 1944). A principal aplicação destes fungos está na 

alimentação, onde os puffballs correspondem ao maior número de espécies comestíveis, com mais 

de 18 espécies listadas na América do Norte (McIlvaine & Macadam, 1902; Cunningham, 1944; 

Rea, 1924), sendo excelentes alimentos na fase imatura como afirmado por Cunningham (1944), 

Calonge (1998), Wright & Albertó (2006) e Coetzee & Van Wyck (2009). Devido ao seu método 

incomum de dispersão de esporos, onde enormes quantidades de esporos são liberados quando 

pressionados, e ao tamanho de algumas espécies como o giant puffball (Calvatia gigantea (Batsch) 

Lloyd), que pode chegar até 1,60 m de diâmetro (Pegler et al., 1995), são utilizados em muitos 

locais com certo receio e curiosidade.  

Possuem um grande valor culinário, sendo bem conhecidos pelos gregos e romanos, com seu uso 

perdurando até os dias de hoje. Muitas espécies são comestíveis quando nos estágios jovens, antes 

da maturação dos esporos, entretanto, seu uso não é universal. Os Iroquois Norte Americanos, por 

exemplo, o tratam como “pão do diabo” e outras tribos o colocam como item de alimentação. Smith 

(1951) comenta que algumas espécies de Calvatia e Lycoperdon podem provocar violentos 
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distúrbios intestinais sendo, provavelmente, conseqüências do consumo de espécimes maduros 

(Pegler et al., 1995). 

Nenhuma espécie venenosa foi registrada para o grupo. Os basidiomas imaturos dos Phallales, 

referidos como ‘ovos’, têm sido registrados como comestíveis apesar de sua aparência nada 

apetitosa (Cunningham, 1944). Mutinus caninus (Huds.) Fr., Phallus ravenelii Berk. & M.A. Curtis 

e P. impudicus L. são bons exemplos de uso alimentício, como afirmam McIlvaine & Macadam 

(1902) em seu livro One Thousand American Fungi. Na Tailândia, Petcharat (2003) cita duas 

espécies de Austraeus (A. hygrometricus (Pers.) Morg. e A. thailandicus Petcharat) onde é 

largamente consumido como comestível e comumente encontrado nos mercados do país. 

Berkeley (1867) afirmou que os Maori (nativos da Nova Zelândia) se alimentavam de ‘ovos’ de 

Clathrus cibarius (Tul.) E. Fishc.  conhecidos por entre eles como ‘trovão de lama’. Cunningham 

(1944) afirma que é improvável que esta espécie faça parte da culinária Maori devido a eles serem 

supersticiosos e por não compreenderem a inexplicável aparência do basidioma maduro, além deste 

povo acreditar que sua origem advém de fezes de fantasmas ou das estrelas. 

Apesar dos membros de Hymenogastrales serem conhecidos como falsas trufas, poucos deles são 

utilizados como substituto para trufas (Cunningham, 1944). Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. 

& C. Tul. é comumente vendido no mercado de Bath (Inglaterra) sob a denominação de ‘trufa 

vermelha’ (Berkeley, 1860a) e Hymenogaster citrinusi Vittad., Rhizopogon luteolus Fr. & 

Nordholm e R. rubescens (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul. normalmente são utilizados na 

alimentação dos ingleses (Smith, 1908; Ramsbottom, 1923), sendo este último de grande apreciação 

no Japão, onde é regularmente vendido sob a denominação de “shoh-ro” (Kawagoe, 1925). Dentre 

os Sclerodermatales, vários representantes foram registrados como comestíveis. Na Inglaterra, 

Scleroderma aurantium (L.) Pers. é conhecida como ‘tripa vegetal’ e tem sido utilizado como 

alimento e agente adulterante de lingüiças, pate de foie gras (patê de fígado de ganso) e outros 

(Smith, 1908; Cunningham, 1944). 

Cunningham (1944) cita a espécie Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch, utilizado no sul 

da Europa como corante amarelo. Várias espécies de puffballs, notavelmente as de Calvatia, 

possuem propriedade anestésica similar à encontrada no clorofórmio, tendo já algumas operações 

realizadas com sucesso com seu uso, além de propriedades antitumores, anticarcinogênicos 

(Berkeley, 1860; Cunningham, 1944; Coetzee & Van Wyck, 2009). Outras espécies, como Calvatia 

caelata (Bull.) Morgan, apresentam propriedades adstringentes (Swanton, 1916). Espécies de 

Lycoperdon foram citadas com grande potencial para a produção de compostos com atividades 

antimicrobianas (Jonathan & Fasidi, 2003). 

Como micorrizas, Duñabeitia et al. (1996) cita a especie Russula sanguinea (Bull.) Fr. em 

associção com árvores do gênero Pinus e Grubisha et al. (2001) cita várias espécies gasteróides de 
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gêneros como Rhizopogon Fr., Alpova C.W. Dodge e Melanogaster Corda que formam associações 

ectomicorrizicas com plantas de importância econômica. Cunningham (1944) cita os experimentos 

de Birch que mostrou que Rhizopogon rubescens forma micorriza benéfica com várias espécies de 

Pinus, além de outras duas prováveis espécies que formam esta associação, R. luteolus, que segundo 

Cleland (1934) foi utilizado com o mesmo propósito da espécie anterior, e Scleroderma bovista Fr., 

comumente encontrada nas florestas próximo a espécimes de Pinus radiata D.Don. Além das 

associações benéficas, algumas espécies supostamente parasitam certas plantas, iniciando a 

colonização como se fosse uma micorriza benéfica para então parasitá-la; um bom exemplo é 

Rhizopogon parasiticus Coker & Totten. , que ataca e destrói raízes de Pinus echinata Mill. e P. 

taeda L. (Cunningham, 1944). 

Apesar de toda esta gama de usos e folclores é na ecologia que os fungos gasteróides assumem 

um importante papel em diversos ecossistemas atuando, principalmente, na reciclagem de material 

orgânico vegetal e formação de associações ectomicorrízicas (Trappe, 1962; Guzmán, 1970; Marx, 

1975; Harley & Smith, 1983; Wicklow & Carroll, 1981; Siqueira & Franco, 1988; Cannon, 1999). 

Algumas espécies ainda sintetizam substâncias utilizadas na produção de antibióticos, anti-tumorais 

e de interesse industrial (Ramsbottom, 1923; Herrera & Guzmán, 1961; Burk & Fitzgerald, 1981; 

Okuda & Fujiwara, 1982; Liu, 1984; Yokomizo & Bononi, 1985; Jong & Donovick, 1989; 

Sethuraman et al., 1999; Keller et al., 2003; Liu & Zhang, 2004; Blenis & Chow, 2005; Chhabra et 

al., 2008; El-Fallal & Moussa, 2008). 

2.4. A Mata Atlântica 

A Mata Atlântica, de forma geral, é um grande mosaico diversificado de ecossistemas 

apresentando diferentes estruturas e composições florísticas em função dos diferentes tipos de solo, 

relevo e clima que são encontrados ao longo deste bioma predominantemente brasileiro (Ibama, 

2010;Coutinho, 2006; Espírito-Santo et al., 2002). Cobria originalmente 15% do território 

brasileiro, equivalente a uma área de 1.290.692,46 Km2, ocupando nada menos que 17 Estados, do 

nordeste ao extremo sul do pais (Ibama, 2010). Com mais de 93% desta área original destruída, a 

região da Mata Atlântica, na América do Sul, lidera a estatística mundial de perda de hábitat 

(Galindo-Leal & Câmara, 2005). 

Neste domínio encontramos 1.361 espécies da fauna brasileira, sendo 567 espécies endêmicas da 

área, e possui, ainda, cerca de 20 mil espécies de plantas vasculares, das quais cerca de oito mil 

send endêmicas (Ibama, 2010). A alta velocidade de destruição de florestas tropicais, aliada a 

extinções de espécies, exige o desenvolvimento de estratégias de conservação e uso sustentado dos 

fragmentos remanescentes, bem como a recuperação de áreas degradadas (Espírito-Santo et al., 

2002; Oliveira-Alves et al., 2005).  
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O Estado do Rio Grande do Norte possui o maior remanescente de Mata Atlântica sobre dunas 

(Mata Estrela) e o segundo maior parque urbano de Mata Atlântica sobre dunas do país (Parque das 

Dunas), perdendo somente para a Mata da Tijuca no Rio de Janeiro. Com um ecossistema tão 

peculiar, o Estado apresenta potencial para uma grande biodiversidade que também abrange 

espécies de fungos gasteróides. 

Em um levantamento prévio nas áreas de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte já 

foram descritas algumas espécies novas (Baseia & Calonge, 2005, 2006; Baseia et al., 2006; 

Fazolino et al., 2008), e registradas as primeiras referências de várias espécies para o Brasil  e para 

o Rio Grande do Norte ((Baseia et al., 2007; Leite et al., 2007a, 2007b; Silva et al., 2007a, 

2007b;Leite & Baseia, 2007). É com esta visão que se propôs determinar a diversidade de fungos 

gasteróides nestas áreas anteriormente citadas, contribuindo, assim, para um melhor conhecimento 

deste grupo em áreas de Mata Atlântica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Áreas de coleta 

O Rio Grande do Norte possui cinco áreas de destaque em fragmentos remanescentes de Floresta 

Atlântica (Fig. 32), destacando-se pelas suas grandes dimensões e características peculiares o 

Parque Estadual Dunas do Natal ‘Jornalista Maria Alves’ (PEDN) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural ‘Mata Estrela’ Senador Antônio Farias (RPPN-ME), onde todas as coletas 

foram realizadas. Estas áreas estão localizadas em dois extremos da faixa litorânea potiguar (Fig. 

32). 

 
Figura 32. Áreas de preservação no Rio Grande do Norte, sendo as áreas do estudo indicadas pela  (Adaptação 
de Rhudson H. S. F. Cruz a partir de IBGE, 2005) 
 

A geologia do Estado se apresenta marcada por um extenso afloramento do escudo brasileiro e 

uma área sedimentar localizada como uma faixa, situada entre o afloramento cristalino e o mar 

como demonstrado no esboço geológico da Fig. 33 (IDEC, 1989). 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        58 

 

 
Figura 33. Esboço geológico do Estado do Rio Grande do Norte. (Extraído de Felipe & Carvalho, 2001) 

 
As duas áreas estudadas correspondem à faixa litorânea (Fig. 33) que é caracterizada pelo cordão 

de dunas com idade entre o pleistoceno e o holoceno, pela formação de barreiras de idade terciária 

cuja principal característica é a formação de falésias (IDEC, 1989). O relevo do Estado se 

caracteriza pela ausência de grandes elevações e por sua simplicidade estrutural (IDEC, 1989). A 

área foco de coleta, o litoral, se caracteriza por um sistema de planícies com altura média de até 150 

m e pelos vales dos rios principais (IDEC, 1989). 

O Estado do RN possui como principal característica climática a presença de ventos alísios com 

temperaturas médias de 25ºC que, devido à latitude e a proximidade com o oceano, mostram baixa 

amplitude de variação térmica com períodos quentes nos meses de dezembro a fevereiro e períodos 

mais amenos nos meses de julho e agosto (IDEC, 1989). Assim, o clima é classificado como litoral 

úmido na classificação de Arthur Strahler e é nestas duas áreas de coletas que o Estado possui o 

maior índice pluviométrico, com precipitações em torno de 800 a 1200 mm anuais (IDEC, 1989). 

A vegetação potiguar na faixa litorânea é caracterizada por um complexo vegetal com a presença 

simultânea de elementos de caatinga ao lado de representantes da Floresta Atlântica além da 

formação de tabuleiros litorâneos (IDEC, 1989). 
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3.1.1. Parque Estadual Dunas do Natal (PEDN) 

A Unidade de Conservação PEDN (Fig.34) foi criada através de um Decreto Estadual (Nº 7.237 

de 22 de Novembro de 1977) frente a uma intensa degradação que ocorria na área devido à ação 

antrópica. Possui uma área de aproximadamente 1.172 ha distribuídos em 15 km de comprimento e 

2 km de largura (Freire, 1990). Está localizada na parte oriental do Estado do RN, no Município de 

Natal, percorrendo toda a Via Costeira mais precisamente nas coordenadas: Latitude 05º48’S a 

05º53’S e Longitude 35º09’W a 35º12’W. 

 
Figura 34. PEDN – Parque Estadual Dunas do Natal, Município de Natal, Rio Grande do Norte 
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3.1.2. Reserva Particular do Patrimônio Natural ‘Mata Estrela’ Senador Antônio Farias 

(RPPN-ME) 

A RPPN-ME (Fig. 35) localiza-se no litoral oriental do Rio Grande do Norte, na Microrregião do 

Litoral Sul, no município de Baía Formosa a 94 quilômetros de Natal, próximo à divisa com o 

Estado da Paraíba. Com uma área de 250,1 Km2 (2.039,93 hectares: 1.888,78 ha de floresta; 81,64 

ha de dunas e 69,73 ha de lagoas), a RPPN Mata Estrela tem sua sede localizada a 06º22’10’’ de 

latitude Sul e 35º00’28’’ de longitude Oeste, limitando-se ao Norte e a Oeste com o Município de 

Canguaretama, ao Sul com o Município de Mataracá, na Paraíba e a Leste com o Oceano Atlântico, 

possuindo uma altitude média de até 25 metros. 

 
Figura 35. RPPN Mata Estrela, município de Baía Formosa, Rio Grande do Norte (extraído de 
www.chalemar.com.br). 
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3.2. Coleta, processamento e herborização dos espécimes 

Existe uma variação muito grande de fungos macroscópicos e alguns deles, após a coleta, 

decompõem-se rapidamente, tornando-se impossível de reconhecê-los. Por esse motivo, para sua 

coleta, preservação e herborização levam-se, principalmente, em consideração o tamanho e a 

consistência dos espécimes (Fidalgo & Bononi, 1984). A ordem Phallales é um exemplo primoroso 

do que acontece após a desidratação, já que o basidioma é constituído em sua maior parte por água 

o que o torna irreconhecível após o processamento e secagem.   

O trabalho de campo seguiu uma adaptação da metodologia proposta por Fidalgo & Bononi 

(1984): na área em questão percorriam-se trilhas preexistentes, preferencialmente pela manhã, e 

sempre que possível, adentrando-se em mata fechada procurando áreas menos degradadas. No ato 

da coleta os espécimes foram fotografados, sob diversos ângulos, com a escala presente e também 

ausente, antes de serem removidos, manualmente ou com o auxílio de um canivete (Fig. 36A), 

juntamente com seu substrato para então ser colocado em maletas plásticas com divisórias (Fig. 

36B). Informações relevantes como data, substrato, condições de umidade e luminosidade, presença 

ou indícios de insetos e outros animais, cores para o caso das espécies efêmeras, foram registrados 

seguindo a tabela 2, adaptada de Fidalgo & Bononi (1984).  

 

 
Figura 36. Metodologia de coleta. 
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Tabela 2. Ficha de Coleta (Adaptado de Fidalgo & Bononi, 1989) 

Registro: 

Grupo: Fungos Gasteróides Família: 

Espécie: 

Coletores: 

Data da coleta: 

País: Brasil Região: Nordeste Estado: RN Município: 

P. Geográfica: Altura: 

Local de Coleta: 

Trilha: 

Hábito de Crescimento: 

Substrato: 

Ambiente: 

Obs.: 

 

 

Após a coleta das amostras, o material foi conduzido para o Laboratório de Biologia de Fungos 

localizado no Centro de Biociências, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foi 

processado e herborizado. Para herborização das amostras foi utilizado desidratador elétrico (Fig. 

37), a uma temperatura aproximada de 40ºC durante mais ou menos 48 horas, dependendo das 

dimensões dos basidiomas. Por fim, o material desidratado foi armazenado em sacos plásticos 

lacrados, juntamente com uma ficha catalográfica indicando a data, coletores e substrato e 

posteriormente identificados. Os espécimes foram incorporados ao Herbário de Fungos UFRN 

(UFRN-FUNGOS) e duplicatas foram enviadas para o herbário do Departamento de Micologia 

(URM) da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. As siglas dos herbários foram 

abreviadas por acrônimos segundo o Index Herbariorum (Holmgren et al., 1990). 

 
Figura 37. Desidratador elétrico. 
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3.3. Estudo dos espécimes 

O estudo dos espécimes de fungos gasteróides inicia-se já no ato da coleta, com observações 

acerca do habitat e do substrato (solo, madeira morta, folhiço, briófitas e até mesmo em rocha). As 

condições de luminosidade foram descritas em três categorias: totalmente sombreado, parcialmente 

sombreado e não sombreado; e qualquer outra observação importante, como presença de artrópodes 

e possíveis associações ectomicorrizicas. Caso o basidioma coletado seja frágil como acontece com 

membros da família Phallaceae, as observações como tamanho e coloração foram registradas 

previamente. 

Os basidiomas foram analisados macro- e microscopicamente segundo métodos adotados por 

Lloyd (1906), Brodie (1975), Miller & Miller (1988), Kreisel (1969) e Calonge (1997). As análises 

macroscópicas foram realizadas a olho nu ou com auxílio do Microscópio Estereoscópico Motic-

Quimis, Q76502, para melhor visualização de detalhes morfológicos.  

A coloração do basidioma foi descrita, utilizando-se a carta de cores de Kornerup & Wanscher 

(1978) com a indicação do código entre parênteses; por exemplo, para a coloração marrom escuro, 

observada na carta de cores, utiliza-se a denominação “dark brown (6F7)”, sendo mantido a 

denominação em inglês, como se observa na Fig. 38; a forma e o tamanho também foram 

observados e registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        64 

 

 
Figura 38. Esquema para obtenção da coloração na carta de cores. (Adaptado de Kornerup & Wanscher, 1978) 

 

As análises microscópicas foram realizadas com o auxílio de dois microscópios, Olympus 

BX41TF com câmera clara acoplada e o Motic-Quimis Q-720AC. Para observação das 

microestruturas do perídio foram feitos cortes transversais, ao microscópio estereoscópico, e, com 

ajuda de dois estiletes, as camadas (quando foi o caso) foram separadas e colocadas sobre lâminas 
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distintas, contendo KOH a 2-5 %, dependendo do gênero estudado. Em seguida as hifas foram 

separadas com o estilete até o conteúdo tornar-se quase homogêneo, sendo finalmente, observadas 

ao microscópio. A mesma técnica foi empregada no exame do conteúdo da gleba. 

Também foram confeccionadas lâminas permanentes, utilizando PVLG (resina de álcool 

polivinílico, lactofenol e glicerol) como meio de montagem (Trappe & Schenck, 1982) e coradas 

com azul de algodão, vermelho congo e/ou floxina, dependendo do grupo em questão. Para a 

obtenção das medidas microscópicas foram feitas 25 medidas de cada uma das microestruturas 

incluindo as ornamentações, se presentes, e anotado os valores extremos seguido da média entre 

parênteses (Heinemann & Rameloo, 1982). Para os esporos que não são globosos, como por 

exemplo, o gênero Cyathus foram adotadas análises estatísticas propostas por Zhao et al. (2008) e 

Bates et al. (2009) onde foram obtidos dados, para n esporos, como: a média das dimensões (± SD), 

sendo L para a média dos comprimentos e W para a média das larguras dos esporos; o quociente 

entre o comprimento do esporo e a largura do mesmo (Q) em cada um dos esporos; e, a média dos 

valores de Q (Qm). 

Adicionalmente, foi utilizado microscópio eletrônico de varredura Philips XL30-ESEM 

disponível no Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica de Varredura, lotado no Núcleo 

de Estudos em Petróleo e Gás Natural, para análise ultraestrutural de esporos e hifas. Seguiu-se a 

metodologia empregada por Monthoux (1982) onde as amostras separadas foram identificadas com 

notações simples; uma pequena porção do interior da gleba foi retirada com o auxílio de uma pinça 

e transferida para uma fita adesiva de carbono fixada em suportes de alumínio em forma de disco 

denominados “stubs”, metalizadas (ouro) e ntroduzidas no microscópio para a análise 

computadorizada. 

Para a identificação dos espécimes seguiu-se os trabalhos de Lloyd (1906), Cunningham 

(1944), Bottomley (1948), Zeller (1949), Perdeck (1950), Smith (1951), Ahmad (1952), Dissing & 

Lange (1962), Kreisel (1962), Dring (1964), Moyersoen & Demoulin (1996), Demoulin (1968), 

Brodie (1975, 1984), Guzman (1970), Liu (1984), Sunhede (1989), Calonge (1997), Bates et al. 

(2009) entre outros especialistas. A terminologia micológica seguiu a nomenclatura proposta por 

Fidalgo & Fidalgo (1967) e Kirk et al., (2008). Para a ilustração das microestruturas de importância 

taxonômica foram utilizadas fotografias tomadas ao MEV e desenhos realizados com auxílio de 

câmara clara acoplada ao microscópio óptico. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo da micobiota gasteróide em duas localidades representativas do bioma de Mata 

Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte permitiu revelar a ocorrência de 10 gêneros (Aseroë, 

Bovista, Calvatia, Cyathus, Geastrum, Morganella, Myriostoma, Mutinus, Phallus e Scleroderma) e 

31 espécies de acordo, com a tabela 3 abaixo: 

Tabela 3. Espécies coletadas nas áreas de estudos 
Área de ocorrência Espécies 

 

PEDN 

Bovista aestivalis 

Calvatia bicolor 

Calvatia sp. 1 

Calvatia sp. 2 

Cyathus badius 

Cyathus gracilis 

Cyathus sp. 2 

Cyathus sp. 3 

Cyathus sp. 4 

Geastrum sp. 2 

Geastrum cf. parvistriatum 

Geastrum lloydianum 

Morganella compacta 

 

RPPN-ME 

Cyathus sp. 1 

Cyathus sp. 5 

Geastrum lageniforme 

Geastrum minimum 

Geastrum ovalisporum 

Morganella fuliginea 

Morganella pyriformis 

Mutinus elegans 

Myriostoma coliforme 

 

Ambas as unidades de 

conservação 

Aseroë floriformis 

Cyathus limbatus 

Geastrum sp. 1 

Geastrum entomophilum 

Geastrum velutina 

Geastrum saccatum 

Geastrum triplex 

Phallus indusiatus 

Scleroderma nitidum 

 

É possível observar nesta tabela, que o maior número de espécies, ou seja, a riqueza é maior no 

PEDN. Ao aplicar o índice de Jaccard, representado pela fórmula J = α / α + β + γ (onde, α 

representa o número de espécies coletadas nas duas áreas; β, o número de espécies coletadas no 

PEDN; e γ o número de espécies coletadas na RPPN-ME) para verificar a similaridade entre as duas 

áreas estudadas, obtemos apenas 29% das espécies identificadas. Apesar das duas áreas serem de 

Mata Atlântica sobre dunas, o baixo valor do índice era o esperado visto que o esforço amostral foi 

consideravelmente diferente entre as duas áreas, sendo que o PEDN teve o maior esforço amostral 

devido à facilidade de acesso e localização, enquanto que a RPPN-ME teve um esforço amostral 
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menor devido à dificuldade em acessar a área, por ser uma propriedade particular e por razões 

financeiras.  

Os fungos gasteróides mais abundantes ocorreram nos meses de abril a julho coincidindo com os 

maiores picos de chuvas (Fig. 39); durante os meses de estiagem (outubro e novembro), não houve 

registros nas áreas estudadas, evidenciando que as espécies deste grupo produzem basidiomas no 

período chuvoso, preferencialmente no período com maior volume pluviométrico. 

 
Figura 39. Volume de chuvas em milímetros que ocorreram em 2009 e 2010 no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

 
Estudos com fungos gasteróides no Brasil tiveram início no século XIX tendo um grande 

enfoque nas regiões sul e sudeste (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). O nordeste foi durante muito 

tempo negligenciado e o Estado do Rio Grande do Norte só veio interessar a pesquisadores no 

século XXI, com os trabalhos de Baseia & Calonge (2005, 2006a), Baseia et al. (2006), Fazolino et 

al. (2008), Baseia et al.(2007), Leite et al. (2007a, 2007b), Silva et al. (2007a, 2007b) e Leite & 

Baseia (2007) iniciando, assim, o levantamento de espécies gasteróides na região. A fig. 40 mostra 

que, apesar destes estudos, quase 65% dos táxons identificados correspondem a novos registros para 

o Estado do RN revelando, assim, uma micobiota gasteróide muito pouco conhecida onde, ainda 

temos 19% dos táxons identificados representando possíveis novas espécies para os gêneros 

Calvatia, Cyathus e Geastrum.  

Ainda na fig. 40 é possível observar que 10% dos táxons registrados neste trabalho corresponde 

a novas referências para o continente Americano, 3% corresponde a novos registros para a América 

do Sul; 13% correspondendo a novos registros exclusivos para o Nordeste (ao somar as 

porcentagens referentes aos novos registros para a ciência, para o continente Americano e para a 
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América do Sul obtemos 45% como novos registros para a região Nordeste); e para fechar a análise 

do gráfico temos 19% correspondendo a registros que são exclusivos para o Estado do RN que 

quando somado as outras porcentagens (possíveis espécies novas, novos registros para o continente 

e novos registros para o nordeste) otemos um valor de 64% como novos registros para o Estado 

Potiguar.  

10%
26%19%

13%

19%10%
3%

Novos Registros para a Ciência Novos Registros para a América
Novos Registros para a América do Sul Novos Registros para o Nordeste
Novos Registros para o Estado Táxons não identificados a nível de espécie
Táxons já registrados para o Estado

 
Figura 40. Resultado final 

As 31 espécies identificadas estão distribuídas em dez gêneros a saber: Aseroë, com uma 

espécie; Bovista, com uma espécie; Calvatia, com três espécies; Cyathus, com 8 espécies; 

Geastrum, com 11 espécies; Morganella, com três espécies; Mutinus, com uma espécie; 

Myriostoma, com uma espécie; Phallus, com uma espécie; e Scleroderma, com uma espécie. Na 

classificação mais atual (Kirk et al., 2008) os gêneros Aseroë, Mutinus e Phallus compõe o grupo, 

popularmente conhecido como tentáculos fedorentos (stink-horns), da ordem Phallales. Bovista, 

Calvatia e Morganella, popularmente conhecido como bufas-de-lobo (puffballs), e Cyathus (fungos 

ninho de passarinhos) integram a ordem Agaricales. Geastrum e Myriostoma (estrelas da terra) 

integram a ordem Geastrales. E por fim, o gênero Scleroderma (earthballs) integra a ordem 

Boletales. 

As características resumidas dos dez gêneros anteriormente citados podem ser observados na 

chave de identificação artificial abaixo proposto e mais adiante os gêneros são descritos mais 

detalhadamente seguido das espécies que foram encontradas durante este estudo no Estado do Rio 

Grande do Norte. 
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Chave para identificação dos gêneros estudados 
 

1 Basidiomas pequenos (até 15 mm) com forma cônica, esporos no interior de estruturas 
lenticulares denominada de peridíolos 

Cyathus 

1’ Basidiomas maiores com outras formas (globosos, subglobosos, estrelados, fálicos), 
volva ausente, gleba pulverulenta ou mucilaginosa  

2 

2 Gleba mucilaginosa, odor fétido característico, volva presente, esporos baciliformes 3 

2’ Gleba pulverulenta, esporos globosos a ovóides, ornamentados e pigmentados 4 

3 Basidioma floriforme, gleba sobre uma superfície discóide, braços longos presentes ou 
rudimentares 

Aseroë 

3’ Basidioma em forma fálica, gleba sobre o pseudoestipe, braços ausentes 5 

4 Basidioma em forma de estrela, perídio formado por três camadas, exoperídio com 
duas ou mais camadas 

6 

4’ Basidiomas globosos a piriformes, perídio formado por duas ou três camadas, 
exoperídio formado por uma única camada 

7 

5 Basidioma capanulado, gleba sobre a parte externa de uma cabeça no ápice do 
receptáculo 

Phallus 

5’ Basidioma não capanulado, gleba sobre a superfície externa superior do receptáculo 
afilada 

Mutinus 

6 Um único ostíolo e pedicelo presente Geastrum 

6’ Vários ostíolos e pedicelos presentes Myriostoma 

7 Perídio espesso e rígido, com duas ou três camadas, capilícios e/ou paracapilícios 
ausentes 

Scleroderma 

7’ Perídio delgado e flexível, com duas camadas, capilícios e/ou paracapilícios presentes 8 

8 Deiscência através de um poro apical, hifas não septadas ou se septada não 
fragmentando-se na altura do septo 

9 

8’ Deiscência irregular, hifas regularmente septadas e fragmentadando-se na altura do 
septo 

Calvatia 

9 Capilícios presentes, paracapilícios ausentes, substâncias amorfas ausente na gleba Bovista 

9’ Capilícios ausentes, paracapilícios presentes, substâncias amorfas presente na gleba Morganella 
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 Gênero Aseroë 

 Labillardière (1806), em sua obra Novae Hollandiae Plantarum Specimen propôs o gênero 

com uma única espécie (Aseroë rubra Labill.); quase 90 anos depois, Fischer (1890) descreveu 

Aseroë arachnoidea E. Fisch. Yoshimi & Hongo (1989) propuseram uma nova espécie para o 

gênero, A. coccinea, cujo nome permaneceu rejeitado por um longo tempo devido à ausência da 

diagnose latina na publicação obedecendo, assim, ao disposto no Art. 36.1 do ICBN. 

Posteriormente, Kasuya (2007) redescreve a espécie, incluindo uma diagnose latina, validando, 

assim, Aseroë coccinea Imazeki et Yoshimi ex Kasuya. Finalmente, Baseia & Calonge (2005) 

descreveram Aseroë floriformis, cuja localidade tipo é o Brasil no Estado do Rio Grande do Norte. 

O gênero caracteriza-se por um pseudoestipe cilíndrico parcialmente coberto no ápice por um disco 

de onde partem tentáculos, estando a gleba alocada na superfície superior do disco (Dring, 1980). 

Das quatro espécies existentes, o Brasil possui registro de duas: A. rubra (PR: de Meijer, 2006; RS: 

Rick, 1961; Guerrero & Homrich, 1999) e A. floriformis (RN: Baseia & Calonge, 2005; BA: 

Bezerra et al., 2009; CE: Leite et al., 2007). 

Aseroë floriformis Baseia & Calonge, Mycotaxon 92: 170 (2005)                                     Fig. 41 

Descrição: Ovo subgloboso, 15-20 mm de diâmetro, epígeo, ‘cream’ (4A3), rizomorfa robusta, 

ramificada e branca. Volva com uma camada gelatinosa interna e hialina e uma estrutura 

membranosa composta de hifas ramificadas e septadas. Estipe cilíndrico, esponjoso, de 

coloração ‘pastel pink’ (11A4) a ‘red’ (11A6), 30-40 mm de altura, 5-8 mm de espessura, 

construído em uma estrutura pseudo-parenquimatosa que é composta de elementos globosos, 40 

a 60 µm de diâmetro. Receptáculo com a mesma anatomia, em forma de flor, 15-35 mm de 

diâmetro, sem tentáculos aparentes, ‘pastel pink’ (11A4), disco central perfurado mostrando uma 

margem ‘brick red’ (7D7) revestido pela gleba mucilaginosa, ‘grey’ (11F1). Esporos cilíndricos 

a baciloides, 4-6 µm x 1,5-2 µm, lisos, hialinos. Produz um odor fétido característico quando 

fresco que atrai, em sua grande maioria, insetos. 

Habitat: Pode ocorrer em diferentes condições de luminosidade (totalmente sombreado, 

parcialmente sombreado e não sombreado) sendo mais comuns em áreas totalmente sombreadas. 

Em áreas com folhiço em abundância. 

Distribuição: Brasil (RN: Baseia & Calonge, 2005; BA: Bezerra et al., 2009; CE: Leite et al., 

2007). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 28/IV/2010, 

Barbosa, MMB. UFRN 1430; 30/V/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. URM 82767; 
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Município de Baía Formosa, RPPN-Mata Estrela, 21/IV/2010, Barbosa, MMB; Lockwood, T; 

Baseia, IG. UFRN-Fungos 1429. 

Comentários: Caracterizado por um basidioma com um receptáculo e um pseudo-estipe bem 

diferenciado que parte de uma volva (Leite et al., 2007). No entanto, a característica diagnóstica 

desta espécie é a ausência de longos braços que partem de um disco central, onde está localizada 

a gleba. Aseroë floriformis lembra em muitos aspectos A. rubra, onde características como cor e 

forma do basidioma, e o tamanho e forma dos basidiosporos são compartilhados por ambas as 

espécies. A ausência de longos braços, característico das outras três espécies do gênero, intrigou 

os autores, quanto ao arranjo desta espécie no gênero Aseroë, que adotaram uma posição 

conservadora, com base em dados morfológicos, mantendo a espécie no gênero. Assim, até que 

estudos filogenéticos sejam realizados, as características anteriormente citadas, que são 

compartilhadas por outras espécies do gênero, suportam a manutenção desta espécie no gênero 

Aseroë. Está bem adaptada ao ambiente dunar do Estado onde se encontra com relativa 

facilidade após um período de chuva. 

 
Figura 41. Aseroë floriformis. A. Basidioma imaturo (Foto de Eduardo F. Perez) B. 
Basidioma em seu habitat natural C. Estrutura pseudoparenquimatosa do estipe 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz) D. Basidiosporos (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). 
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 Gênero Bovista 

Foi estabelecido por Persoon (1794 apud Baseia, 2005) e conta atualmente com 55 espécies no 

mundo (Kirk et al., 2008) sendo 10 nomes registrados no Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 

2009). Kreisel (1967) monografou este gênero, dividindo sua chave de classificação em quatro 

seções, reconhecendo 46 espécies. Caracteriza-se externamente por um basidioma epígeo, globoso a 

subgloboso, do tipo Bovista (Wright & Albertó, 2006), perídio com duas camadas, gleba 

pulverulenta, subgleba geralmente ausente, ou se presente, bem rudimentar; abertura por um poro 

apical irregular (Kreisel, 1967). Em algumas espécies, o basidioma tende a se tornar livre do 

substrato e freqüentemente é levado pelo vento e, devido ao atrito com o solo, fragmenta o perídio 

liberando a gleba aos poucos (Smith, 1951; Kreisel, 1967; Baseia, 2005). Apenas uma espécie foi 

encontrada, Bovista aestivalis.  

 

Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin, Beih. Sydowia 8: 143 (1979)                                    Fig. 42 

Basiônimo: Lycoperdon aestivale Bonord., Handb. Allgem. mykol. (Stuttgart): 251 (1851) 

Descrição: Basidioma imaturo: Epígeo, 10-14 cm de altura e 6-9 cm de diâmetro, amarelado 

(3A2), impregnado de restos vegetais e grãos de areia, rizomorfa presente, bastante delgada e 

ramificada, amarelado (4A2) a marrom (5E4), 14-19 mm de comprimento e 0,40-0,75 mm de 

espessura, subgloboso. Basidioma maduro: Epígeo, 8-10 mm x 10 mm, sublgoboso a globoso, 

pseudoestipe ausente, rizomorfa presente, delgada e ramificada, 7-15 mm de extensão e 0,3-0,7 

mm de espessura, marrom (6D4), com partículas de areia incrustada até mais ou menos a metade 

do basidioma. Exoperídio marrom escuro (6E3), granular, caindo com o tempo revelando um 

endoperídio de coloração marrom (6D3), papiráceo e persistente, onde no ápice encontra-se um 

poro irregular. Base estéril ausente. Gleba branca e compacta no início do desenvolvimento 

tornando-se pulverulenta, marrom (6E4). Basidiosporos globosos, lisos sob MO e asperulados 

sob MEV, hialino amarelado, 3,8-5 µm (4,9 µm) de diâmetro, pedicelo, quando presente, 

rudimentar. Capilícios presentes, do tipo intermediário, pontiagudos nas extremidades, 

ramificados dicotomicamente, 2,5-3 µm de espessura com paredes de até 1,30 µm de espessura, 

hialinos amarelados, septos ausentes, com poros circulares a ovais, 600 nm de diâmetro com uma 

parede de 100 nm. O exoperídio é formado por células pseudoparenquimatosas, globosas a 

elongadas, 5-25 µm de diâmetro. 

Habitat: Em áreas não sombreadas podendo ocorrer em grupos. Em solo arenoso. 

Distribuição: Estados Unidos (Coker & Couch, 1928); México (Pérez-Silva & Calderón-

Villagomes, 1989); Europa (Calonge, 1998); Brasil (Baseia, 2005). 
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Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 10/VII/2004, 

Lacerda, PPT; Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1426; 20/IV/2010, Barbosa, MMB. URM 82759; 

23/IV/2010, Lacerda, PPT; Barbosa, MMB; Sousa, JO; Dore, C. UFRN-Fungos 1427; 

28/IV/2010, Barbosa, MMB. URM 82760; 12/V/2010, Barbosa, MMB; Leite, AG. UFRN-

Fungos 1425; 13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1428. 

Comentários: Reconhecido pelo seu basidioma pequeno e amarelado tendendo à oliva com 

ausência de base estéril e esporos com ornamentação curta e verrucosa. De acordo com Bates et 

al. (2009), pode ser confundida com Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni devido as 

semelhanças macroscópicas. No entanto, B. aestivalis possui endoperídio e gleba com tons mais 

castanhos, além da subgleba, quando presente, ser rudimentar. Bates et al. (2009) ressaltam que 

as características microscópicas para diferenciá-las são mais eficientes. O capilício é do tipo 

intermediário apresentando pequenos poros, e os basidiosporos são levemente asperulados e de 

diferentes tamanhos. Bovista dermoxanta, por sua vez, possui capilícios do tipo Lycoperdon com 

poros maiores e esporos mais verrucosos. É a primeira referência para o Estado do RN. Bovista 

aestivalis foi inicialmente descrito como primeiro registro para a América do Sul por Baseia 

(2005) que o reportou para os Estados de SP e PE. Trata-se da primeira referência para o Estado 

do RN que foi encontrado com abundância em quase todas as coletas mas aparentemente restrito 

ao PEDN. 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        74 

 

 
Figura 42. Bovista aestivalis. A, B, C, D. Basidiomas em diferentes estágios de maturação; E. esferocistos do 
exoperídio, capilícios e esporos (desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). F. Capilícios verdadeiros mostrando o poro 
em diferentes ampliações; G. Esporos asperulados. 
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 Gênero Calvatia 

Foi estabelecido por Fries em 1849 e conta atualmente com 40 espécies descritas (Kirk et al., 

2008), sendo 13 nomes registrados para o Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). Trata-se de 

um gênero cosmopolita, caracterizado por basidiomas globosos a piriformes, estipitados ou não, 

cuja deiscência ocorre por fragmentação irregular do perídio (Coetzee & Wyk, 2009). Podem 

apresentar ou não subgleba,  com diferentes níveis de desenvolvimento, às vezes se apresentando 

externamente como pseudoestipe; o exoperídio tende a ser delgado e frágil, fragmentando-se com 

facilidade ao longo da maturação (Zeller & Smith, 1964). De acordo com Kreisel (1994), a 

característica peculiar do gênero é o capilício septado por distâncias curtas e regulares ao contrário 

dos capilícios dos demais gêneros de Lycoperdaceae que possuem hifas aseptadas ou raramente 

septadas. Foram registradas três espécies neste estudo,  de acordo com a chave de identificação 

abaixo.  

Chave para identificação das espécies de Calvatia estudadas 
 

1 Rizomorfa bem desenvolvida presente, desenvolvimento hipógeo......... Calvatia sp. 1 

1’ Rizomorfa ausente, desenvolvimento epígeo............................................ 2 

2 Esporos verrucosos sob MEV, exoperídio formado por células 
globosas de até 10 µm ................................................................................. Calvatia bicolor 

2’ Esporos reticulados sob MEV, exoperídio formado por células 
subglobosas com mais de 20 µm................................................................. Calvatia sp. 2 

Calvatia sp. 1                                                                                                   Fig. 43 

Descrição: Basidioma imaturo: Basidioma parcialmente hipógeo, subgloboso a irregular, 2,7-

4,8 cm x 2,4-3,0 cm, amarelado (4A2) com grãos de areia impregnados por todo o basidioma. 

Rizomorfa presente, bem desenvolvida e espessa lembrando uma pseudorrhiza, 16,72-31,34 mm 

de extensão e 1,17-4,29 mm de espessura. Basidioma maduro: Parcialmente hipógeo, 5,5-6,5 

cm x 8,4-10 cm, ciatiforme. Rizomorfa presente e bem desenvolvida, 41,40-43,14 mm de 

extensão e 3,68-7,9 mm de espessura, alaranjado (5A3) a ‘clay’ (5D5). Perídio rígido, 1 mm de 

espessura. Exoperídio fino e quebradiço, com uma textura bem áspera, marrom (6E4) a marrom 

escuro (6F4), fragmentando-se com o tempo para revelar o endoperídio mais espesso e 

papiráceo, amarelado (4A2). Base estéril ausente. Gleba presente, pulverulenta e persistente, 

amarela (4B5) a marrom (5D3). Basidiosporos globosos e levemente ornamentados sob MO, 

hialino amarelado, 2,0-3,74 µm (3,16 µm) de diâmetro, sob MEV ornamentação formada por 
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verrugas ponteagudas e regulares que se fundem. Capilícios abundantes, com septos regulares, 

poros ausentes, ramificados em Y, 2,54-5,08 µm de espessura com paredes de 0,63-1,27 µm de 

espessura. Exoperídio formado por hifas pseudoparenquimatosas subglobosas a irregulares, com 

13-25 µm de diâmetro. 

Habitat: Em áreas parcialmente sombreadas. Ocorrendo em solo arenoso podendo estar 

parcialmente ou totalmente hipógeo. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 30/IV/2010, 

Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1436. 

Comentários: se caracteriza principalmente pela sua morfologia ciatiforme, pela presença de 

uma pseudorrhiza, semelhante as encontradas em alguns cogumelos como os pertencentes ao 

gênero Collybia (Fr.) Staude e pelos esporos com uma ornamentação verrucosa ponteaguada que 

se fundem entre si formando uma rede, lembrando, assim, um esporo reticulado. Possui 

desenvolvimento hipógeo, com os basidiomas encontrados quase que totalmente submersos no 

solo algo incomum para o gênero. Provavelmente constitua uma nova espécie para a ciência, 

visto que não foi encontrada na literatura nenhuma espécie similar. As espécies mais próximas 

deste táxon são: C. fumosa Zeller, que se diferencia pelo perídio levemente areolado ou 

verrucoso e capilícios providos de poros isodiamétricos; e C. cyathiformis (Bosc.) Morgan que se 

diferencia principalmente pela presença de base estéril e capilícios com poros.  
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Figura 43. Calvatia sp. 1. A, B. Basidioma imaturo. C. Basidioma parcialmente submerso. D. Basidioma 
maduro mostrando a rizomorfa (pseudorrhiza). E. Esferocistos do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). F. Capilícios e esporos sob microscópio óptico (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). G. Capilícios sob 
microscopia eletrônica de varredura. H. Esporo sob microscopia eletrônica de varredura. 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        78 

 

Calvatia sp. 2                                                                                               Fig. 44 

Descrição: Basidioma imaturo: Não encontrado. Basidioma maduro: Epígeo, geralmente 

coberto pelo folhiço, 1,9-3,5 cm x 3,3-5,4 cm, subglobosos a irregulares, com partículas do solo 

impregnadas ao perídio. Poro apical ausente. Rizomorfa ausente. Perídio rompe-se de forma 

irregular revelando a gleba. Exoperídio fino, liso e quebradiço, marrom (7E6) a marrom 

amarelado (6D5); endoperídio fino, papiráceo, de coloração creme (4A3), persistente, rompendo-

se do ápice para a base para revelar a gleba. Base estéril ausente. Gleba pulverulenta a compacta, 

de coloração marrom (6E4), firme e persistente. Esporos globosos a subglobosos, 5,1-6,3 µm 

(5,3 µm) de diâmetro, ornamentados com verrugas irregulares e anastomosadas, pedicelos 

ausentes. Capilício presente e abundante, regularmente septados, poros ausentes, ramificações 

em Y, 3,8-5,0 µm de espessura com paredes de até 1,3 µm de espessura. Exoperídio formado por 

células pseudoparenquimatosas circulares a irregulares, 20-37 µm de diâmetro, com paredes 

espessadas. 

Habitat: Em áreas parcialmente sombreadas, ocorrendo em solo arenoso com folhiço em 

decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 30/IV/2010, 

Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1435. 

Comentários: Sua principal característica é o basidioma livre do substrato na maturidade, 

coloração amarronzada e ausência de base estéril. Trata-se de uma possível nova espécie para a 

ciência semelhante à Calvatia bicolor, cuja principal diferença está na ornamentação dos esporos 

cujas verrugas são mais densas e longas. 
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Figura 44. Calvatia sp2. A. Basidioma em hábitat natural. B. Basidioma com perídio fragmentado revelando a 
gleba. C. Esferocistos do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Capilícios e esporos ornamentados 
sob microscópio óptico (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Eucapilício sob microscopia eletrônica de 
varredura. F. Esporo sob microscopia eletrônica de varredura mostrando a ornamentação. 
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Calvatia bicolor (Lév.) Kreisel, Persoonia 14 (4): 435 (1992)                                             Fig. 45 

Basiônimo: Bovista bicolor Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 (5): 162 (1846) 

Descrição: Basidioma imaturo: Não encontrado. Basidioma maduro: Epígeo, 4,5-6 cm x 5-

7,5 cm, globosos a subglobosos. Poro apical ausente. Rizomorfa ausente. Perídio rompe-se de 

forma irregular revelando a gleba. Exoperídio liso, delgado e quebradiço, laranja claro (5A4) a 

amarelo escuro (5D4). Endoperídio mais espesso, papiráceo, de coloração amarelada (4A2) a 

marfim (4B3), robusto e persistente, rompendo-se irregularmente para revelar a gleba. Base 

estéril ausente. Gleba pulverulenta, esponjosa, marrom (5F5), uniforme. Basidiosporos 

subglobosos, 5,08-7,62 µm (6,45 µm) de diâmetro, fortemente ornamentados com verrugas 

irregulares, castanhos, pedicelos presentes e curtos. Capilícios presentes e abundantes, 

regularmente septados, poros ausentes, ramificações dicotômicas, 2,5-5,1 µm de espessura com 

paredes de até 1,3 µm de espessura. Exoperídio formado por hifas colapsadas e células 

pseudoparenquimatosas globosas a subglobosas, 5,1-7,65 µm de diâmetro. 

Habitat: Em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Ocorre em solo arenoso com ou sem 

folhiço podendo ainda estar organizado em grupos ou individual. 

Distribuição: Congo, África Portuguesa do Oeste, Ceilão, Sumatra, Índia, Japão, Brasil (Dissing 

& Lange, 1962); África, Sul do Saara, Ásia tropical, América do Sul, Índia (Homrich & Wright, 

1973). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 30/IV/2008, 

Barbosa, MMB,UFRN 588; 15/I/2010, Barbosa, MMB; Silva, MA; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 

1433; 30/IV/2010, Barbosa, MMB; Silva, MA; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1434. Material 

Adicional Examinado: Brasil, Rio Grande do Norte, Estação Ecológica do Seridó, UFRN 389, 

Barbosa, MMB, Fazolino, EP, Silva, BDB,01/V/2007. 

Comentários: Espécie de comum ocorrência com registros em SP (Bononi et al., 1981), RS 

(Guerrero & Homrich, 1999), CE (Batista & Bezerra, 1960). É identificada pela sua coloração 

avermelhada, perídio fragmentando-se irregularmente e ausência de subgleba, além de esporos 

verrucosos. 
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Figura 45. Calvatia bicolor. A. Basidioma maduro. B. Secção do basidioma mostrando a gleba. C. Esferocistos do 
exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Esporos e capilícios em microscópio óptico (Desenho de 
Rhudson H. S. F. Cruz). E. Capilícios em microscopia eletrônica de varredura. F. Esporo em microscopia 
eletrônica de varredura. 
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 Gênero Cyathus 

Foi proposto por Haller em 1768 (apud, Brodie, 1975; Baseia & Milanez, 2001; Zhao et al., 

2008) e conta atualmente com 45 espécies (Kirk et al., 2008). Apesar deste táxon já ter sido 

atribuído a Persoon em outras publicações (Greuter et al., 1993) a citação mais adequada, de acordo 

com as normas do ICBN proposto em 1981, seria Cyathus Haller: Pers. (Coetzee et al., 1997; 

Baseia & Milanez, 2001). O grupo foi bem estudado por White (1902), Lloyd (1906) e Brodie 

(1975, 1984), que documentaram muito bem sua diversidade agrupando o gênero na família 

Nidulariaceae Dumort (atualmente incorporada em Agaricaceae). 

O basidioma como um todo é denominado de perídio e podem ser obcônicos, infundibuliformes 

ou campanulados com pequenas estruturas lenticulares denominados de peridíolos que são 

formados por um córtex simples ou duplo e às vezes por uma fina túnica (Lloyd, 1906; Brodie, 

1975, 1984; Baseia & Milanez, 2001). Possuem um perídio com três camadas sendo a externa em 

geral hirsuta e a mais interna plicada ou não; a região de abertura, denominada boca, pode ser 

fimbriada, setosa ou lisa (Lloyd, 1906; Brodie, 1975, 1984). 

Na classificação infragenérica deste táxon, Brodie (1975) propôs, com base em dados 

morfológicos, a divisão do gênero em sete categorias:  

I - Olla, para as espécies que apresentam perídio que se expandem no terço superior, liso com 

pêlos delicados podendo estar agregado em tufos ou em pequenas mechas, embora normalmente 

esteja desprovido de longos e conspícuos pêlos, internamente pode apresentar discretas estrias 

transversais;  

II - Pallidus, para as espécies que possuem perídio que não se expandem no terço superior, a 

grande maioria com coloração clara e perídio liso com pêlos longos, conpíscuos e direcionados 

para baixo;  

III - Triplex, para os representantes que possuem o perídio geralmente de coloração escura, 

podendo, às vezes, apresentar-se discretamente plicado, pêlos escassos e esparsados, superfície 

interna lisa e branca prateada;  

IV - Gracilis, caracterizando por possuir um perídio liso, com tomentos claramente agregados 

em tufos nodulares ou piramidais;  

V - Stercoreus, para as espécies com perídio não plicado, distintamente hirsuto com tomentos de 

tamanhos variados conferindo uma aparência lanosa, túnica ausente;  

VI - Poeppigii, com perídio distintamente plicado internamente e externamente, hirsuto, mas 

com idade tende a se tornar liso, geralmente de coloração marrom e desprovido de túnica;  

VII - Striatus, apresenta perídio distintamente plicado internamente e as vezes externamente, 

hirsuto e túnica presente.   
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Como observado, esta divisão é feita apenas com base em dados morfológicos e muitos deles 

são características subjetivas que permite diferentes interpretações. Apesar de muitas dificuldades 

na identificação das espécies deste gênero, a classificação infragenérica de Brodie (1975) foi 

amplamente aceita por muitos anos. Posteriormente, Zhao et al. (2007) publicam um trabalho onde 

discutem os aspectos morfológicos relacionados aos dados moleculares obtidos que culmina com 

uma grande mudança no arranjo infragenérico. Estes autores propõem uma nova classificação tendo 

por base os dados moleculares das regiões LSU e ITS dividindo o gênero em três categorias: ollum, 

pallidum e striatum.  

As características morfológicas que tiveram suporte molecular foram: o tamanho dos 

basidiosporos (esporos com diâmetro maior que 15µm pertence ao grupo ollum, enquanto que os 

menores se agrupam em striatum e pallidum), a coloração (tons castanho a avermelhado pertence ao 

grupo striatum, enquanto que tons mais claros como cinza a amarelo se agrupam em ollum e 

pallidum) e densidade do tomento que reveste o perídio (o grupo pallidum apresenta um tomento 

bem denso conferindo um aspecto peludo ao basidioma, enquanto que os outros grupos são menos 

densos conferindo um aspecto mais lanoso). Foram registradas oito espécies, distinguidas de acordo 

com a chave de identificação abaixo. 

Chave para identificação das espécies de Cyathus estudadas 

1 Peridíolos com córtex simples 2 

1’ Peridíolos com córtex duplo 3 

2 Túnica presente Cyathus sp. 2 

2’ Túnica ausente Cyathus badius 

3 Superfície interna lisa ou fracamente plicada Cyathus gracilis 

3’ Superfície interna plicada 4 

4 Peridíolos angulares em secção 5 

4’ Peridíolos ovais, elípticos ou esféricos em secção 6 

5 Esporos subglobosos, peridíolos 2-2,5 mm Cyathus sp. 1 

5’ Esporos elípticos, peridíolos até 2 mm Cyathus sp. 3 

6 Boca fimbriada 7 

6’ Boca setosa Cyathus sp. 4 

7 Basidiomas com até 9 mm, pêlos de coloração marrom escuro Cyathus limbatus 

7’ Basidiomas acima de 9 mm, pêlos cor de mel Cyathus sp5 
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Cyathus sp. 1                                                                                                   Fig. 46 

Descrição: Perídio infundibuliforme, expandido ao nível da boca, mas não afilando-se 

abruptamente na base, 6-8 mm de altura quando fechado e 10-11 mm de altura quando aberto, 5-

6 mm de diâmetro na boca, preso ao substrato por um grande embasamento, 5-9 mm de 

diâmetro, de mesma coloração do perídio com tons mais escuros. Perídio marrom (6E5) a 

marrom escuro (6F6), hirsuto, com tomentos curtos, de 0,25-0,5 mm de comprimento, arranjados 

em pequenos tufos irregulares e rígidos, liso, com alguns espécimes mostrando estrias 

inconspícuas, margem da boca distintamente fimbriada, com tomentos de 0,4 mm de 

comprimento. Superfície interna plicada, levemente brilhante, mas não contrastando com o 

exterior, com coloração marrom (6F5), estipe de 0,7 mm de altura, cinza (1D1). Epifragma de 

mesma coloração do perídio, rígido, cerca de 15 peridíolos por basidioma, peridíolos irregulares 

com extremidades angulares, 1,2-2,0 x 2,0-2,5 mm, negro (6F3). Túnica presente, espessa, 

esbranquiçada, córtex distintamente duplo. Esporos lisos e hialinos, subgloboso a raramente 

ovóides, 5-8 x 9-13µm (Qm=1,76; L=11,57 µm; W=6,56 µm; n=25), alguns esporos são 

apiculados. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-ME, 

21/IV/2010, Barbosa, MMB; Lockwood, T.; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1449. 

Comentários: Com um perídio hirsuto, superfície interna plicada e presença de túnica, esta 

espécie se encontra no grupo striatus da divisão feita por Brodie (1975, 1984). Na classificação 

de Zhao et al. (2007), Cyathus sp. 1 se encontra no grupo ‘pallidum’ devido aos esporos com 

menos de 15 µm no comprimento e ao perídio hirsuto com tufos longos. Espécie bem próxima a 

Cyathus subglobisporus R.L. Zhao, Desjardin, K. Soytong & K.D. Hyde que também possui 

esporos subglobosos sendo, no entanto, com 13-18 x 12-16 µm enquanto que nossas amostras 

apresentam esporos de 9-13 x 5-8 µm. Externamente é possível confundi-la com C. limbatus, no 

entanto, a ausência de distintas marcações externas permite diferenciar ambas. Outra 

característica que distingue esta espécie de C. limbatus é o peridíolo angular e os esporos 

subglobosos com 5-8 µm x 9-13 µm enquanto que C. limbatus possuem esporos bem maiores: 

10-12 µm x 16-22 µm, além de serem elítpticos. Suas características não se enquadraam em 

nenhuma espécie conhecida, motivo pelo qual a sugerimos como nova para ciência. 
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Figura 46. Cyathus sp. 1. A. Basidioma maduro e imaturo; B. Basidioma maduro mostrando os peridíolos em seu 
interior; C. Desenho do basidioma com escala (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz); D. Parte superior mostrando 
o peridíolo claramente duplo e a parte inferior mostrando esporos subglobosos a raramente ovóides (Desenho de 
Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus sp. 2                                                                                                  Fig. 47 

Descrição: Perídio infundibuliforme, expandido na parte superior e afilando-se abruptamente na 

base, 8-9 mm de altura, 5-7 mm de largura na boca, preso ao substrato por um embasamento bem 

inconspícuo, 4-6 mm de diâmetro, de mesma coloração do perídio, marrom (6E4) a marrom 

escuro (6F4), distintamente hirsuto, com pêlos curtos, 0,5-0,6 mm de comprimento, organizados 

em pequenos tufos irregulares, rígidos, epifragma não observado, fortemente plicado, 0,5 mm de 

largura. Margem minutamente fimbriado, com tomentos 0,25-0,5 mm de comprimento. 

Superfície interna plicada, 0,5 mm de largura, levemente brilhante, mas sem contrastar com o 

exterior, marrom (6E4) a marrom claro (6E3), brilhante, levemente prateado. Estipe de 1-1,5 mm 

de altura, de mesma coloração da superfície interna. Peridíolos elipsóides a irregular, 1-1,5 x 1,5-

2,0 mm, cinza escuro (1F1), túnica ausente, córtex simples. Esporos lisos e hialinos, 10-22 x 22-

37 µm (Qm=2,14; L=30 µm; W=14µm; n=25), alguns esporos são apiculados, com paredes 

espessadas, 1,25-3,75 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 23/IV/2010. 

Goto, BT & Baseia, IG. UFRN-Fungos 1448. 

Comentários: Esta espécie possui um perídio distintamente plicado e hirsuto como em Cyathus 

sp. 1, no entanto, a ausência de túnica permite alocar esta espécie no grupo poeppigii em vez de 

striatus de acordo com Brodie (1975, 1984). Apresentando um córtex simples e esporos com 

grandes dimensões lembrando C. montagnei Tul. & C. Tul., mas Cyathus sp. 2 não possui túnica. 

Outra espécie similar é C. renweii T.X. Zhou & L.Z. Zhao com as dimensões dos esporos 

próxima de Cyathus sp. 2, mas a ausência de túnica e a cor do exoperídio são características que 

os distinguem. Cyathus sp. 2 tem pêlos marrons que revestem o perídio enquanto que C. renweii 

possui um exoperídio amarelado e as vezes com tons roseados (Zhou et al., 2004). Com esporos 

de até 40 µm no comprimento e perídio plicado esta espécie poderia ser confundida com C. 

poeppigii Tul. & C. Tul. no entanto, seu córtex duplo, tamanhos menores do basidioma e base 

abruptamente afinalada na base a diferenciam de Cyathus sp. 2. 
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Figura 47. Cyathus sp. 2. A e B. Basidioma. C. Desenho do basidioma com escala (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). D. Parte superior mostrando o peridíolo claramente duplo e a parte inferior mostrando esporos (Desenho 
de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus sp. 3                                                                                                    Fig. 48 

Descrição: Perídio infundibuliforme, levemente expandido na parte superior, mas não 

afunilando-se na base, 5-9 mm de altura, 4-8 mm de largura na boca, preso ao substrato por um 

embasamento inconspícuo, 4,0-6,5 mm de diâmetro, de mesma coloração do perídio, marrom 

(5E4) a bronze (5E5), fortemente hirsuto, com pêlos médios, 0,5-0,7 mm de comprimento, 

organizados em pequenos tufos bem irregulares, rígidos. Epifragma flexível e branco, perídio 

distintamente plicado, com 0,5 mm de largura, margem minutamente fimbriada, com tomentos 

de 0,2 mm de comprimento. Superfície interna plicada, com 0,5 mm de largura, cinza (1D1) a 

marrom (7E3), brilhante, levemente prateado e contrastando com o exterior. Estipe de 1,0-1,5 

mm de altura, marrom (5F3). Peridíolos angulares a irregulares, com cerca de 12 unidades por 

basidioma, 1,2-1,8 x 1,5-2,0, ‘dark grey’ (1F1). Túnica presente, bronze hialino. Córtex duplo. 

Esporos lisos e hialinos, elípticos, 14-23 x 21-37 µm (Qm= 1,63; L= 26,29 µm; W=16,13 µm; n= 

25), com paredes espessadas de 1,2-2,5 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas parcialmente sombreadas. Sobre esterco, geralmente cespitoso. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 13/VII/2010, 

Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 500. Material Adicional Examinado: Brasil. Rio 

Grande do Norte: Município de Parnamirim, 11/01/2009, Fazolino, EP. UFRN-Fungos 956.  

Comentários: Também pertencente ao grupo poeppigii com um perídio distintamente plicado e 

hirsuto tendo, no entanto, presença de uma túnica o que torna difícil de agrupar de acordo com os 

conceitos de Brodie (1975). Apesar disto, Cyathus sp. 3 é semelhante a C. poeppigii Tul. & C. 

Tul. sendo a primeira com esporos menores que juntamente com a túnica permite diferenciar da 

segunda. Outra espécie próxima foi C. olivaceobrunneus Tai & Hung, mas sua coloração 

olivácea e ausência de túnica não deixa dúvidas que esta espécie ainda não foi descrita. Tem um 

hábito coprófilo como C. stercoreus e C. fimicola, o primeiro se diferencia pela ausência da 

túnica, ausência de estrias no perídio e esporos subglobsos, enquanto que o segundo se diferencia 

pelos tamanhos dos basidiomas consideravelmente menores (2-3 mm de altura e 4-5 mm de 

diâmetro – Brodie (1975)) além de possuir esporos menores (8 x 16 µm – Brodie (1975)). 
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Figura 48. Cyathus sp. 3. A. Basidioma mostrando exoperídio plicado. B. Basidioma em desenho com escala 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). C. Basidioma mostrando peridíolos em seu interior. D. Na parte 
superior, peridíolo claramente duplo, na parte inferior esporos elípticos (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus sp. 4                                                                                                  Fig. 49 

Descrição: Perídio infundibuliforme, 10 mm de altura, 4,5 mm de largura na boca, expandido na 

parte superior afunilando-se abruptamente na base, fortemente preso ao substrato por um firme e 

grande embasamento, 6,9-7,5 mm, de mesma coloração do perídio, marrom (6F5), hirsuto, com 

pêlos longos, de 0,75-1,0 mm de comprimento, arranjados em pequenos e estreitados tufos 

irregulares sendo alguns direcionados para baixo, rígidos, exoperídio fortemente plicado, 0,5 mm 

de largura. Margem distintamente setosa, com setas de até 1 mm de comprimento, marrom 

(5F2). Superfície interna fortemente plicada, cinza (7E2), fortemente brilhante, contrastando 

levemente com o exterior. Perídiolos circulares a irregulares, cinza (1F2) a negro (6F3), 1,9-2 

mm de diâmetro. Túnica presente, delgada, hialino amarronzada, com córtex distintamente 

duplo, sendo alguns subhomogêneo. Esporos lisos e hialinos, subglobosos a elípticos, pouco 

abundantes, podendo apresentar apículo, 10-13 µm x 18-25 µm (Qm=1,62; L=16,85 µm; 

W=10,40 µm; n=11), com paredes espessadas de 1,2-2 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 19/VI/2010, 

Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1450. 

Comentários: Basidioma possui uma boca distintamente setosa lembrando C. striatus (Huds.) 

Willd., no entanto, o córtex é duplo distintamente de C. striatus. Outra espécie com boca setosa e 

peridíolo de córtex duplo é C. setosus Brodie, porém a superfície interna é lisa enquanto que em 

Cyathus sp. 4 é distintamente plicada. Além disso, o tamanho dos esporos de C. sp. 4 é menor. 

Para uma conclusão concreta se faz necessário a realização de mais coletas a fim de obter uma 

amotragem maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        91 

 

 

 
Figura 49. Cyathus sp4. A. Basidioma. B. Basidioma mostrando peridíolos. C. Desenho com escala mostrando 
detalhes do basidioma (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Parte superior mostrando peridíolo claramente 
simples e parte inferior mostrando esporos (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus sp. 5                                                                                                   Fig. 50 

Descrição: Perídio infundibuliforme, 9-13 mm de altura, 6-9 mm de largura na boca, expandido 

na parte superior afunilando-se abruptamente formando uma base de 1 mm de extensão, preso ao 

substrato por um discreto mas conpíscuo embasamento, 3,88 mm de diâmetro, marrom (6E4). 

Perídio marrom (6F4), hirsuto, com pêlos amarelados (5D6) e longos com 0,5-0,75 mm de 

comprimento, arranjados em pequenos e estreitados tufos direcionados para baixo com alguns 

irregulares, rígidos. Exoperídio plicado, 0,5-1 mm de largura. Margem distintamente fimbriada, 

com tomento de até 0,3 mm de comprimento, da mesma cor do perídio. Superfície interna 

fracamente plicada de até 0,5 mm de largura, de coloração marrom (5F5), brilhante e levemente 

prateado com uma banda mais escura (negro – 6F3) na altura da boca. Peridíolos circulares a 

mais raramente irregulares, cinza (6E3), 2-2,5 mm de diâmetro. Túnica presente, espessa, 

bronze, com córtex distintamente duplo. Esporos lisos e hialinos, subglobosos a elípticos, 6-9 

µm x 8-17 µm (Qm=1,62; L=13 µm; W=8 µm; n=25), com paredes espessadas de 2-2,4 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN - Mata 

Estrela, 28/VII/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1447. 

Comentários: Espécie próxima a C. limbatus distinguindo-se pelo tamanho e largura 

consideravelmente maior e pêlos bem mais claros que o perídio. Análises moleculares são 

necessárias para melhor delimitação da espécie. 
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Figura 50. Cyathus sp5. A e B. Basidioma. C. Desenho com escala mostrando detalhes do basidioma (Desenho 
de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Parte superior mostrando os esporos e parte inferior mostrando peridíolo 
claramente duplo (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus badius Kobayasi, Bot. Mag., Tokyo 51: 755 (1937)                                                        Fig. 51 

Descrição: Perídio infundibuliforme, 8-10 mm de altura, 5-8 mm de largura na boca, não 

expandido na parte superior e não se afunila abruptamente na base, basidiomas jovens possuem 

margem recurvada para dentro, preso ao substrato por um conspícuo e felpudo embasamento, de 3-5 

mm de diâmetro, de mesma coloração do perídio marrom (6E4), felpudo, lanoso, não plicado. 

Margem minutamente fimbriada, com tomentos de 0,25 mm de comprimento, marrom (6F4). 

Superfície interna lisa, laranja escuro (5B2) a cinza (5F1), podendo apresentar discretas estrias 

longitudinais, sem contrastar com o exterior. Peridíolos em número de 11 ou mais por basidioma, de 

coloração cinza escuro (1C1) a negro (6F3), 2,0-2,25 mm x 2-2,5 mm. Túnica presente, delgada, 

hialino amarelada, com córtex claramente simples com alguns espécimes sub-homogêneos. Esporos 

lisos e hialinos, ovóides a elípticos sendo alguns subglobosos, 9-11 µm x 13-19 µm (Qm=1,65; 

L=17,06 µm; W=10,33 µm; n=30), com paredes espessadas de 1,9-2,5 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Distribuição: Japão (Brodie, 1975). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 18/VII/2009, 

Barbosa, M.M.B; Cruz, R.H.S.F. UFRN-Fungos 1318. 

Comentários: Espécie de rara ocorrência no mundo cujo único registro foi para a Ilha de Titizima 

no Japão (Brodie, 1975), representando assim um novo registro para o continente Americano. 

Pertence ao grupo olla proposto por Brodie (1975) e se caracteriza principalmente pelo perídio não 

hirsuto com aspecto lanoso além da coloração marrom claro. A espécie que mais se aproxima é C. 

africanus Brodie cujos esporos são menores (6,5 x 8,5 µm) e distintamente apiculados. Além destas 

características C. badius não possui o peculiar padrão de tufos de pêlos encontrados em C. 

africanus. Outra espécie similar a este táxon é C. earlei Lloyd que se diferencia pela presença de 

córtex duplo. 
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Figura 51. Cyathus badius. A. Basidioma. B. Basidioma mostrando peridíolos. C. Desenho com escala mostrando 
detalhes do basdioma (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Parte superior mostrando peridíolo de córtex 
simples e parte inferior mostrando os esporos (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus gracilis H.J. Brodie, Can. J. Bot. 51 (7): 1393 (1973)                                            Fig. 52 

Descrição: Perídio infundibuliforme, 8-12 mm de altura, 7-9 mm de largura na boca, expandido na 

parte superior afunilando-se abruptamente na base, fortemente preso ao substrato por um firme e 

grande embasamento, de 4-6 mm de diâmetro, de mesma coloração do perídio, marrom (6E5) a 

marrom escuro (6F6), hirsuto, com pêlos longos, de 0,5-1,0 mm de comprimento, arranjados em 

pequenos e estreitados tufos irregulares sendo alguns direcionados para baixo, rígidos, exoperídio 

fracamente ou não plicado. Margem minutamente fimbriada, com tomentos de 0,25 mm de 

comprimento, marrom (6F4). Superfície interna lisa ou fracamente estriada, de coloração cinza 

(5C2) a cinza escuro (5E1), levemente brilhante, mas não contrastando com o exterior. Peridíolos 

em número de 10 ou mais por basidioma, de coloração cinza (1F2) a negro (6F3), 2,0-2,5 mm de 

diâmetro. Túnica presente, delgada, hialino amarelada, com córtex distintamente duplo. Esporos 

lisos e hialinos, subglobosos a elípticos, bastante numerosos, podendo apresentar um discreto 

apículo, 8-12 µm x 15-19 µm (Qm=1,62; L=16,85 µm; W=10,40 µm; n=25), com paredes 

espessadas de 2,2-2,86 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em decomposição. 

Distribuição: Ilhas Filipinas (Brodie, 1975). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 26/VI/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1437; 19/IV/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. 

UFRN-Fungos 1438; 13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1439; 26/VI/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1440; 13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. 

URM 82757; 13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. URM 82758. 

Comentários: Pertencente ao grupo gracilis (Brodie, 1975) se caracteriza principalmente pelo 

perídio distintamente delgado na base por vezes formando um longo pedicelo. Foi registrado 

unicamente para as Ilhas Filipinas representando, também, um novo registro para o continente 

americano. Lembra macroscopicamente a espécie C. intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul. Porém esta 

possui córtex simples enquanto que C. gracilis possui um córtex duplo. 
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Figura 52. Cyathus gracilis. A. Grupos de basidiomas. B. Basidioma mostrando o peridíolo em seu interior. C. 
Desenho do basidioma com escala (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Parte superior mostrando peridíolo 
de córtex duplo e parte inferior mostrando os esporos (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 
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Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. Annls. Sci. Nat., Bot., Sér. 3 (1): 78 (1844)                Fig. 53 

Descrição: Perídio infundibuliforme, 7-9 mm de altura, 3-7 mm de boca, com a base do 

basidioma convergindo em curto pedicelo não excedendo 1 mm de comprimento, preso ao 

substrato por um embasamento variável de mesma coloração do perídio, marrom (6E4) a 

marrom escuro (7F4), hirsuto, agregados em tufos dirigidos para baixo, rígidos, fortemente 

plicado podendo estar inconspícuo em alguns basidiomas. Epifragma marrom tornando-se mais 

esbranquiçado de acordo com maturação dos espécimes. Margem fimbriada, revoluta, superfície 

interna fortemente plicado com espécimes mais velhas aparentando lisa, marrom claro (6D3). 

Peridíolos em número de 10 a 15 por basidioma, marrom escuro (6F2), irregulares a circulares, 

1,8-2,0 mm x 2,0-2,5 mm. Túnica presente, bastante delgada, hialino esbranquiçada, córtex 

claramente duplo. Esporos lisos e hialinos, elípticos e mais raramente subglobosos, 5-12 x 7-17 

µm, com paredes espessadas. 

Habitat: Ocorrendo em áreas parcialmente sombreadas. Sobre galhos e troncos em 

decomposição. 

Distribuição: América, África e Ásia (Brodie, 1975). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 14/IV/2009, Barbosa, MMB; Lockwood, T; Goto, BT; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1441; 

14/IV/2009, Barbosa, MMB; Lockwood, T; Goto, BT; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1442; 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. URM 82753; 28/VII/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1443. Município de Natal, PEDN, 

30/V/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1444; 30/V/2009, Barbosa, MMB; 

Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1445; 13/VII/2009, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 

1446; 14/IV/2010, Barbosa, MMB; Goto, BT; Lockwood, T; Baseia, IG. URM 82755; 

30/V/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. URM 82754; 19/VI/2010, Barbosa, MMB; Cruz, 

RHSF. URM 82756. 

Comentários: Esta espécie de comum ocorrência no Estado do RN, pertencente ao grupo 

poeppigii (Brodie, 1975), e de ampla distribuição mundial principalmente em países tropicais 

(Brodie, 1975). É bem semelhante macroscopicamente ao C. poeppigii sendo que este possui 

esporos maiores. Cyathus limbatus tem sido reportado para os Estados de São Paulo (Bononi et 

al. 1981; Baseia & Milanez, 2003), Amazônia (Berkeley & Coke, 1876), Paraná (De Meijer, 

2006), Pernambuco (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009) e representa o primeiro registro para o 

Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 53. Cyathus limbatus. A. Basidioma imaturo. B. Basidiomas mostrando epifragma e peridíolos. C. 
Desenho do basidioma com escala (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Parte superior mostrando esporos 
elípticos e parte inferior mostrando peridíolo claramente duplo (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        100 

 

 Gênero Geastrum 

Este táxon foi estabelecido por Persoon (1801), tendo como espécie-Tipo G. coronatum 

Persoon (Douanla-Meli et al., 2005) e conta atualmente com 50 espécies descritas (Kirk et al., 

2008) sendo 40 registros para o Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). Trata-se de um gênero 

com distribuição mundial. O basidioma jovem se apresenta fechado, geralmente na forma globosa 

ou subglobosa e, na maturidade, o exoperídio se rompe em vários raios dando o aspecto de uma 

estrela revelando um endoperídio globoso a subgloboso, com um único ostíolo. Foram encontradas 

11 espécies no presente estudo, que podem ser distinguidas pela chave de identificação abaixo. 

Chave para identificação das espécies de Geastrum estudadas 

1 Raios higroscópicos .................................................................... 2 

1’ Raios não higroscópicos ............................................................ 3 

2 Endoperídio pedicelado ............................................................. 4 

2’ Endoperídio não pedicelado ..................................................... 5 

3 Ostíolo fibriloso .......................................................................... 6 

3’ Ostíolo sulcado ........................................................................... Geastrum lloydianum 

4 Subículo presente ....................................................................... Geastrum parvistriatum 

4’ Subículo ausente ........................................................................ Geastrum minimum 

5 Basidioma até 1 mm de altura .................................................. Geastrum sp2 

5’ Basidioma acima de 1 mm de altura ........................................ Geastrum sp1 

6 Peristômio delimitado ................................................................ 7 

6’ Peristômio não delimitado ........................................................ Geastrum triplex 

7 Exoperídio saculiforme ............................................................. 8 

7’ Exoperídio fornicado ................................................................. 9 

8 Raios pontiagudos ....................................................... Geastrum lageniforme 

8’ Raios não pontiagudos ................................................ Geastrum saccatum 

9  Basidiosporos globosos .............................................................. Geastrum entomophilum 

9’ Basidiosporos ovóides ................................................................ Geastrum ovalisporum 
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Geastrum sp. 1                                                                                               Fig. 54 

Descrição: Basidioma imaturo:  epígeo, subgloboso, 15-20 mm x 5-22 mm, superfície áspera e 

com marcas poligonais, apresentando uma saliência apical no basidioma, camada micelial branco 

(4A1) a amarelado (4A2), levemente incrustada com restos vegetais e partículas do solo. 

Basidioma maduro: Exoperídio, quando aberto, 25-44 mm de largura, rompendo-se em 5-10 

raios, higroscópicos; camada micelial incrustada com restos vegetais e partículas do solo, branco 

(1A1), formado por hifas entrelaçadas e hialinas; camada fibrosa branco (1A1) a amarelo claro 

(4A4), formado por hifas hialinas com pequenas ramificações; camada carnosa amarelo escuro 

(5D4) quando desidratado desprende-se facilmente da camada fibrosa. São formados por hifas 

mais justapostas e entrelaçadas com pequenas ramificações. Endoperídio liso, aveludado, cor de 

cinza (5D2), séssil, globoso a subgloboso, 5-20 mm x 5 mm, apófise presente e discreta; 

peristômio ausente, ostíolo lacerado, gleba negra, columela não observada. Basidiosporos 

globosos a subglobosos, 4,4-5,1 µm (4,9 µm), hialinos amarelados, ornamentação formada por 

uma capa que reveste as verrugas sob MEV. Capilícios não ramificados, 3-10 µm de diâmetro, 

hialinos amarelados, superfície com incrustações por toda sua extensão. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre solo com folhiço ou madeira em 

decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 21/IV/2010, Barbosa, MMB; Lockwood, T; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1463. Município 

de Natal, PEDN, 13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1454; 28/VII/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1453. 

Comentários: Espécie peculiar de Geastrum reúne características não encontradas em outras 

espécies. Caracterizada pelo basidioma de coloração esbranquiçada, raios irregulares, ausência 

de peristômio e esporos com ornamentação formada por uma capa que recobre as verrugas 

colunares. Inicialmente foi encontrada crescendo apenas sobre madeira, uma característica 

restrita do gênero, no entanto, outros basidiomas foram encontrados em solo. 
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Figura 54. Geastrum sp. 1. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Camada micelial do exoperídio 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. 
Esporo em microscopia eletrônica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum sp. 2                                                                                              Fig. 55 

Descrição: Basidioma imaturo: hipógeo, globoso, com discreta saliência no ápice, 5 mm x 6 

mm, superfície irregular, coloração amarelo escuro (5D4). Basidioma maduro epígeo. 

Basidioma maduro: Exoperídio saculiforme medindo, quando aberto 5,4 mm de largura, 

rompendo-se em seis raios, higroscópicos. Camada micelial incrustada com restos vegetais e 

partículas do solo, coloração amarelo escuro (5D4), superfície irregular formada pelo acúmulo 

de hifas superficiais formando tufos. Camada fibrosa cinza (5C1), formado por hifas hialinas 

com pequenas ramificações. Camada carnosa ou pseudoparenquiatosa amarelo escuro (5D4) 

quando desidratado se desprende facilmente da camada fibrosa. São formados por hifas 

justapostas e entrelaçadas com pequenas ramificações. Endoperídio séssil, liso, marrom (5F5), 

subgloboso, 4 mm de diâmetro, apófise ausente; peristômio não delimitado, fibriloso, concolor 

com o endoperídio, ostíolo lacerado. Gleba pulverulenta e marrom (5F2), columela não 

observada. Basidiosporos globosos, 3,2-4,4 µm de diâmetro, hialinos amarelados, verrucosos. 

Capilícios não ramificados, 1,5-3 µm de diâmetro, hialinos amarelados, superfície levemente 

incrustada. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre solo com folhiço em decomposição. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 19/VI/2010, 

Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1464. 

Comentários: Espécie de diminutas dimensões (5 mm de largura), inicialmente pensou-se se 

tratar de G. floriforme Vittad., porém a ultraestrutura do esporo evidenciou ornamentação 

distinta. Acredita-se que seja uma nova espécie para a ciência, no entanto somente um basidioma 

maduro e outro imaturo foram coletados, motivo pelo qual são esperadas novas coletas para uma 

melhor delimitação. 
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Figura 55. Geastrum sp. A. Basidioma. B. Esporo em microscopia eletrônica de varredura. C. Capilício em 
microscopia eletrônica de varredura. 

 

 

 

 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        105 

 

 

Geastrum cf. parvistriatum J. C. Zamora & Calonge, Bol. Soc. Micol. Madrid 31 (2007)      Fig. 56 

Descrição: Basidioma imaturo: não encontrado. Basidioma maduro: Exoperídio, quando 

aberto, 25-38 mm de largura, rompendo-se em 6-7 raios, higroscópicos; camada micelial sobre 

um subículo amarelado se desprendendo facilmente, incrustado com restos vegetais e partículas 

do solo, amarelado (4A2), formado por hifas entrelaçadas e hialinas; camada fibrosa creme 

(4A3), apresentando discretas estrias longitudinais, formado por hifas com pequenas 

ramificações e pontiagudas, hialinas; camada carnosa creme (6D4) quando desidratado 

desprende-se facilmente da camada fibrosa.  São formados por hifas mais justapostas e 

entrelaçadas com pequenas ramificações. Endoperídio liso, amarelo claro (6D3), pedicelado ou 

pseudopedicelado, globoso a subgloboso, 11-16 mm x 8-12 mm, apófise presente e discreta; 

peristômio delimitado e fibriloso, ‘negro’ (6F3), com um ostíolo mamiforme. Gleba marrom 

(6F2), columela presente. Basidiosporos globosos a subglobosos, 2,5-5 (3,8) µm, hialinos 

amarelados, ornamentados com verrugas colunares sob MEV. Capilícios não ramificados, 1,2-5 

µm de diâmetro, hialinos amarelados, superfície com incrustações por toda sua extensão. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre tronco em decomposição. 

Distribuição: Espanha (Calonge et al., 2000). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 14/IV/2010, 

Barbosa, MMB; Lockwood, T; Goto, BT; Baseia, IG. UFRN-Fungos 723. 

Comentários: Caracteriza-se pelo pequeno tamanho, camada micelial impregnada com restos do 

substrato, exoperídio não higroscópico e camada carnosa pouco persistente. Macroscopicamente 

similar a G. striatum DC. diferenciado pelo maior tamanho, camada carnosa formando um colar, 

apófise definida e columela desenvolvida. O espécime concorda com todas as características 

descritas por Zamora & Calonge (2007), exceto pelo peristômio fibriloso. Uma duplicata foi 

enviada ao Prof. Francisco de Diego Calonge para confirmação. Em caso positivo, tratar-se à do 

segundo registro mundial desta espécie, até então conhecida apenas para Espanha. 
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Figura 56. Geastrum cf. parvistriatum. A. Basidioma maduro. B. Hifas da camada micelial (Desenho de 
Rhudson H. S. F. Cruz). C. células pseudoparenquimatosas da camada carnosa (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). D. Hifas da camada fibrosa (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em microscopia eletrônica 
de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum minimum Schwein., Schr. naturf. Ges. Leipzig 1: 58 (1822)                        Fig. 57 

Descrição: Basidioma imaturo: Não encontrado. Basidioma Maduro: Epígeo, 30 mm x 30,87 

mm. Exoperídio fornicado, 6-16 mm de largura, rompendo-se de 6-11 raios, higroscópicos; 

camada micelial persistente, incrustado com restos vegetais e partículas do solo, laranja claro 

(5A2), superfície irregular com várias depressões, formado por hifas entrelaçadas e hialinas. 

Camada fibrosa remanescente, amarelo laranja (5B6), apresentando discretas estrias 

longitudinais, formado por hifas hialinas com pequenas ramificações. Camada carnosa coloração 

cinza (5D5) a marrom claro (5D7). Endoperídio liso, marrom escuro (7F3), subgloboso, 9 mm x 

11 mm, pedicelo presente com 2,87 mm de altura e coloração de laranja claro (5A2), apófise 

presente, lisa e de cinza (4B1). Peristômio delimitado e fibriloso, de coloração cinza (5C2), com 

um ostíolo mamiforme. Gleba ‘negro’ (6F3), columela ausente. Basidiosporos globosos a 

subglobosos, 3,8-6,3 µm (5,04) de diâmetro, castanhos hialinos, fortemente ornamentados com 

verrugas irregulares. Capilícios não ramificados, 1-2 µm de diâmetro, hialinos amarelados, 

superfície levemente áspera. 

Habitat: Ocorrendo em áreas parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço em 

decomposição geralmente em área de restinga. 

Distribuição: Brasil (Rick, 1961; de Meijer, 2006); Europa, América do Norte, Oeste da Índa, 

Japão, América do Sul, Nova Zelândia e Austrália (Ponce de León, 1968), Costa Rica (Calonge 

et al., 2005). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 21/IV/2010, Barbosa, MMB; Lockwood, T.; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1460. Material 

Adicional Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Serra Negra do Norte, 

Estação Ecológica do Seridó, 03/II/2008, Ottoni, TBS; Silva, BDB; Fazolino, EP. UFRN-Fungos 

508. 

Comentários: Caracteriza-se principalmente pelo pequeno basidioma fornicado, endoperídio 

densamente pruinoso, peristômio distintamente delimitado. Macroscopicamente pode ser 

confundida com G. quadrifidum DC. ex Pers. que possui uma camada micelial em forma de 

cúpula. Também lembra G. arenarium Lloyd que, no entanto, possui esporos menores, além de 

um endoperídio séssil. Foi encontrado em ambiente de restinga e representa o primeiro registro 

para a região Nordeste tendo sido anteriormente registrado para os Estados do RS (Rick, 1961) e 

PR (de Meijer, 2006). 
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Figura 57. Geastrum minimum. A e B. Basidioma (Fotos de Baseia, IG). C. Esporo em microscopia eletrônica de 
varredura. D. Capilícios em microscopia eletrônica de varredura. 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        109 

 

Geastrum javanicum Morgan, Annls Sci. Nat., Bot., Sér. 3(5): 161 (1846)                                   Fig. 58 

Descrição: Basidioma imaturo: Parcialmente hipógeo, globoso a subglobso com pequena 

saliência apical, 9,1-10 mm x 9,2-10,3 mm, superfície aveludada, laranja claro (5A4) a marrom 

(5F6). Basidioma maduro: Exoperídio saculiforme, 42-68 mm de largura, rompendo-se em 5-7 

raios recurvados para baixo, higroscópicos; camada micelial aveludada, que normalmente se 

desprende ao retirar do substrato, incrustada com restos vegetais e partículas do solo, marrom 

(6E5), formada por hifas entrelaçadas e hialinas; camada fibrosa fina e aderida, laranja claro 

(5A2); camada carnosa marrom (6F4), quando desidratada se desprende facilmente da camada 

fibrosa, formada por hifas pseudoparenquimatosas subglobosas a irregulares, justapostas. 

Endoperídio séssil, liso, ‘negro’ (6F3), globoso a subgloboso, 7-10 mm x 7-15 mm, apófise 

ausente; peristômio definido, delimitado e fibriloso, da mesma cor do endoperídio, ostíolo 

mamiforme. Gleba ‘negro’ (6F3), columela presente; basidiosporos globosos, 4,4-6,3 (5,4) µm, 

hialinos amarelados, ornamentados com verrugas colunares. Capilícios não ramificados, 2,5-5 

µm de diâmetro, hialinos amarelados, superfície com incrustações por toda sua extensão. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: América do Sul (Rick, 1961); América Central (Calonge et al., 2005); América do 

Norte (Calonge et al., 2004); África, Austrália e Ásia (Ponce de León, 1968). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 22/V/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira JJS. UFRN-Fungos 1461. Brasil. Rio Grande do Norte: Município de 

Baía Formosa, RPPN-ME, Barbosa, MBB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. Material 

Adicional Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Parnamirim, Mata do Jiqui, 

22/VI/2007, Fazolino, EP; Baseia, IG. UFRN-Fungos 344. 

Comentários: Espécie de comum ocorrência na MAP e semelhante a G. saccatum e G. 

fimbriatum Fr. que, de acordo com Ponce de León (1968), se diferenciam pelo hábito epígeo e 

capilícios ramificados. Geastrum saccatum e G. fimbriatum possuem uma coloração 

esbranquiçada enquanto que G. javanicum tende a assumir cores avermelhadas e é caracterizado 

principalmente pela ausência da camada micelial que permanece presa ao substrato no momento 

em que é removido de seu hábitat. Ponce de León (1968) aponta como sinônimo Geastrum 

velutina, uma espécie de comum ocorrência no Brasil. 
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Figura 58. Geastrum velutinum. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Camada micelial do exoperídio 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. 
Esporo em microscopia eletrônica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum lloydianum Rick, Brotéria, sér. Bot. 5: 27 (1906)                                                         Fig. 59 

Descrição: Basidioma imaturo: Não encontrado. Basidioma maduro: Exoperídio fornicado, 

26,3 mm de largura, rompendo-se em sete raios recurvados para baixo, não higroscópicos; 

camada se desprende na maturidade formada por hifas entrelaçadas e hialinas; camada fibrosa 

fina e aderida, marrom amarelado (6D5); camada carnosa marrom (6F4), persistente, quando 

desidratada, se desprende facilmente da camada fibrosa, formada por hifas 

pseudoparenquimatosas subglobosas a irregulares, justapostas. Endoperídio séssil, granuloso, 

‘negro’ (6F3), subgloboso, 13 mm x 12 mm, apófise presente e discreta, cinza (6D1); peristômio 

bem definido, delimitado e fortemente sulcado, marrom escuro (6F2), com um ostíolo cônico. 

Gleba ‘negra’ (6F3), columela presente; Basidiosporos globosos, 2,8-3,8 (3,5) µm, hialinos 

amarelados, ornamentados com verrugas colunares. Capilícios não ramificados, 2,5-5 µm de 

diâmetro, hialinos amarelados, superfície com incrustações por toda sua extensão. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre solo com folhiço em decomposição. 

Distribuição: Asutrália, Congo e América (Dissing & Lange, 1962); Índia (Dennis, 1953); 

Brasil (Lloyd, 1907; Rick, 1961). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 26/VI/2009, 

Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1455. 

Comentários: Tendo registro unicamente para o RS (Rick, 1961), Geastrum lloydianum é 

caracterizado pelos basidiomas com exoperídio fornicado e não higroscópicos, além de um 

ostíolo distintamente sulcado. De acordo com Dissing & Lange (1962) é uma espécie próxima a 

G. morganii Lloyd e G. badium Pers. sendo que o primeiro se diferencia pela fragmentação da 

camada pseudoparenquimatosa formando um disco, um colar ou uma cúpula na base do 

endoperídio; e o segundo se diferencia pelo menor tamanho do basidioma e principalmente por 

possuir o dobro do tamanho do esporo de G. lloydianum. É o primeiro registro para a região 

Nordeste. 
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Figura 59. Geastrum lloydianum. A e B. Basidioma.  C. Camada micelial do exoperídio (Desenho de Rhudson H. 
S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em microscopia 
eletrônica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum saccatum Fr. Syst. mycol. (Lundae) 3 (1): 16 (1829)                                            Fig. 60 

Descrição: Basidioma imaturo: não encontrado. Basidioma maduro: Exoperídio saculiforme, 

22,41-28,46 mm de comprimento, rompendo-se em 5-7 raios, não higroscópicos. Camada 

micelial incrustada com restos vegetais e partículas do solo, marrom claro (5C3), formado por 

hifas entrelaçadas e hialinas amareladas. Camada fibrosa laranja claro (5A3), lisa, formada por 

hifas hialinas com pequenas ramificações. Camada carnosa amarelo escuro (5D4) que quando 

desidratada se torna firmemente aderida a camada fibrosa, formada por hifas justapostas e 

entrelaçadas com pequenas ramificações. Endoperídio liso, aveludado, cinza (5D2), séssil, 

subgloboso, 5-5,7 mm x 7,5-14 mm, apófise ausente. Peristômio bem delimitado e fibriloso, 

concolor com o endoperídio, um ostíolo mamiforme. Gleba marrom escuro (7F2), columela não 

observada nos basidiomas maduros. Basidiosporos globosos a subglobosos, 3,8-5,3 µm (4,7 µm), 

hialinos amarelados, verrucosos. Capilícios não ramificados, 1,2-5 µm, hialinos amarelados, 

superfície verrucosa com incrustações. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: Estados Unidos (Lloyd, 1902b); Cuba (Ponce de León, 1946); África do Sul 

(Bottomley, 1948); Panamá (Garner, 1956); Congo (Dissing & Lange, 1962); Oeste da África 

(Dring, 1964); México (Dubovoy et al., 1966; Guzmán-Dávalos & Guzmán, 1979; Esqueda-

Valle et al., 1990; Pardavé, 1991); Tobago (Reid, 1976); Hawaii (Smith & Ponce de León, 

1982), China (Liu, 1984), Europa (Sunhede, 1989); Tanzânia (Calonge et al., 1997); Brasil 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 22/V/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1462; 22/V/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. 

URM 82772. Município de Baí Formosa, RPPN-ME, Barbosa, MMBB; Silva, BDB; Jardim, JG; 

Baseia, IG. Material Adicional Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Serra 

Negra do Norte, Estação Ecológica do Seridó, 10/IV/2009, Fazolino, E. P. UFRN-Fungos 1025. 

Comentários: Espécie frequente em todo o Estado do Rio Grande do Norte.  Caracteriza-se 

pelos basidiomas epígeos e com endoperídio séssil, de coloração esbranquiçada e peristômio 

definido. Facilmente confundida com G. fimbriatum e G. triplex (Ponce de León, 1968), que se 

diferenciam por apresentarem, respectivamente, peristômio indefinido e camada carnosa 

formando um colar, não observado em G. saccatum. 
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Figura 60. Geastrum saccatum. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Camada micelial do exoperídio 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. 
Esporos em microscopia eletrõnica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia, Mycotaxon 104: 450 (2008)        Fig. 61 

Descrição: Basidioma imaturo: totalmente ou parcialmente hipógeo, subgloboso, 12 mm x 

19,5 mm. Basidioma maduro epígeo. Basidioma maduro: Exoperídio fornicado medindo, 

quando aberto 15,9-24,8 mm de largura, rompendo-se em 6-7 raios, semi-higroscópicos. Camada 

micelial incrustada com restos vegetais e partículas do solo, coloração marrom escuro (5E4), 

formada por hifas entrelaçadas e hialinas. Camada fibrosa laranja claro (5A2), formado por hifas 

hialinas com pequenas ramificações. Camada carnosa ‘negro’ (6F3), quando madura se 

desprende facilmente da camada fibrosa, formada por hifas justapostas e entrelaçadas com 

pequenas ramificações. Endoperídio séssil, pruinoso, granuloso, cinza (6E3), globoso a 

subgloboso, 10,8-12,5 mm x 9,2-13,3 mm, apófise não observada; peristômio delimitado, 

fibriloso, concolor com o endoperídio, ostíolo mamiforme. Gleba pulverulenta e preta, columela 

não observada. Basidiosporos globosos, 3,2-4,4 µm de diâmetro, hialinos amarelados, 

verrucosos. Capilícios não ramificados, 3,1-5 µm de diâmetro, hialinos amarelados, superfície 

rugulosa. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: Brasil (Fazolino et al., 2008). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 26/VI/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1457. Município de Baía Formosa, RPPN-ME, 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos. 

Comentários: Espécie de comum ocorrência no Estado do Rio Grande do Norte. Caracteriza-se 

principalmente pelos basidiomas de coloração escura com um endoperídio séssil com superfície 

verrucosa e peristômio indefinido com ostíolo fibriloso. O caráter mais forte para distinguir esta 

espécie é a superfície do endoperídio, formada por verrugas cilíndricas (vermiformes). As 

espécies que mais se aproximam deste táxon são G. rufescen Pers. e G. welwitschii Mont., que 

também possuem hifas vermiformes no endoperídio, sendo que nestes casos estas hifas aparecem 

de forma isolada sem se agruparam como acontece em G. entomophilum. Se diferenciam, 

também, pelos basidiosporos maiores (5-6 µm). Descrito por Fazolino et al. (2008) para o estado 

do RN. 
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Figura 61. Geastrum entomophilum. A e B. Basidioma. C. Camada micelial do exoperídio (Desenho de Rhudson 
H. S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em 
microscopia eletrônica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum triplex Jungh. Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol. 7: 287 (1840)                                 Fig. 62 

Basiônimo: Geastrum michelianum W.G. Sm., Gard. Chron., London 18: 608 (1873) 

Descrição: Basidioma imaturo: Hipógeo com uma discreta saliência apical pontiaguda, 14-18 

mm x 11-17 mm, impregnado com partículas do solo e restos vegetais, superfície áspera. 

Basidioma maduro: Exoperídio, 20-72 mm de largura, rompendo-se em 4-7 raios, não 

higroscópicos. Camada micelial, incrustada com restos vegetais e partículas do solo, amarelo 

escuro (5C3), formada por hifas entrelaçadas e hialinas. Camada fibrosa com coloração de 

amarelo escuro (5C4), apresentando discretas estrias longitudinais, formada por hifas hialinas 

com pequenas ramificações. Camada carnosa persistente, marrom escuro (5F4) rompendo-se em 

forma de um colar que circunda o endoperídio, formada por hifas justapostas e entrelaçadas. 

Endoperídio séssil e liso, marrom (5D3) a marrom claro (6D3), globoso a subgloboso, 14-18 mm 

x 6-9 mm, apófise ausente. Peristômio não delimitado, fibriloso e mamiforme, concolor com o 

endoperídio. Gleba marrom (6F4), columela presente. Basidiosporos globosos, 4,4-5,7 µm (5 

µm), castanhos, ornamentados. Capilícios não ramificados, 2-6 µm, castanhos, superfície áspera 

com incrustações. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição.   

Distribuição: Estados Unidos e Canadá (Lloyd, 1902b; Coker & Couch, 1928; Long & Stouffer, 

1948); Argentina (Spegazzini, 1927); África do Sul (Bottomley, 1948); Panamá (Garner, 1956); 

Congo (Dissing & Lange, 1962); México (Dubovoy et al., 1966; Guzmán-Dávalos & Guzmán, 

1979; Pardavé, 1991); Bélgica (Demoulin, 1968); Ilhas Canárias (Eckblad, 1975; Tejera et al., 

1998); Israel (Binyamini, 1973); Tobago (Reid, 1976); Hawaii (Smith & Ponce de León, 1982); 

China (Liu, 1984); Europa (Sunhede, 1989); França (Moyersoen & Demoulin, 1996); Brasil 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009) 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 22/V/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. URM 82771; 26/VI/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-

Fungos 1456; 30/V/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1459. Município de 

Baía Formosa, RPPN-ME, 27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. 

UFRN-Fungos 1458. 

Comentários: Espécie de comum ocorrência no Estado do Rio Grande do Norte. Caracteriza-se 

fundamentalmente pela camada carnosa formando um notável colar na base do endoperídio. É 

uma espécie similar a G. saccatum que, no entanto, não forma colar. Já registrado para o Estado 

do RN por Leite & Baseia (2007). 
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Figura 62. Geastrum triplex. A e B. Basidioma. C. Camada micelial do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em microscopia 
eletrônica de varredura. F. Capiício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum lageniforme Vittad. Monograph Lyc.: 16 (1842)                                               Fig. 63 

Descrição: Basidioma imaturo: Hipógeo, subgloboso com uma saliência apical, 14,63 mm x 

18,70 mm, superfície lisa, com estrias irregulares, levemente incrustado com partículas do solo e 

restos vegetais, camada micelial marrom alaranjado (5C3). Basidioma maduro: Epígeo, 14,11-

31,65 mm x 2,1-22,66 mm. Exoperídio saculiforme, 14-32 mm de largura, rompendo-se em 6-7 

raios, não higroscópicos a semi-higroscópicos. Camada micelial fina nos espécimes mais velhos 

e um pouco mais espessa nos mais novos, laranja claro (5A3), levemente incrustado com restos 

vegetais e partículas do solo, estriado, formado por hifas entrelaçadas e hialinas. Camada fibrosa 

laranja escuro (5B3), bem aderida a camada carnosa, formada por hifas com pequenas 

ramificações, pontiagudas, hialinas. Camada carnosa marrom claro (6D3), remanescente 

persistindo por um bom tempo, são formados por hifas justapostas e entrelaçadas com pequenas 

ramificações. Endoperídio séssil, liso, aveludado, marrom claro (6D3), globoso a subgloboso, 

11-18 mm x 4-10 mm, apófise não observada. Peristômio bem definido, delimitado e fibriloso, 

creme (4A3), com um ostíolo mamiforme. Gleba preta, columela presente. Basidiosporos 

globosos, 6,3-7,6 µm (7 µm) de diâmetro, hialino amarelado, com ornamentação irregular e 

colunar. Capilícios não ramificados, 2,5-7,6 µm de diâmetro, castanhos, superfície lisa. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: Brasil (Hennings, 1904; Rick, 1961; Cortez et al., 2008); Europa e América 

(Calonge et al., 2005) 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-ME, 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1452. Material 

Adicional Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 29/VII/2006, 

Fazolino, EP; Silva, BDB; Leite, AG. UFRN-Fungos 332. 

Comentários: Caracteriza-se pelos raios longos e pontiagudos, que ao desidratar dão uma 

aparência aracnoidéa, e pela presença de grampos de conexão nas hifas da camada micelial. 

Assemelha-se a G. saccatum e G. triplex, que se diferenciam pelo exoperídio em forma de saco e 

raios triangulares e pela presença da camada carnosa em forma de colar na base do endoperídio, 

respectivamente. Trata-se do primeiro registro para o Nordeste onde já foi reportado para os 

Estados do RS (Rick, 1961; Cortez et al., 2008) e RJ (Hennings, 1904). 
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Figura 63. Geastrum lageniforme. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Camada micelial do 
exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. 
Cruz). E. Esporo em microscopia eletrônica de varredura. F. Capilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Geastrum ovalisporum Calonge & Mor.-Arr., Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 273 (2000)      Fig. 64 

Descrição: Basidioma imaturo: não encontrado. Basidioma maduro: Exoperídio fornicado 

medindo, quando aberto, 20-24 mm de largura, rompendo-se em 5-7 raios, não-higroscópicos. 

Camada micelial incrustado com restos vegetais e partículas do solo, branco (1A1), superfície 

irregular formada pelo acúmulo de hifas superficiais formando tufos. Camada fibrosa amarelo 

claro (4A2), formada por hifas hialinas com pequenas ramificações. Camada carnosa de 

coloração amarelo escuro (6D5) que quando desidratado desprende-se facilmente da camada 

fibrosa, remanescente, são formadas por hifas justapostas e entrelaçadas com pequenas 

ramificações. Endoperídio pedicelado, liso, veludado, marrom escuro (7F3), subgloboso, 11-20 

mm x 4-14 mm, apófise presente, bem desenvolvida; peristômio bem delimitado, fibriloso, 

concolor com o endoperídio, ostíolo cônico. Gleba pulverulenta e concolor ao endoperídio, 

columela não observada. Basidiosporos ovóides, 2,5-3,1 µm de diâmetro, hialinos amarelados, 

ornamentação irregular. Capilícios não ramificados, 2-5 µm de diâmetro, hialinos amarelados, 

superfície levemente rugulosa. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente sombreadas. Sobre solo com folhiço em decomposição. 

Distribuição: Bolívia (Calonge et al., 2000); Brasil (SC – Cortez et al., 2008; RN – Leite et al., 

2007a). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-ME, 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1451. 

Comentários: Reconhecido pelos esporos de forma ovóide, os quais são únicos no gênero 

Geastrum. Semelhante a G. dissimile Bottomley que se separa por apresentar um exoperídio 

fornicado, peristômio sulcado ou fimbriado e esporos globosos. É possível, ainda, confundir esta 

espécie com G. javanicum e G. fimbriatum, no entanto, os esporos globosos não deixam dúvidas 

quanto à identificação de G. ovalisporum. Já registrado para o Rio Grande do Norte por Leite et 

al. (2007);  
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Figura 64. Geastrum ovalisporum. A e B. Basidioma. C. Camada micelial do exoperídio (Desenho de Rhudson H. 
S. F. Cruz). D. Camada carnosa do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em microscopia 
eletrônica de varredura. F. Capilícios em microscopia eletrônica de varredura. 
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 Gênero Morganella 

Foi descrito por Zeller (1948), para acomodar as espécies de Lycoperdon que possuíam 

paracapilícios e ausência de capilício verdadeiro além de substâncias amorfas presentes na gleba 

(Suárez & Wright, 1996). Trata-se de um gênero com distribuição neotropical e outras zonas do 

hemisfério sul e aparentemente raro nas regiões temperadas (Kreisel & Dring, 1967; Suárez & 

Wright, 1996; Krüger & Kreisel, 2003), com apenas nove espécies descritas (Kirk et al., 2008), 

sendo cinco registros para o Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). Macroscopicamente são 

caracterizados por seus pequenos e normalmente escuros basidiomas que tendem a crescer sobre 

madeira morta (Kreisel & Dring, 1967; Kreisel, 1976). Microscopicamente são caracterizados por 

uma gleba contendo apenas paracapilícios, membranas glebais e esporos. 

Foram registradas Morganella compacta, M. fuliginea e M. pyriformis que podem ser 

distinguidas pela chave de identificação abaixo: 

Chave para identificação das espécies de Morganella estudadas 

1 Endoperídio reticulado, exoperídio descíduo ................... Morganella compacta 

1’ Endoperídio não reticulado, exoperídio persistente ........ 2 

2 Subgleba compacta, esporos equinulados ......................... Morganella fuliginea 

2’ Subgleba celular, esporos asperulados .............................. Morganella pyriformis 

Morganella compacta (G. Cunn.) Kreisel & Dring, Feddes Repert. 74: 116 (1967)            Fig. 65 

Basiônimo: Lycoperdon compactum G. Cunn., Trans. Proc. N.Z. Inst. 57: 195 (1926) 

Descrição: Basidioma epígeo, subgloboso, 15-33 mm x 10-23 mm, pseudoestipe presente, 10-15 

mm de comprimento, base bulbosa presente ou não. Rizomorfa presente, bem desenvolvida e 

ramificada, cada filamento com 0,45 mm de espessura e podendo chegar a 50 mm de extensão, 

incrustado com partículas do solo e restos vegetais, poro apical com desenvolvimento tardio, 

circular a irregular. Exoperídio branco no início do desenvolvimento escurecendo na maturidade, 

e se desprendendo do endoperídio passando pelas cores vi8oleta (18A4) a marrom (5E4) quando 

finalmente atinge a coloração cinza a marrom esverdeado (4E3) quando totalmente maduro, 

superfície granular. Endoperídio reticulado, papiráceo, delgado e persistente, amarelo escuro 

(5D4). Gleba branca e esponjosa no início do desenvolvimento tornando-se marrom esverdeado 

(4E3) e pulverulenta; pseudocolumela presente, até 8 mm de altura; subgleba presente e 

conspícua, amarelo claro (4A3), celular com aspecto esponjoso, com câmeras de 0,5-1 mm de 
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diâmetro. Basidiosporos globosos, 3,5-4 µm, asperulados, hialinos castanhos e com uma gútula 

central; pedicelo presente e curto, 600 nm a 2 µm de comprimento. Capilícios ausentes ou 

escassos, paracapilícios presentes e hialinos, cianofílicos e com susbstâncias amorfas e 

membranosas impregnadas. Exoperídio composto de células pseudoparenquimatosas ou 

esferocistos subglobosos a irregulares, 15-20 µm de diâmetro. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Pode ocorrer tanto sobre 

solo com folhiço em decomposição como sobre troncos em decomposição. 

Distribuição: Nova Zelândia (Ponce de León, 1971); Costa Rica (Calonge et al., 2005); 

Austrália (Cunningham, 1944); Brasil. 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 20/V/2005, 

Barbosa, MMB; Baseia, IG. UFRN-Fungos 651; 25/V/2005, Barbosa, MMB; Baseia, IG. UFRN-

Fungos 670; 22/VI/2005, Barbosa, MMB; 08/VII/2006, Barbosa, MMB; Fazolino, EP; Otoni, 

TBS. UFRN-Fungos 864; Baseia, IG. UFRN-Fungos 664; 12/VI/2009, Silva, BDB, Fazolino, 

EP. UFRN 1330; 07/VII/2009, Cruz, RHSF; Oliveira, JJS; Cocentino, MIM. UFRN 1329; 

12/VI/2009, Silva, BDB, Oliveira, JJS. UFRN 1006; 22/V/2010, Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 

1400; 23/IV/2010, Barbosa, MMB; Souza, JO; Dore, C. UFRN-Fungos 1401. 

Comentários: Espécie caracterizada pelo exoperídio decíduo que se desprende na maturidade, 

deixando um endoperídio sutilmente reticulado exposto na porção superior. As descrições deste 

táxon (Cunningham, 1944; Kreisel & Dring, 1967 e Calonge et al., 2005) o apontam como 

lignícola, no entanto, a maioria das espécies coletadas tiveram ocorrência em solo e mais 

raramente em madeira. Todos os caracteres concordam com as descrições propostas pelos 

autores anteriormente citados, no entanto, o endoperídio possui marcações reticuladas menos 

distintas. Morganella compacta é semelhante a M. subincarnata (Peck) Kreisel & Dring e M. 

afra Kreisel & Dring, distinguido pela ausência de endoperídio reticulado, exoperídio composto 

por espinhos subpiramidais e esporos equinulados, enquanto que Morganella subincarnata 

possui basidiomas menores (até 1 cm de diâmetro) e endoperídio liso. É a primeira referência 

para a América do Sul que possía registro apenas para Nova Zelândia e Costa Rica (Calonge et 

al., 2005) e para a Tailândia (Ellingsen, 1982). 
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Figura 65: Morganella compacta. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Secção do Basidioma 
mostrando a pseudocolumela D. Esquerda: esporos e paracapilícios em microscopia óptica, Direita: esferocistos 
do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporo em microscopia eletrônica de varredura. F. 
Paracapilício em microscopia eletrônica de varredura. 
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Morganella fuliginea (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring, Feddes Repert. 74: 113 (1967) Fig. 66 

Basiônimo: Lycoperdon fuliginea Berk. & M.A. Curtis, in Brekeley, J. Linn. Soc., Bot. 10 (46): 345 (1868) 

Descrição: Basidioma epígeo, subgloboso, 5-10 mm x 10-17 mm, pseudoestipe presente, 

rudimentar e incrustado com restos vegetais e partículas do solo, 2,9-4,1 mm de comprimento, 

base bulbosa presente ou não. Rizomorfa presente, delgada, bem desenvolvida e ramificada, 0,2-

0,3 mm de espessura e podendo chegar a 20 mm de extensão. Poro apical presente e bem 

desenvolvido, circular. Exoperídio branco no início do desenvolvimento,  escurece e se 

desprende do endoperídio à medida que amadurece passando pelas cores branca (1A1) a violeta 

escuro (18F5), atinge a coloração marrom (6E4) a marrom escuro (6F4) quando totalmente 

madura, superfície granular a setosa. Endoperídio liso, papiráceo e persistente, amarelado (4A4). 

Gleba branca (1A1) e esponjosa no início do desenvolvimento tornando-se marrom (6F5) e 

pulverulenta; subgleba presente, inconspícua, branca (1A1), compacta. Basidiosporos globosos, 

2,5-5 µm, equinulados, hialinos castanhos; pedicelo ausente ou, se presente, rudimentar. 

Capilícios ausentes, paracapilícios presentes, 2-3 µm de diâmetro, cianofílicos e com 

susbstâncias amorfas e membranosas impregnadas. Exoperídio composto de células 

pseudoparenquimatosas ou esferocistos subglobosos a irregular, 10-25 µm de diâmetro. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre troncos em 

decomposição. 

Distribuição: Cuba, Guadalupe (Duss; Fuss, 1809), Dominica (Ramage, 1888; Kreisel 1966; 

Elliott, 1892), Trindad (Wakefield, 1921; Dennis, 1949), México, Costa Rica (Martin & Weldon, 

1952), Venezuela (Dennis, 1958), Brasil, Argentina (Singer, 1957), Bolívia (Singer, 1956), 

Brasil (Lowy, 1965; Dring, 1969; Torrend, 1914; Fidalgo & Kauffmann, 1956; Singer, 1951). 

Material Examinado: Brasil, Rio Grande do Norte, Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 28/VII/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1396; 

28/VII/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1397; 27/V/2009, 

Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1398. 

Comentários: Reconhecida pelos basidiomas pequenos e lignícolas, com esporos equinulados e 

esferocistos agrupados em cadeias. Morganella fuliginea é ligeiramente similar a M. velutina 

(Berk. ex Massee) Kreisel & Dring sendo que esta se diferencia pela presença de elemnetos 

setosos no exoperídio. Das novas referências para o Estado do RN: Morganella fuliginea possui 

ampla distribuição no hemisfério sul e no Brasil já foi catalogada para os Estados do RS (Rick, 

1961; Homrich, 1969, Suárez & Wright 1996; Sobestiansky, 2005), PR (de Meijer, 2006), SP 
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(Bononi et al., 1981; Bononi et al., 1984), RJ, GO, DF (Suárez & Wright, 1996) , RO (Capelari 

& Maziero, 1988) e PE (Trierveiler-Pereira et al. 2010). 

 
Figura 66. Morganella fuliginea. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Esporos e paracapilícios em 
microscopia óptica (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Esferocistos do Exoperídio (Desenho de Rhudson H. 
S. F. Cruz). E. Paracapilícios em microscopia eletrônica de varredura. F. Esporo em microscopia eletrônica de 
varredura. 
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Morganella cf. pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krüger [as 'pyriforme'], Mycotaxon 86: 175 (2003)                   
Fig. 67 

Basiônimo: Lycoperdon pyriforme Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 4: 128 (1774) 

Descrição: Basidioma epígeo, subgloboso a turbinado, 10-17 mm x 14-20 mm, pseudoestipe 

presente, 5-15 mm de comprimento, base bulbosa presente ou não. Rizomorfa presente em 

alguns espécimes, delgada e ramificada, 0,85-1 mm de espessura, incrustada com partículas do 

solo e restos vegetais, poro apical com desenvolvimento tardio, circular. Exoperídio branco no 

início do desenvolvimento, escurece e se desprende do endoperídio à medida que amadurece 

passando pelas cores branca (1A1) a violeta escura (15F7) quando finalmente atinge a coloração 

marrom amarelada (5D7) a marrom escuro (6F2) quando totalmente maduro. Endoperídio liso, 

papiráceo e persistente, branco laranja (5A2) a marrom escuro (7F7). Gleba branca e esponjosa 

no início do desenvolvimento tornando-se amarelo escuro (5D4) e pulverulenta; subgleba 

presente e branca (1A1), celular, com câmeras de menos de 0,5 mm de diâmetro. Basidiosporos 

globosos a subglobosos, 2,6-3 µm, lisos, hialinos e com uma gútula central sob MO e levemente 

asperulados sob MEV; pedicelo ausente ou, se presente, bem rudimentar. Capilícios ausentes ou 

escassos, paracapilícios presentes, cianofílicos e com susbstâncias anamorfas e membranosas 

impregnadas. Exoperídio composto de células pseudoparenquimatosas ou esferocistos 

subglobosos a ovóides, de até 25 µm de diâmetro. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: Brasil (Sydow & Sydow, 1907; Rick, 1961; Homrich, 1969; Bononi et al., 1984; 

Baseia, 2005). Cosmopolita (Krüger & Kreisel, 2003). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 21/IV/2010, Barbosa, MMB; Lockwood, T; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1399. 

Comentários: Espécie pouco frequente no estado do RN. Caracteriza-se pelos basidiomas 

piriformes que se desenvolvem no solo e esporos com ornamentação delicadamente asperuladas 

que sob MO aparentam ser lisos conforme Krüger & Kreisel (2003) e Basiea (2005), no entanto, 

a morfologia subglobosa a ovóide dos esferocistos não conferem com os setosos descrito por 

Krüger & Kreisel (2003).  No entanto, a morfologia ultra-estrutural dos esporos bem como o 

tamanho dos mesmos é similar as descrições deste táxon, sendo por isso mantido como 

Morganella pyriformis. Morganella pyriformis é citada pela primeira vez no nordeste,  tendo 

registro apenas para RS (Rick, 1961; Homrich, 1969), SP (Bononi et al., 1984; Baseia, 2005a) e 

MG (Sydow & Sydow, 1907). Trata-se de uma espécie pouco coletada no período deste estudo. 
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Figura 67. Morganella pyriformis. A e B. Basidioma. C. Esporos e paracapilícios em microscopia óptica 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). D. Esferocistos do exoperídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. 
Paracapilícios em microscopia eletrônica de varredura. F. Esporos em microscopia eletrônica de varredura. 
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 Gênero Mutinus 

Estabelecido por Fries em 1849, conta atualmente com 12 espécies (Kirk et al., 2008). 

Caracterizado por um receptáculo cilíndrico, oco e estipe fusiforme que suporta a gleba diretamente 

na parte superior; gleba mucilaginosa e de forte odor fétido, com esporos elípticos e lisos (Dring, 

1964). Foi encontrada uma única espécie, Mutinus elegans, que se caracteriza principalmente pelo 

fraco odor fétido. 

 Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch., Syll. Fung. (Abellini) 7: 13 (1888)                                  Fig. 68 

Basiônimo: Corynites elegans Mont., Syll. gen. sp. crypt. (Paris): 281 (1856) 

Descrição: Ovo elíptico, 4-7 mm de diâmetro e 15-22 mm de comprimento. Basidioma maduro 

epígeo, cilíndrico, 5-10 mm de espessura, 25-60 mm de altura, branco (4A1) a avermelhado 

(8A8) com uma deiscência irregular. Pseudoestipe 25-40 mm de altura, oco, vermelho no topo 

(10A2 a 10A3), porção fértil cônica; gleba recobrindo a região fértil, marrom (10E4 a 9F8), 

mucilaginoso, volva presente e bem desenvolvida, exalando um fraco odor fétido; esporos 

elípticos, lisos e hialinos, 3,5-5,5 µm x 1,4-3,1 µm. 

Habitat: Ocorrendo em áreas totalmente ou parcialmente sombreadas. Sobre solo com folhiço 

em decomposição. 

Distribuição: Europa e América do Norte (Pilát, 1958), Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 

2009). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1431; 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1432; 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. URM 82770. Município de 

Natal, PEDN, 16/VII/2004, Baseia, IG. UFRN-Fungos 197. 

Comentários: Caracterizado pelo seu fraco odor fétido é reconhecido pela morfologia cilíndrica, 

cor avermelhada a laranja; e esporos pequenos (3,5-5,5 µm comp.). Já reportado para o Rio 

Grande do Sul (Cortez et al., 2008), é pouco frequente no Estado do Rio Grande do Norte. Já 

registrados para a MAP por Baseia et al. (2006) como Mutinus caninus, com ampla  distribuição 

mundial. 
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Figura 68. Mutinus elegans. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro. C. Esporos em microscopia óptica 
(Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 

 Gênero Myriostoma 

Monoespecífico foi proposto por Desvaux em 1809 (apud, Kirk et al., 2008),  com registro no 

Brasil (Trieveiler-Pereira & Baseia, 2009). 

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda, Anleit. Stud. Mykol., Prag: 131 (1842)                 Fig. 69 

Basiônimo: Lycoperdon coliforme Dicks., Bot. Arr. Brit. Pl., Edn 2 (London) 2: 783 (1776) 

Descrição: Basidioma imaturo sublgoboso, 15-45 mm de diâmetro, epígeo. Exoperídio 

rompendo-se em 5 a 7 raios na maturidade, marrom (6E4), revoluto, rígido, não higroscópico, 

duas camadas; camada micelial lisa laranja (5A3). Camada carnosa cor de marrom (6F4), 

perdendo na maturidade. Endoperídio com 20-27 mm de diâmetro, ‘negro’ (6F3), 

pluripedicelado (5-7), pluriostiolado (-8), subgloboso; boca fibrilosa, peristômio ausente. Gleba 

marrom (6E4), pulverulenta, com várias columelas, hifas do capilício de coloração amarronzada, 

não ramificado, 2,5-5 µm de diâmetro, de paredes espessadas; basidiósporos globosos, 5,5-6,5 

µm de diâmtro, fortemente verrucoso. 

Habitat: Solitário em solo de duna, geralmente em localidades mais secas. 
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Distribuição: Argentina (Spegazzini, 1927), Brasil (Rick, 1961), Ilhas Canárias (Beltrán-Tejera 

et al., 1998), Hawaii (Smith & Ponce de León, 1982), México (Pardavé, 1991), África do Sul 

(Bottomley, 1948), Estados Unidos (Coker & Couch, 1928; Long & Stouffer, 1948). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos; 

Material Adicional Examinado: Brasil. Pernambuco: Município de Buíque, Parque Estadual 

Vale do Catimbau, 05/VIII/2006, Goto, BT. UFRN-Fungos 411; Município de Serra Negra, 

Reserva Biológica de Serra Negra, 22/VII/1998, Baseia, IG. UFRN-Fungos 234. 

Comentários: De comum ocorrência no Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009), caracteriza-

se principalmente pelo endoperídio pluriostiolado e pluripedicelado. Myriostoma coliforme, 

única espécie do gênero, possui ampla distribuição no mundo e no Brasil já foi catalogado para 

os Estados do RS (Rick, 1961; Homrich, 1973; Guerrero & Homrich, 1999), SP (Homrich, 

1973), PE (Baseia & Galvão, 2002; Leite & Baseia, 2007) e PB (Baseia & Galvão, 2002).  

 
Figura 69. Myriostoma coliforme. A. Basidioma imaturo (Foto de Silva, BDB). B. 
Basidioma mostrando endoperídio pluriostiolado (Foto de Silva, BDB). C. 
Basidioma mostrando endoperídio pluripedicelado (Foto de Silva, BDB). D. 
Esporos em microscopia eletrônica de varredura. 
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 Gênero Phallus 

 Estabelecido por Junius em 1753, conta atualmente com 18 espécies descritas (apud Kirk et 

al., 2008), sendo 11 registrados no Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009). Cosmopolita, 

caracteriza-se por um receptáculo cilíndrico esponjoso e oco cuja gleba se localiza na superfície 

apical do píleo que está preso ao estipe esponjoso e exala um odor fétido, característico do gênero 

(Dring, 1964). Os caracteres taxonômicos mais importantes são a forma e superfície do píleo, 

coloração do receptáculo e da volva (Baseia et al., 2003; Kreisel, 1996). Apenas Phallus indusiatus 

foi encontrado. 

Phallus indusiatus Junius ex L. Saccardo's Syll. fung. VII: 3; XV: 279                              Fig. 70 

Descrição: Ovo subgloboso a ovóide, 15-25 mm de diâmetro, epígeo, branca (1A1), rizomorfa 

robusta, ramificada e branca. Volva com uma camada gelatinosa interna e hialina e uma estrutura 

membranosa composta de hifas ramificadas e septadas. Pseudoestipe cilíndrico, esponjoso, não 

pigmentado, 30-90 mm de altura, 3-10 mm de espessura, construído em uma estrutura pseudo-

parenquimatosa que é composta de hifas globosas. Indúsio bem desenvolvido, branca (1A1), 

suspenso em até ¾ do comprimento do pseudoestipe. Píleo largamente campanulado com rugas 

superficiais que em conjunto forma uma rede, ápice perfurado. Gleba esverdeada (1F4), 

mucilaginosa, de odor fétido. Esporos cilíndricos a ovóides, 4-6 µm x 1,5-2 µm, lisos e hialinos. 

Habitat: em solo de duna ou sobre madeiras em decomposição. 

Distribuição: Pantropical (Calonge et al., 2005) 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN-Mata 

Estrela, 27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1392; 

27/V/2009, Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardim, JG; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1393; 

28/VII/2009, Barbosa, MMB; Oliveira, JJS; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1394; 21/IV/2010, 

Barbosa, MMB; Lockwood, T.; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1391; 21/IV/2010, Barbosa, MMB; 

Lockwood, T.; Baseia, IG. UFRN-Fungos 1395. Município de Natal, PEDN, 13/VII/2010, 

Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 125. 

Comentários: Espécie mundialmente distribuída e de comum ocorrência no Brasil (Trierveiler-

Pereira & Baseia, 2009). Caracteriza-se principalmente pelo indúsio (véu de noiva) bem 

desenvolvido, pseudoestipe esbranquiçado e odor fétido. Já registrado para a MAP por Baseia et 

al. (2006), com ampla  distribuição mundial. 
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Figura 70. Phallus indusiatus. A. Basidioma imaturo. B. Basidioma maduro mostrando a 
volva. C. Basidioma maduro mostrando indúsio bem desenvolvido. D. Esporos em 
microscopia óptica (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). 

 

 Gênero Scleroderma 

Estabelecido por Persoon em 1801, monografado por Guzmán (1970), conta atualmente com 30 

espécies (Kirk et al., 2008), sendo 14 registros no Brasil (Trieveiler-Pereira & Baseia, 2009). 

Caracteriza-se pelo perídio espesso, com gleba violeta escura e pulverulenta e ausência de capilícios 

(Guzmán, 1970; Baseia & Milanez, 2000). Apenas Scleroderma nitidum foi encontrada. 
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Scleroderma nitidum Berk., Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 6: 173 (1854)                      Fig. 71 

Basiônimo: Veligaster nitidus (Berk.) Guzmán & Tapia, Docums Mycol. 25 (nos 98-100): 188 (1995) 

Descrição: Basidioma epígeo, globoso a subgloboso, 15-30 mm de diâmetro, superfície lisa no 

início do desenvolvimento tornando-se ornamentada quando maduro. Rizomorfa presente e bem 

desenvolvida, branca (1A1), com tons de amarelo devido ao substrato, formado por hifas frouxas 

que se aderem a partículas do solo e restos vegetais até mais ou menos a metade do basidioma. 

Perídio espesso e rígido, 1-3 mm de espessura quando desidratado, formada por hifas 

entrelaçadas. Exoperídio liso a fragmentado em pedaços globosos e subglobosos, amarelado 

(4C4). Endoperídio fino, branco (1A1), composto por hifas de parede delgada, hialino a 

amarelado. Deiscência na maturidade através da ruptura do perídio em um padrão estrelado 

formando 4-7 raios. Gleba firme e compacta, tornando-se pulverulenta quando maduro e de cor 

marrom (3F3). Hifas glebais entrelaçadas e septadas. Grampos de conexão ausente. 

Basidiosporos globosos, fortemente equinulados, castanhos, 11-12 µm de diâmetro incluindo a 

ornamentação. 

Habitat: Em solo de duna, normalmente próximo a árvores nativas. 

Distribuição: Argentina (Spegazzini, 1927); África do Sul (Bottomoley, 1948); Noruega 

(Eckblad, 1955); Panamá (Garner, 1956), Brasil (Rick, 1961; Guzmán, 1970; Giachini et al., 

2000; Gurgel et al., 2008); Congo (Dissing & Lange, 1962); Espanha (Calonge & Demoulin, 

1975); China (Liu, 1984); Chile (Garrido, 1986); México (Pardavé, 1991); Bélgica (Moyerson & 

Demoulin, 1996); Japão e Tailândia (Kasuya & Guzmán, 2007). 

Material Examinado: Brasil. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 22/V/2009, 

Barbosa, MMB; Oliveira, JJS. UFRN-Fungos 1424; 28/IV/2010, Barbosa, MMB. URM 82761; 

28/IV/2010, Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1419; 30/IV/2010, Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 

1418; 30/IV/2010, Barbosa, MMB. UFRN-Fungos 1420; 30/IV/2010, Barbosa, MMB. UFRN-

Fungos 1421; 30/IV/2010, Barbosa, MMB; Sousa, JO. UFRN-Fungos 1422; 30/IV/2010, 

Barbosa, MMB; Sousa, JO. URM 82763; 30/IV/2010, Barbosa, MMB. URM 82766; 30/V/2010, 

Barbosa, MMB; Sousa, JO. URM 82767; 12/V/2010, Barbosa, MMB; Leite, AG. URM 82764; 

13/VII/2010, Barbosa, MMB; Cruz, RHSF. UFRN-Fungos 1423; 13/VII/2010, Barbosa, MMB; 

Cruz, RHSF. URM 82762. Município de Baía Formosa, RPPN-Mata Estrela, 27/V/2009, 

Barbosa, MMB; Silva, BDB; Jardin, JG; Baseia, IG. URM 82765.  

Comentários: Espécie bem adaptada para a MAP e caracteriza-se pelo perídio felpudo formado 

por duas camadas. Esta espécie tem sido confundida com S. verrucosum (Bull.) Pers., que difere 

pela presença de elementos gelatinosos no perídio e também pelos basidiosporos com tamanhos 
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maiores. Scleroderma pseudostipitatum Petch possui uma morfologia semelhante a S. nitidum 

devido às pequenas ‘escamas’ presentes na porção superior do exoperídio, diferindo pelos 

basidiosporos de maior tamanho (acima de 12 µm no diâmetro). Scleroderma nitidum foi 

referida para a MAP sendo de comum ocorrência mesmo no período mais seco (Gurgel et al., 

2008), apesar dos registros deste trabalho apontarem apenas para o período chuvoso. 

 
Figura 71. Scleroderma nitidum. A, B e C. Basidiomas em diferentes estágios de desenvolvimento. D. 
Hifas do perídio (Desenho de Rhudson H. S. F. Cruz). E. Esporos em microscopia óptica (Desenho de 
Rhudson H. S. F. Cruz). F. Esporo em microscopia eletrônica de varredura. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos estudos realizados sobre a diversidade de fungos gasteróides das duas localidades 

investigadas, conclui-se que: 

- Cyathus limbatus, Cyathus gracilis, Morganella compacta, Bovista aestivalis, Geastrum 

triplex, Geastrum saccatum, Aseroë floriformis, Phallus indusiatus e Scleroderma nitidum são 

comuns nas áreas estudadas. 

- Geastrum parvistriatum, Mutinus elegans, Morganella pyriformis, Myriostoma coliforme, 

Cyathus badius e Geastrum minimum são espécies restritas. 

- O período chuvoso promove a produção dos basidiomas, sendo que as espécies de Calvatia 

ocorreram no final deste período, enquanto que as demais ocorreram no início ou no meio do 

período. 

- As duas áres tiveram uma similaridade de aproximadamente 30%, um dado até certo ponto 

esperado visto que as duas áreas foram estudadas com um esforço amostral consideravelmente 

diferente. 

- A área do PEDN teve o maior número de coletas devido a localização na capital facilitar o 

acesso. 

- A área da RPPN-ME teve o menor esforço amostral devido ao fato de ser uma propriedade 

particular e estar em uma localização distante dificultando, assim, o acesso. 
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Basidiósporos, 31, 51, 131 
Battarrea, 30, 148 
Battarreoides, 30 
Bird’s nest fungi, 17, 140, 150 
Boca, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 131 

fimbriada, 82, 84, 92, 94, 96, 98 
lisa, 82, 94, 96, 98, 119, 131 
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setosa, 82, 90 
Boletales, 18, 20, 21, 48, 50, 51, 53, 140 
Bovista, 22, 23, 30, 31, 36, 41, 66, 72, 73, 74, 137, 138, 146 

aestivalis, 72, 73, 74, 137 
Bovista plumbea, 72 
Brasil, 18, 56, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 

119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 143, 146, 148 
Bufas de lobo, 17, 46, 50, 53, 54, 144, 148 

C 

Caatinga, 58 
Calcofluorescência, 29 
Calostomataceae, 21, 50 
Calvatia, 36, 53, 54, 66, 75, 76, 78, 79, 80, 141, 146, 150 

bicolor, 75, 80 
Camada carnosa, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 
Camada fibrosa, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 
Camada micelial, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 131 
Câmera clara, 64, 65 
Canguaretama, 60 
Capilícios, 22, 28, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 65, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 

121, 123, 124, 126, 128, 131, 134 
Caracteres, 19, 149 
Carl Linnaeus, 19 
Carta de cores, 63, 64 
Castoreum, 37 
Células, 26, 72, 76, 78, 80, 124, 126, 128 

Ch 

Chave, 7, 72, 75, 83, 100, 123 
Chlamydopus, 30 

C 

Cistídios, 48 
Classificação, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 47, 58, 72 
Clathraceae, 21, 44, 45, 141 
Clathrus, 42, 54 
Claustulaceae, 21, 44 
Clima, 55, 58 
Cogumelo, 43 
Colar, 31, 117 
Coletas, 5, 6, 57, 58, 61, 62, 63, 142 
Columela, 43, 46, 48, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131 
Comestíveis, 18, 53, 54, 150 
Conídios, 51 
Coprinus, 43 
Córtex, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98 
Critério de classificação, 26 
Critérios de classificação, 28, 46 
Cunningham, 20, 33, 34, 37, 53, 54, 55, 65, 124, 141 
Cyathus, 22, 23, 32, 51, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 137, 138, 150 

badius, 94, 137 
gracilis, 96, 97, 137 
limbatus, 98, 99, 137 

D 

Desenvolvimento, 5, 6, 17, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 72, 123, 126, 128, 135, 143 
aulaeothecium, 41 
auleado, 47 
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Auleado, 41 
bovistellóide, 40 
bovistoide, 41 
coralóide, 40, 41, 46, 48 
globaróide, 41 
homogêneo, 39 
lacunar, 51, 52 
lycoperdóide, 40 
Lycoperdóide, 40 
multipileado, 44 
Multipileado, 42 
pileado, 44 
Pileado, 42 
vascelóide, 40 
Vascelóide, 40 

Desidratador, 62 
Diafragma, 22, 40, 46 
Diplocystidiaceae, 21, 53 
Dispersão, 17, 25, 26, 33, 34, 37, 44, 53 

mecanismo adesivo, 33 
mecanismo de fole, 34 
mecanismo de percussão, 36 

Dispersão Passiva, 17 
Diversidade, 18, 56 
Dring, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 33, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 65, 70, 123, 126, 130, 133, 141, 142, 146 
Dunas, 18, 56, 58, 60 

E 

Earthstars, 17, 46, 52, 142, 148 
Ecologia, 55, 144 
Ecossistema, 56 
Ecossistemas, 17, 55, 145 
Ectomicorriza, 51 
Ectomicorrizas, 17, 22, 47, 48, 55 
Elatério, 30 
Embasamento, 84 
Endoperídio, 24, 25, 26, 41, 46, 72, 75, 78, 80, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 131, 135 
Epifragma, 84, 86, 88, 98, 99 
Epígeo, 17, 33, 50, 51, 52, 70, 72, 78, 80, 103, 107, 115, 119, 121, 123, 126, 128, 130, 131, 133, 135 
Epígeos, 22, 46 
Esferocistos, 124, 126, 128 
Espécie, 26, 27, 30, 54, 55, 70, 72, 100, 124, 128, 130, 132, 136 
Espécies, 18, 19, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 61, 66, 72, 75, 82, 83, 100, 117, 123, 130, 133, 134, 137, 

142, 150 
Esporogênico, 51 
esporos, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 48, 53, 65, 73, 84, 85, 86, 87, 89, 97, 99, 121, 123, 130 
Esporos, 17, 22, 31, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 50, 52, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 123, 133 
Esquilo, 37 
Estado, 18, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 126 

potiguar, 57, 58, 128 
Esterigma, 31, 47 
Estipe, 22, 34, 42, 43, 50, 70, 71, 84, 86, 88, 130, 133 
Estrelas da terra, 17, 46 
Estroma, 52 
Estrutura, 22, 24, 31, 70, 133 
Estudos moleculares, 20, 43 
Eucapilícios, 28, 29 
Evolução, 20 
Exoperídio, 24, 25, 26, 46, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 89, 90, 92, 96, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 

128, 131, 135 

F 

Falésias, 58 
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Falsas trufas, 54 
Fauna, 55 
Fendas, 28 
Filo Eumycota, 21 
Filogenia, 17, 48, 50 
Floxina, 65 
Folclore, 17 
Fornicado, 103, 107, 111, 115, 121 
Fries, 17, 19, 20, 75, 130, 143 
Fungos, 5, 6, 17, 19, 20, 22, 25, 28, 33, 39, 55, 56, 61, 63, 137 

gasteróides, 5, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28, 33, 37, 39, 55, 56, 63, 137 
fungos gasteróides, 17 
Fungos Gasteróides, 18, 19, 21, 22, 53, 62 

G 

Gasteromycetes, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 53, 67, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150 
Gastroporiaceae, 21 
Gastrosporiaceae, 48 
Gastrosporium, 41 
Gautieria, 48 
Gautieriaceae, 21, 48 
Gautieriales, 21, 22, 40, 48 
Geastraceae, 21, 46, 47, 51, 139, 141, 146, 147, 148, 149 
Geastrales, 46, 51 
Geastrum, 66, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 137, 138, 140, 141, 142, 146, 148 

entomophilum, 115, 142 
javanicum, 109 
lageniforme, 119 
minimum, 107, 137 
parvistriatum, 105, 137, 140 
saccatum, 113, 137 
triplex, 117, 137 

Gelatinoso, 22 
Gelopellidaceae, 21, 44 
Geologia, 57 
Gleba, 17, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 65, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 101, 103, 105, 

107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135 
Glischrodermataceae, 52 
Gomphaceae, 21, 48 
Gomphales, 48 
Grampos de conexão, 135 
Grampos de conexões, 27, 50 
Gyrophragmium, 25 

H 

Hawksworth, 17, 144 
Herbário, 62, 139 
Herborização, 61, 62, 142 
Hibbett, 18, 20, 21, 46, 48, 144, 150 
Hifas, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 65, 70, 71, 75, 80, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131, 133, 135 

conectivas, 27, 28 
conjuntivas, 27 
esqueléticas, 27, 28, 29 
generativas, 27, 28 

Higroscópico, 131 
Higroscópicos, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 
Himênio, 39, 40, 42 
Hipógeo, 22, 25, 45, 48, 52, 75, 103, 109, 115 
Hipógeos, 17, 44, 46, 47, 51 
Hirsuto, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98 
Holoceno, 58 
Hymenogaster, 22, 23, 54 
Hymenogastraceae, 21, 48 
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Hymenogastrales, 21, 31, 32, 33, 41, 47, 54 
Hymenomycetes, 20, 142 
Hysterangiaceae, 21, 44, 45, 143 
Hysterangiales, 47, 143 
Hysterangium, 33, 143 

I 

Importância, 17, 26, 28, 65 
Indúsio, 133 
Insetos, 33, 61, 70 

K 

Kirk, 17, 20, 43, 48, 50, 51, 52, 65, 72, 75, 82, 100, 123, 130, 131, 133, 134, 143, 145 
KOH, 65 

L 

Laboratório, 62, 65 
Lâminas, 42, 64, 65 
Linderia, 42 
Linnaeus, 19, 147 
Lycoperdaceae, 21, 46, 47, 75, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148 
Lycoperdales, 17, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 40, 46, 47, 140, 141, 146 
Lycoperdon, 22, 23, 40, 53, 123, 141, 146, 148 

M 

Madeira, 17, 63, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 123 
Margem, 22, 70, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 
Mata Atlântica, 9, 15, 18, 55, 56, 58, 66, 137, 143, 145, 147 
Mata Estrela, 9, 16, 57, 60, 66, 84, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 137 
Mataracá, 60 
Material, 55, 62, 142 
Maturidade, 30, 31, 43, 48, 51, 100, 131, 135 
Melanogastraceae, 21, 51, 52 
Melanogastrales, 21, 22, 39, 51, 52 
Mesoperídio, 24 
Mesophellia, 37 
Mesophelliaceae, 21, 46, 47 
Micobiota, 66 
Microestruturas, 64, 65 
Microscópio, 6, 9, 63, 64, 65 

eletrônica de varredura, 65 
estereoscópico, 64 
Estereoscópico, 9, 63 

Miller, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 63, 147 
Mineraliae, 19 
Monofilia, 20 
Montagnea, 25, 32 
Morfologia, 22 
Morganella, 22, 29, 32, 66, 123, 125, 126, 128, 132, 137, 146, 148, 149 

compacta, 72, 78, 123, 125, 137 
fuliginea, 32, 123, 126, 132 
Morganella fuliginea, 23 
pyriformis, 123, 128, 137 

Moscas, 33, 44 
Mucilagem, 33 
Mucilaginosa, 17, 22, 44, 70, 130, 133 
Mutinus, 42, 54, 66, 130, 137 

caninus, 54, 130, 137 
Myriostoma, 66, 131, 132, 137, 145 
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coliforme, 131, 132, 137, 145 
Myxomycota, 19 

N 

Natal, 3, 59, 60, 70, 73, 76, 78, 86, 90, 94, 96, 105, 111, 119, 124 
Nidulariaceae, 21, 24, 50, 51, 82, 140, 141, 147, 150 
Nidulariales, 18, 21, 25, 31, 32, 37, 39, 50, 51, 140 
Ninho de passarinho, 22 
Ninhos de passarinhos, 17 
Nivatogastrium, 42 
Nordeste, 57, 62, 146 
Nutrientes, 17 

O 

Odor fétido, 17, 22, 33, 70, 130, 133 
Ordem Geastrales, 21 
Ordem Gomphales, 21 
Ordem Hysterangiales, 21 
Organismos, 17 
Ortotróficos, 31 
Ostíolo, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119 
Ovo, 22, 44, 45, 70, 130, 133 
Ovos, 54 

P 

Paracapilícios, 22, 28, 29, 30, 46, 123, 124, 126, 128 
Paraíba, 9, 60 
Parasita, 22 
Parasitas, 17, 47 
Parque Estadual Dunas do Natal, 9, 57, 59, 70, 73, 76, 78, 86, 90, 94, 96, 105, 111, 119, 124, 143 
Paxillaceae, 21, 51 
Pedicelo, 31, 72, 78, 80, 98, 105, 107, 124, 126, 128 
Perídio, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 64, 72, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 134, 135 
Peridíolos, 22, 31, 37, 39, 50, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 98, 99 
Perisporia, 19 
Peristômio, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131 
Persoon, 19, 72, 82, 100, 134, 148 
Pezizaceae, 53 
Phallaceae, 21, 44, 45, 63 
Phallales, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 33, 44, 45, 48, 54, 61, 138, 140, 146 
Phallogaster, 33 
Phallomycetidae, 20, 21, 44, 47, 48, 51, 145 
Phallus, 19, 22, 23, 42, 54, 66, 133, 137, 139 

indusiatus, 133, 137 
Phallus impudicus, 19 
Píleo, 133 
Pilobolus, 20 
Pinça, 65 
Pisolithus, 39, 54 
Planícies, 58 
Plantae, 19 
Plantas, 19, 55 
Pleistoceno, 58 
Plicado, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98 
Podaxaceae, 21, 43 
Podaxales, 21, 42, 43, 149 
Podaxis, 42, 43 
Polifilética, 18, 20 
polifilia, 20 
Poros, 28, 33, 72, 74, 76, 78, 80, 123, 126, 128 
Preservação, 61, 142 
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Protogastraceae, 21, 48 
Protophallaceae, 21, 44 
Pseudocolumela, 123 
Pseudoestipe, 46, 51, 72, 75, 123, 126, 128, 130, 133 
Pseudohimênio, 30 
Pseudo‐parênquima, 70, 72, 76, 78, 80, 109, 111, 124, 126, 128, 133 
Puffballs, 17 
Pulverulenta, 17, 29, 34, 46, 47, 50, 52, 72, 75, 78, 80, 103, 115, 121, 123, 126, 128, 131, 134, 135 
PVLG, 9, 65 

R 

Raios, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131, 135 
Ramificações, 28, 40, 76, 78, 80, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121 
Reação cianofílica, 29 
Receptáculo, 31, 33, 44, 45, 70, 130, 133 
Recife, 3 
Reino Fungi, 21 
Relevo, 55, 58 
Remanescente, 18, 56, 107, 119, 142 
Restinga, 107 
Rhizopogon, 54, 55, 143 
Rio Grande do Norte, 3, 6, 9, 18, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 73, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 

113, 115, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 135, 142 
Rizomorfa, 70, 72, 75, 78, 80, 123, 126, 128, 133, 135 

S 

Saculiforme, 109, 113, 119 
sapróbios, 51 
Sapróbios, 17, 22, 43, 48, 50 
Scleroderma, 22, 23, 31, 32, 53, 54, 55, 75, 134, 135, 136, 137, 138, 143 

nitidum, 31, 32, 134, 135, 136, 137, 145 
Sclerodermataceae, 21, 52, 53 
Sclerodermatales, 18, 21, 22, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 53, 54, 140, 141 
Secotióides, 25 
Septadas, 28, 29, 70, 75, 133, 135 
Septos, 72, 76 
Silvicultura, 18 
Sistema Hifal, 28 

dimítico, 27, 28, 30 
monomítico, 27, 28 
trimítico, 27 

Sistema mítico, 27 
Sistemática, 17 
Solo, 17, 36, 44, 50, 55, 63, 72, 78, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 131, 135 
Species Plantarum, 19 
Sphaerobolaceae, 21, 50, 141 
Sphaerobolus, 50, 51, 143 
Stinkhorn, 17 
Stinkhorns, 44, 148 
Strophariaceae, 21, 48 
Subclasse Agaricomycetidae, 21 
Subfilo Basidiomycotina, 21 
Subgleba, 22, 40, 46, 72, 75, 78, 80, 123, 126, 128 
Subículo, 101, 105 
Subreino Dikarya, 21 
Subsolo, 37 
Substâncias amorfas, 29, 123 
Substâncias antibióticas, 18, 55 
Substrato, 34, 36, 61, 62, 63, 72, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 109, 111, 135 
Synopsis Methodica Fungorum, 19, 148 
Systema Mycologicum, 19, 143 
Systema Naturae, 19, 147 
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T 

Taxonomia, 17 
Táxons, 20, 66, 82, 100 
Tentáculos fedorentos, 17 
Terminologia, 65 
Terrícolas, 47 
Tomentos, 84, 86, 88, 94, 96 
Torrendiaceae, 21, 51, 52 
Trama himenoforal, 44 
Tuber, 20 
Tulostoma, 22, 23, 50, 148 
Tulostomatales, 18, 21, 28, 31, 32, 39, 50, 140, 141 
Túnica, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 

U 

Unidade de Conservação, 59 
Universidade Federal de Pernambuco, 2, 3, 62 

V 

Vascellum, 22, 23, 30, 40 
Vento, 34, 36, 72 
Vermelho congo, 65 
Vida, 22, 25 
Volva, 25, 70, 71, 130, 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbosa, MMB – Fungos Gasteróides em áreas de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil        159 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
ISSN (print) 0093-4666      © 2011. Mycotaxon, Ltd.     ISSN (online) 2154-8889 

MYCOTAXON 
Volume 116, pp. 381–386          April–June 2011 

doi: 10.5248/116.381 
 

Primeiro registro de Morganella compacta (Agaricales, Lycoperdales) na 

América do Sul 

MARCOS MATEUS BARROS BARBOSA1*, MARIA APARECIDA DA SILVA1, RHUDSON HENRIQUE SANTOS 
FERREIRA DA CRUZ2, FRANCISCO DE DIEGO CALONGE3 & IURI GOULART BASEIA2 

1Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Depto. Micologia,  
Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco,  
Av. Nelson Chaves s/n, 50670-420, Recife, PE, Brazil 

2Depto. Botânica, Ecologia e Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Campus Universitário, CEP: 59072-970, Natal, RN, Brazil 

3Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo 2,28014,Madrid,Spain 
CORRESPONDÊNCIA PARA *: marcosmbb@gmail.com 

RESUMO— Morganella compacta é registrado pela primeira vez na América do Sul. Esta 
espécie foi encontrada no Nordeste do Brasil crescendo em solo arenoso em um ecossistema 
dunar. Descrições detalhadas, ilustração do basidioma e microscopia eletrônica do 
basidiosporos são fornecidos. 
PALAVRAS CHAVES— Basidiomycota, taxonomia, Gasteromycetes, neotrópicos  
 

Introdução 

Morganella Zeller foi segregado a partir do gênero Lycoperdon Pers. em 1948 e desde então vem 

sido esporadicamente estudado por vários taxonomistas como Kreisel & Dring (1967), Ponce de 

León (1971), Morales et al. (1974) e mais recentemente por Suarez & Wright (1996), Krüger & 

Kreisel (2003) e Cortez et al. (2007). De acordo com Kreisel & Dring (1967) tem um padrão de 

distribuição similar a do gênero Bovista Pers., com uma ocorrência mundial, apesar da maioria das 

espécies serem conhecidas para a zona neotropical. Mais recentemente, Larsson & Jeppson (2008) 

sugeriu Morganella como um subgenera de Lycoperdon baseado em sequências de ITS e LSU de 

M. Fuliginea (Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring e M. Subincarnata (Peck) Kreisel & Dring; 

entretanto, suas análises não incluíram a espécie Tipo, M. Mexicana Zeller. 

Membros de of Morganella são caracterizados pela produção de basidiomas epígeos, de até 5 cm 

de altura, com a presença de um poro apical e base estéril. Difere de Vascellum F. Šmarda na 
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ausência do diafragma e de Lycoperdon na ausência de capilício verdadeiro e presença de 

paracapilício (Kreisel & Dring 1967, Suárez & Wright 1996, Cortez et al. 2007, Bates et al. 2009). 

De acordo com Kreisel & Dring (1967), a maioria das espécies são lignícolas, ocorrendo em troncos 

e galhos em decomposição. Entretanto, existem registros do gênero para outros substratos, como M. 

Subincarnata crescendo em musgos (Smith 1951, como Lycoperdon subincarnatum) e M. Fuliginea 

no solo com matéria orgânica em decomposição (Suárez & Wright 1996) e solo com pouca matéria 

orgânica e rochas (Reid 1977). 

Como parte de uma revisão dos fungos gasteróides a partir de áreas selecionadas de Mata 

Atlântica do Nordeste do Brasil, os autores identificaram uma espécie de Morganella que nunca 

havia sido reportada para a América do Sul. O presente artigo apresenta uma descrição dos 

espécimes brasileiros e uma discussão sobre sua taxonomia e distribuição. 

Material & métodos 

O estudo foi conduzido no Parque Estadual Dunas do Natal (Fig. 1), um remanescente de Mata 

Atlântica de 1172 hectares consistindo de vegetação de duna, localizado no Estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil (Fig. 2). Basidiomas foram coletados durante a estação de chuva (Abril a Agosto) 

de 2005 a 2010, seguindo a metodologia proposta por Fidalgo & Bononi (1984). Espécimes foram 

estudados usando técnicas laboratoriais rotineiras citado por Kreisel & Dring (1967), Suárez & 

Wright (1996) e Calonge (1998). Identificação das espécies seguiu (1948), Kreisel & Dring (1967), 

Ponce de León (1971) e Suárez & Wright (1996). As informações sobre cor são de Kornerup & 

Wanscher (1978). O material está preservado no herbário UFRN-Fungos. 

         

Taxonomia 

Morganella compacta (G. Cunn.) Kreisel & Dring, Feddes Repert. 74: 116, 1967  

  PRANCHA I, II; FIG. 3 

= Lycoperdon compactum G. Cunn., Trans. New Zeal. Inst. 57: 195, 1926 

Fig. 1: Localização da área de estudo Fig. 2: Vista geral da área de estudo 
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BASIDIOMAS epígeos, subgloboso a piriforme, 15–33 × 10–23 mm, constrigindo em uma curta base 

semelhante a um tronco, 10–15 mm de comprimento, podendo apresentar uma base bulbosa. 

RIZOMORFA presente, bem definida e ramificada, 0.45 mm diam. Até 50 mm de comprimento em 

cada filamento, impregnado com restos vegetais e de solo. EXOPERÍDIO branco quando jovem, 

tornando-se violeta (18A4) a marrom (5E4), finalmente tornando-se amarelo acinzentado (4B4) a 

marrom oliva (4E3), superfície granular, evanescente, restando como um escudo basal. 

ENDOPERÍDIO levemente areolado, papiráceo, fino e persistente, amarelo escuro (5D4), boca circular 

a irregular, com desenvolvimento tardio. GLEBA esponjos e branca quando jovem, tornando marrom 

oliva (4E3) e pulverulenta com a maturidade. PSEUDOCOLUMELA presente, elíptico, até 8 mm de 

comprimento. Base estéril presente e compíscuo, amarelo pálido (4A3), celular, esponjoso, com 

câmaras de 0.5–1 mm diam. BASIDIOSPOROS globoso, 3.5–4 µm diam., asperulado, marrom hialino 

com gútulas, pedicelo presente e curto, 0.6–2 µm de comprimento. CAPILÍCIO ausente ou raro. 

PARACAPILÍCIO presente, hialino, septado e cianofílico com membranas glebais. EXOPERÍDIO 

compost de hifas infladas e esferocistos subglobosos a irregular, 15–20 µm diam. 

  
Plate 1: M. compacta. A: Basidioma imaturo; B: Basidioma maduro; C: Basidioma mostrando as rizomorfas; D: Secção 

longitudinal do basidioma mostrando a pseudocolumela. 
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Plate 2: A. MEV dos basidiosporos; B. MEV dos paracapilícios.  

 

 
Fig. 3. Esforocistos do exoperídio. 

ECOLOGIA—Cresce em solo de duna com escassa material orgânica, parcialmente sombreada e as as 

vezes sobre troncos. 

DISTRIBUIÇÃO CONHECIDA—Brasil; Nova Zelândia (Cunningham 1944, Ponce de León 1971); 

Tailândia (Ellingsen 1982); Costa Rica (Calonge et al. 2005). 

ESPÉCIMES EXAMINADOS — BRASIL. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: Natal, 

Parque Estadual Dunas do Natal, 22/V/2010, leg. MMB Barbosa. UFRN-Fungos 1400; 

23/IV/2010, leg. MMB Barbosa, JO Souza & C Dore, UFRN-Fungos 1401; 

07/VII/2009, leg. RHSF Cruz, JJS Oliveira & MIM Cocentino, UFRN 1329; 

12/VI/2009, leg. BDB Silva & EP Fazolino, UFRN 1330; 12/VI/2009, leg. BDB Silva 

& JJS Oliveira, UFRN 1006; 22/VI/2005, leg. MMB Barbosa & IG Baseia, UFRN-

Fungos 664; 25/V/2005, leg. MMB Barbosa & IG Baseia, UFRN-Fungos 670; 

20/V/2005, leg. MMB Barbosa& IG Baseia, UFRN-Fungos 651; 08/VII/2006, leg. 

MMB Barbosa, EP Fazolino & TBS Otoni, UFRN-Fungos 864. 
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COMENTÁRIOS— Esta espécie é bem caracterizada por um exoperídio descíduo que cai na 

maturidade, deixando um endoperídio areolado expostom na porção superior. É importante relatar 

que Morganella compacta é descrito como lignícola (Cunningham 1944, Calonge et al. 2005), as 

are most species of this genus (Kreisel & Dring 1967). However, most of our specimens were found 

growing in sandy soil and rarely on dead wood. With a few exceptions, such as the dimensions of 

our basidiomata, which are slightly larger, and the areolae of the endoperidium, which are more 

inconspicuous in our specimens, the characters of the specimens analyzed agree with literature 

descriptions of M. Compacta (Cunningham 1944, Smith 1951, Kreisel & Dring 1967, Ponce de 

León 1971, Calonge et al. 2005). This species agrees in many characters with M. Subincarnata, but 

is distinguished by its asperulate spores compared to the echinulate spores of M. Subincarnata. The 

areolate endoperidium also distinguishes M. Compacta from M. Afra Kreisel & Dring which has a 

smooth endoperidium. This is the first record of M. Compacta for South America. 
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