
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
 
 

 
VINÍCIUS REIS DE FIGUEIRÊDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE FUNGOS APHYLLOPHORALES NO SUL DA BAHIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS - BAHIA 
2008 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

VINÍCIUS REIS DE FIGUEIRÊDO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE FUNGOS APHYLLOPHORALES NO SUL DA BAHIA 
 
 

Dissertação apresentada, para obtenção do título de 
mestre em Produção Vegetal, à Universidade 
Estadual de Santa Cruz. 
 
 
Área de concentração: Produção Vegetal 
 
Orientador: Dr. José Luiz Bezerra 
Co-orientadora: Drª Tatiana Baptista Gibertoni 
Co-orientadora: Drª Edna Dora Martins Newman Luz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS - BAHIA 
2008 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

F475        Figueirêdo, Vinícius Reis de. 
         Estudo de fungos  Aphyllophorales no sul da Bahia / 

Vinícius Reis de Figueirêdo. – Ilhéus, BA: UESC, 2008. 
          xiv, 122f. : il. ; anexos. 

 
                     Orientador:  José Luiz Bezerra. 
                     Co-orientadora: Tatiana Baptista Gibertoni. 
                     Co-orientadora: Edna Dora Martins Newman Luz. 
                     Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de 
                  Santa Cruz. Programa de Pós-graduação em Produção 

 Vegetal. 
                     Bibliografia: f. 95 –109. 
                  

 1. Fungos. 2. Basidiomicetos. 3. Aphyllophorales. 
                   4. Mata Atlântica. I. Título. 
                                                                                              
                                                        CDD579.59                                                   

 
 
 
 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

VINÍCIUS REIS DE FIGUEIRÊDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE FUNGOS APHYLLOPHORALES NO SUL DA BAHIA 
 

Ilhéus-BA, 09/12/2008. 
 
 
 
 

         
José Luiz Bezerra – DS 

UESC 
(Orientador) 

 
 
 
 

         
Arlete José da Silveira – DS 

UESC 
 
 
 
 

         
Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcanti – DS 

UFPE 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos taxonomistas que buscam de modo incessante minimizar a carência de 
informações relativas a fungos no planeta, dedico essa pequena contribuição para o 

acervo de informações micológicas. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


AGRADECIMENTOS 
 
À  
Deus, fonte da fé que ilumina minha caminhada; 
 
Minha inestimada amada mãe... pelas oportunidades de estudo, a vibração 
constante, o exemplo a ser seguido, a força que me deu desde o ventre até os dias 
atuais e, pelo amor incondicional; 
 
Fábio, pelo convívio, união, incentivo, vibração, força e, companheirismo; 
 
Minha querida avó, pela dedicação e ensinamentos que me ensinam a viver; 
 
Roselin, minha querida companheira e cúmplice, pelo sentimento de luta, 
perseverança, carinho e humildade; 
 
Familiares, tios e tias, primas e primas... em especial a minha “dinda” que se alegra 
em me ver vitorioso; 
 
Rachel Passos, Bianca Maciel e João Dias, que me ensinaram a dar os “primeiros 
passos” na pesquisa científica; 
 
José Luiz Bezerra, que aceitou me orientar, compartilhar sua maravilhosa 
companhia, seu conhecimento intelectual incomparável, sua humildade, seus 
ensinamentos, sua paciência. Enfim, esse pequeno pedaço de papel não resume 
minha gratidão e as qualidades inerentes à sua pessoa. Agradeço por ter me 
ensinado muito do que sei sobre os fungos; 
 
Toda equipe do Laboratório de Biodiversidade de Fungos, em especial a Kátia, pelo 
convívio, cordialidade, amizade e pelos inúmeros favores; 
 
Tatiana Gibertoni pelos ensinamentos e co-orientação no projeto; 
 
Leif Ryvarden, que gentilmente ajudou na identificação de alguns espécimes; 
 
Edna Dora Martins Newman Luz, pelas revisões realizadas e, co-orientação no 
projeto; 
 
Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcanti, pela valorosa contribuição nas correções; 
 
Arlete Silveira, pelas revisões e correções; 
 
Aristóteles Goes Neto e Elisandro Dreschler pelas fotografias cedidas do Pe. Camilo 
Torrend; 
 
Ceplac, pela infra-estrutura cedida para a realização do projeto; 
 
Operários de campo e motoristas da Ceplac; 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


José Ronaldo, que facilitou e auxiliou a liberação de veículos para as coletas de 
campo; 
 
A Ronaldo (proprietário da RPPN Mãe-da-Mata), Ronaldo e José, funcionários das 
Fazendas Ferkau e São José, respectivamente, pelo auxílio nos trabalhos de 
campo; 
 
Maria da Glória (Ceplac), pelos inúmeros telefonemas concedidos para instituições 
de ensino e pesquisa; 
 
Fapesb, por ter concedido auxílio financeiro para custear parte da pesquisa; 
 
Uesc, por ter viabilizado a participação em cursos e congressos; 
 
Colegas do curso de pós-graduação, pelo convívio e amizade, em especial a 
Joelson, Diego, Isamire, Mayana e, Lúcio que me auxiliaram a coletar alguns 
espécimes; 
 
Aos que minha memória não permitiu lembrar nesse momento; 
 
A todos que vibram com meu sucesso e, que torceram por mim nesta etapa. 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Que tal olhar os fungos de um ângulo diferente. 
Você vai, no mínimo, se surpreender.” 

Autor anônimo 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ESTUDO DE FUNGOS APHYLLOPHORALES NO SUL DA BAHIA 
 
 

RESUMO 
 

A Mata Atlântica é caracterizada por sua elevada diversidade de espécies, 
destacando-se a diversidade fúngica. Entretanto, atividades antrópicas estão 
diminuindo de maneira significativa essa biodiversidade. Aliado a essa prática 
irracional e predatória, poucos estudos micológicos têm sido realizados no 
ecossistema citado. Os fungos da ordem Aphyllophorales têm papel fundamental em 
diversos ecossistemas, com ênfase aos ecossistemas florestais, pois são 
decompositores de madeira e outros resíduos vegetais, auxiliando na ciclagem de 
nutrientes, além de poderem ser comestíveis, nutracêuticos, medicinais, agentes de 
controle biológico e nematófagos. Paralelamente a esses benefícios, são 
importantes fitopatógenos capazes de causar a morte de árvores de grande porte. 
Coletas foram realizadas na Mata Atlântica e ecossistemas associados para o 
estudo e identificação de fungos da ordem Aphyllophorales. A partir de 16 coletas 
em 8 áreas selecionadas foram assinalados 62 espécimes fúngicos que 
representaram 7 famílias, 21 gêneros e 38 espécies. Após a identificação, os fungos 
foram armazenados no Herbário do CEPEC. Foi observada similaridade elevada 
apenas nas áreas da RPPN Mãe-da-Mata e UESC-CAB (40%). Pycnoporus 
sanguineus é considerada uma espécie adaptada pois, foi coletada em todos os 
ecossistemas estudados. Ganoderma stipitatum é a espécie que apresentou maior 
freqüência (87,5%). A maioria dos fungos Aphyllophorales reportada em sites 
atualizados da internet e na literatura especializada não foram encontradas nas 
áreas estudadas, portanto são os primeiros registros desses fungos nesse ambiente, 
evidenciando a necessidade de estudos taxonômicos para minimizar a deficiência do 
conhecimento destes fungos e facilitar futuras pesquisas agronômicas, ecológicas, 
biológicas, farmacológicas e preservacionistas. 
 
Palavras-chave: taxonomia, Basidiomycota, Aphyllophorales, mata atlântica. 
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STUDY APHYLLOPHORALES FUNGI IN SOUTHERN BAHIA 
 
 

ABSTRACT 
  

The Atlantic Rain Forest has a high fungal diversity. However human activities 
are quickly decreasing this diversity through predatory land use. At the same time 
very few mycological research has been done on this bioma. Aphyllophorales fungi 
have an important role on forest sustentability and can have  medical, nutritional, 
agronomical and phytopathological implications. There are important pathogens able 
to cause trees death. Collections were held in the Atlantic Rain Forest and 
associated ecosystems for the study and identification of Aphyllophorales fungi. A 
total of 62 fungal specimens in 7 families, 21 genera and 38 species were found in 16 
samplings from 8 selected areas. After identification, the fungi were deposited in the 
herbarium of CEPEC. High similarity was observed only in the areas of RPPN Mãe-
da-Mata and UESC-CAB (40%). Pycnoporus sanguineus is considered an adapted 
species because it was collected in all ecosystems studied. Ganoderma stipitatum is 
the species with highest higher frequency (87.5%). Most encountered species were 
not reported for the studied areas, so are new records for this Brazilian region. More 
mycological studies are desperatedly needed if we want to study the species of 
Aphyllophorales of the Atlantic Forest before they become extinct.  
Keywords: taxonomy, Basidiomycota, Aphyllophorales, atlantic forest.      
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Caracterização da Mata Atlântica 

 

O Bioma Mata Atlântica é caracterizado por formações florestais distintas que 

incluem a Mata densa, os mangues, a restinga e também florestas de araucárias ou 

mista, floresta ombrófila densa ou pluvial tropical, floresta estacional semidecidual e, 

floresta estacional decidual (MANTOVANI, 2007). A Mata Atlântica originalmente 

existente compreendia aproximadamente 15% da área do país. Contudo, apesar de 

sua exuberante formação, a área atual da floresta (1,35 milhão de quilômetros 

quadrados, de acordo com os limites estabelecidos a partir do Decreto Federal 

750/93 e do Mapa de Vegetação do Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE de 1993) está restrita a um remanescente de apenas 7% da 

formação original (Anexo A) preservado em faixas ao longo de 17 estados do país 

(BRAZIL, 2007). 

Florestas tropicais constituem a mais rica reserva de biodiversidade do 

planeta; entretanto, a existência dessa expressiva riqueza não tem sido suficiente 

para evitar a destruição que afeta sensivelmente esses ambientes. A Mata Atlântica 

no Brasil, uma floresta tropical, é talvez o exemplo mais drástico desta realidade, 

pelo que acaba de ser exposto. Especificamente, a faixa compreendida entre os rios 

Jequitinhonha e Contas conserva ainda a parcela mais significativa deste bioma no 

Nordeste brasileiro é considerada como um centro de endemismo por diversos 

estudiosos (ARAÚJO et al., 1998).  

A Mata Atlântica é um ecossistema caracterizado pela sua elevada 

diversidade biológica, sendo considerada internacionalmente como uma das áreas 

prioritárias do planeta em termos de sua diversidade biológica e seu grau de 

ameaça, evidenciando a altíssima relevância da região Sul da Bahia sob a 

perspectiva da diversidade biológica (ARAÚJO et al., 1998). Entretanto, com o 

desenvolvimento do país, técnicas de cultivo irracionais (expansão de áreas 

agrícolas, queimadas, comércio ilegal de madeira e outras técnicas) estão exaurindo 

este importante bioma proporcionando o aumento da ameaça à biodiversidade 
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(SICK, 1984). A expansão de áreas agrícolas aliada ao aumento da expansão 

territorial tem diminuído a extensão da Mata Atlântica, culminando em perda de 

biodiversidade (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2007). 

O conhecimento sobre micodiversidade da Mata Atlântica é de grande 

relevância para se entender a dinâmica envolvida nesse bioma. Diversos aspectos 

da Mata Atlântica são abordados por uma imensa quantidade de pesquisadores, 

contudo, poucos relatos têm sido observados em relação à diversidade fúngica 

existente nesse importante ecossistema. Emerge, dessa forma, a necessidade de 

pesquisas para investigar a micobiota da Mata Atlântica, pois, espécies podem ser 

extintas antes de serem descritas. 

 

 

1.2 Ecossistemas associados à Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica existente no Sul da Bahia associa-se a alguns ecossistemas, 

como por exemplo: áreas de mata em regeneração, mata primária, cultivo de cacau 

cabruca e, cacau plantado após a derruba total da mata original. A Mata em 

Regeneração caracteriza-se pelo número reduzido de diversidade de espécies 

vegetais as quais são responsáveis pela cobertura da área (JARDIM BOTÂNICO DE 

LAJEADO, 2007).  

A mata primária é caracterizada, sobretudo, pela baixa antropização ou que 

permanece em seu estado mais primário. Composta predominantemente por 

vegetação densa, diferentes estágios de estrutura e altura de dossel com sub-

bosque bastante denso e apresentando elevada riqueza de espécies (ESSÊNCIA 

DO VALE, 2007).  

O sistema Cacau-Cabruca caracteriza-se por áreas onde houve algum tipo de 

ação antrópica, seja para retirada seletiva de espécies arbóreas de valor comercial 

ou com a retirada do sub-bosque para implantação de cultivo de cacau em sistemas 

agroflorestais. É um sistema ecológico de cultivo agroflorestal baseado na 

substituição de estratos florestais por uma cultura de interesse econômico, 

implantada no sub-bosque de forma descontínua e circundada por vegetação 

natural, não prejudicando as relações mesológicas com os sistemas remanescentes. 

No caso da cacauicultura, o sistema cabruca é introduzido no sub-bosque da Mata 

Primária, promovendo um convívio harmônico e duradouro com a natureza.  A 
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cabruca é um sistema de cultivo onde o cacau é cultivado à sombra das árvores 

nativas da Mata Atlântica, tendo sido introduzido na região no final do século XVIII, 

estando hoje largamente disseminado em mais de 50 municípios baianos 

(INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO AMBIENTAIS - IESB, 2007). 

O sistema de Cacau com Derruba Total consiste na retirada da vegetação 

existente para o cultivo do cacaueiro, neste aspecto podemos esperar uma maior 

vulnerabilidade em termos de pragas e doenças, e, como conseqüência, podemos 

ter sistemas com algumas características que nos levam a uma menor 

sustentabilidade social, ambiental, econômica e energética (GLIESSMAN, 2001). 

 
 
1.3 Caracterização dos fungos basidiomicetos 

 

Os fungos são considerados organismos de extrema importância pois, têm 

papel fundamental nas transformações físico-químicas ocorridas na natureza 

(MUELLER; BILLS, 2004). Cerca de 90% da quantidade de biomassa existente em 

solos de florestas é constituída por fungos (MOORER; FRAZER, 2002), que 

geralmente não são observados exceto quando exibem estruturas reprodutivas 

(basidiomas e ascomas), variáveis quanto a cor, tamanho, textura, odor e forma 

(BONONNI; GRANDI, 1999; STRAATSMA et al., 2001; HOLF et al., 2004). Devido a 

sua ampla distribuição geográfica, estima-se que existem, aproximadamente, de 1 a 

1,5 milhão de espécies de fungos  (LODGE, 2001). 

Membros da divisão Basidiomycota, coloquialmente referidos como 

basidiomicetos, produzem esporos de origem sexual denominados basidiósporos 

produzidos em células especializadas denominadas basídios, encontrados em 

grande número na parte fértil do basidioma, denominada himênio. O himênio 

apresenta estruturas estéreis conhecidas como cistídios, setas e basidíolos. A 

maioria apresenta micélio primário, secundário e terciário; possuem poro septal do 

tipo doliporo; o corpo de frutificação é um basidioma ou basidiocarpo 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). Vulgarmente são conhecidos como cogumelos, 

orelhas-de-pau, ferrugens, carvões, entre outros (GUGLIOTTA; CAPELARI, 1998).  

Os basidiomicetos são fungos que possuem uma fase vegetativa formada 

pelo agrupamento de hifas septadas e binucleadas. O septo da hifa pode apresentar 

grampos de conexão. Os basidiomicetos classificam-se em algumas ordens, sendo 
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as principais: Agaricales, Boletales, Russulales, Aphyllophorales, Lycoperdales, 

Auriculariales, Ustilaginales e Uredinales (CARLILE et al., 2001). 

 A hipótese da evolução dos basidiomicetos é baseada tanto na morfologia 

como em características moleculares e, compreende três linhas evolutivas 

representadas pelas classes: Hymenomycetes (cogumelos, orelhas-de-pau), 

Ustilaginomycetes (carvões) e, Urediniomycetes (ferrugens) (ALEXOPOULOS et al., 

1996). 

 Trabalhos importantes influenciaram a taxonomia de fungos no século 21 

evoluindo para uma classificação ampla e compreensiva dos basidiomicetos 

representando grande progresso na classificação filogenética dos fungos. Nos 

últimos cinco anos, mais de 360 artigos foram publicados envolvendo filogenia, 

aumentando o acervo do Genbank (banco de dados com sequencias de DNA de 

todos os organismos vivos). Revisões periódicas realizadas no Genbank permitem 

atualizações constantes, embora inconsistências possam ser encontradas na 

taxonomia de fungos com auxílio particular do Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org) e Mycobank (www.mycobank.org). Por exemplo, a classe 

Basidiomycetes citada na 9ª edição do Dictionary of Fungi corresponde aos  

Hymenomycetes do Genbank. Essa discrepância pode comprometer o entendimento 

das atualizações contidas nos bancos de dados. Nesse sentido, é necessário que a 

comunidade científica adote uma classificação padrão para uso geral pelos 

herbários e bancos de dados (HIBBETT et al., 2007). 
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1.4 Fungos Aphyllophorales 

 

Dentre os Basidiomycota, os Aphyllophorales representam uma ordem de 

fungos com papel fundamental na decomposição e reciclagem de nutrientes. A 

maioria das espécies de Basidiomycota, conhecidas popularmente como orelhas-de-

pau e cogumelos, é capaz de degradar a madeira (lignina e/ou celulose e 

hemicelulose), sendo todas essas espécies denominadas lignolíticas ou 

lignocelulolíticas. O termo xilófilo é mais amplo, sendo utilizado para todos os fungos 

encontrados sobre madeira, independente de serem degradadores, visto que muitos 

podem ser parasitas e não saprófitos (NEWELL et al., 1996; ANAGNOST, 1998). 

Estes fungos formam uma das ordens dos Hymenomycetes, a qual possui 

400 gêneros e cerca de 1.200 espécies. A maioria das espécies é sapróbia em 

madeira morta, podendo também causar podridões em plantas vivas (KENDRICK, 

2000). Das espécies de Basidiomycetes existentes, cerca de 500 são membros de 

Aphyllophorales (ZJAWIONY, 2003).  

A ordem Aphyllophorales constitui um grupo de fungos que pode ser 

fitopatógeno, causando podridões de raízes ou de tronco de árvores. Algumas 

espécies podem ainda formar ectomicorrizas em espécies florestais. A característica 

principal da ordem é a formação de basidiocarpos de consistência dura, lenhosa ou 

coriácea (BERGAMIN FILHO et al., 1995). 

Os Aphyllophorales reúnem fungos que desenvolvem basidiocarpos 

gimnocárpicos com uma grande variedade de formas, tamanhos, cores e texturas e, 

são encontrados com freqüencia sobre madeira viva ou em decomposição 

(ALEXOPOULOS et al., 1996; ZALAMEA, 2002). A ordem Aphyllophorales é 

caracterizada pela produção de holobasídios em himênio bem definido (DONK, 

1964).  A classificação proposta por Donk (1964) é uma das mais usadas e a mais 

prática para uma rápida classificação durante trabalhos de campo. Sabe-se que 

espécies de basidiomicetos lignocelulolíticos da ordem Aphyllophorales são 

abundantes em todos os tipos de florestas e os maiores decompositores de madeira 

(FRYAR et al., 1999), podendo ainda ser fitopatógenos (STALPERS; LOERAKKER, 

1982). A maioria das espécies possuem complexo enzimático que incluem lignina 

peroxidase (LiP), magnésio peroxidase (MnP) e, lacase (PÉLAEZ et al., 1995), 

enzimas capazes de degradar compostos químicos recalcitrantes como a lignina e 

os polifenóis das plantas (ERIKSSON et al., 1990).  Especialmente em ecossistema 
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arbóreo-arbustivo, os Aphyllophorales exercem papel crucial na reciclagem de 

nutrientes, principalmente pelo fato de remover gás carbônico (CO2) da atmosfera 

quando degradam organismos autotróficos (GILBERTSON, 1980). Esta 

característica confere aos Aphyllophorales a importante função de permitir a 

liberação e reciclagem de nutrientes durante o processo de decomposição da 

madeira.  

Desde Lineu (AINSWORTH, 1976) e, mais recentemente, em trabalhos que 

utilizam a biologia molecular como ferramenta para a classificação de 

Aphyllophorales, muitos avanços se verificaram lançando novas luzes sobre as 

relações evolutivas dos Aphyllophorales (BOIDIN et al., 1998; JOHANNESSON et 

al., 2000; MÜELLER et al., 2000).  Kirk et al. (2001) consideram que os 

Aphyllophorales abrangem as seguintes famílias: Telephoraceae, Clavariaceae, 

Hydnaceae, Polyporaceae apesar de Donk (1964) ter distribuido a ordem em 21 

famílias: Auriscalpiaceae, Bondarzewiaceae, Cantharelaceae, Clavariaceae, 

Clavulinaceae, Coniophoraceae, Corticiaceae, Echinodontiacae, Fistulinaceae, 

Ganodermataceae, Gomphaceae, Hericiaceae, Hydnaceae, Hymenochaetaceae, 

Lachnocladiaceae, Podoscyphaceae, Polyporaceae, Schyzophyllaceae, 

Sparassidaceae, Stereaceae, Telephoraceae. 

Os fungos dessa ordem podem produzir hifas de três tipos: generativas 

(geralmente com grampo de conexão), esqueléteas e conjutivas ou conectivas. 

Baseado na presença dessas hifas o sistema hifal do basidiocarpo pode apresentar-

se monomítico, dimítico ou trimítico. O sistema hifal é monomítico quando o 

basidiocarpo apresenta apenas hifas generativas; dimítico quando apresenta hifas 

generativas e hifas esqueléteas ou conectivas; trimítico quando o basidiocarpo 

apresenta os três tipos de hifas (RYVARDEN, 2004). Segundo Teixeira (1995), as 

hifas conectivas são derivações das hifas generativas, sem septos e com ramos de 

crescimento limitado. 

O número de espécies de Aphyllophorales descritas na literatura representa 

somente uma pequena fração do número que provavelmente existe 

(HAWKSWORTH, 2001). Além disto, poucos estudos micológicos têm sido 

realizados na Floresta Atlântica (LOGUÉRCIO-LEITE; GERBER, 1997; SOARES; 

GUGLIOTTA, 1998; GUGLIOTTA; BONONI, 1999; GERBER; LOGUÉRCIO-LEITE, 

2000; GÓES-NETO et al., 2000; GIBERTONI; CAVALCANTI, 2000; 2003, 

GIBERTONI et al. 2003, 2004), demonstrando a necessidade do conhecimento 
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dessa ordem nesse importante bioma. As espécies de Aphyllophorales descritas no 

Brasil por diversos autores podem ser observadas no Anexo B. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


1.5 Objetivos 

 
 

1.5.1 Objetivo geral 
 

Estudar a diversidade de fungos Aphyllophorales em áreas de Mata Atlântica 

e ecossistemas associados no Sul da Bahia. 

 
 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

-Avaliar a ocorrência de fungos Aphyllophorales em áreas de Mata Primária, Mata 

em Regeneração, Cacau Cabruca e, Cacau com Derruba Total; 

-Depositar os espécimes fúngicos na coleção micológica do Herbário do Cepec e as 

culturas na micoteca do Projeto de Micodiversidade; 

-Informatizar os dados coletados em um banco de dados para minimizar a 

deficiência de informações relativas à ordem estudada e, facilitar o acesso às 

informações observadas; 

-Calcular a similaridade entre as áreas através do índice de Sorenson; 

-Calcular a freqüência das espécies; 

-Promover intercâmbio com pesquisadores de outras universidades e instituições de 

pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 Estudo dos fungos Aphyllophorales no Brasil 

 

Segundo Zangh (1997), os fungos da ordem Aphyllophorales tem sido 

estudados em diversos países, porém, no Brasil, o conhecimento da diversidade 

desses fungos é limitado em função da carência de micologistas. Referências à 

diversidade de Aphyllophorales no Brasil existem desde 1560 quando o padre 

jesuíta José de Anchieta assinalou esclerócios gigantes de Polyporus sapurema 

Moell. em São Paulo - antigamente província de São Vicente (FIDALGO, 1968). A 

partir desse fato, são relatados inúmeros trabalhos científicos na literatura 

destacando-se autores como: Fidalgo, Rick, Theissen, Torrend, Teixeira, Viégas, 

Batista, Batista e Bezerra, Singer, Bononi, Furtado, Cavalcanti, Loguercio-Leite, 

Coelho e Wrigtht, Gerber, Gugliota e Capelari, Campos, Gibertoni, Maia, Ryvarden 

entre outros (GIBERTONI et al. 2003, 2004). De acordo com Minter e Silva (2007), 

diversos trabalhos com fungos Aphyllophorales são citados no Brasil, porém com 

raros  registros de coletas na Bahia (Anexo B). Em relação aos fungos desta ordem 

no Brasil, existe maior volume de referências para o Nordeste (GÓES-NETO, 1994). 

São muitos os hospedeiros relatados para os fungos Aphyllophorales contudo, a 

indisponibilidade de botânicos nas coletas dificulta a identificação das plantas 

hospedeiras (Anexo C).  

 

 

2.2 Importância do estudo dos fungos Aphyllophorales no Sul da Bahia 

 

 Nos últimos anos o estudo dos fungos Aphyllophorales na Mata Atlântica está 

concentrado nas regiões Nordeste e Sul do país, com ênfase para o estado de 

Pernambuco (GOÉS-NETO et al., 2000). 

Estudos sobre Aphyllophorales na Bahia tiveram maior projeção a partir das 

expedições micológicas do padre Camilo Torrend na década de 40, o qual deixou 

uma vasta contribuição para a ciência (Anexo D). Entretanto, as investigações não 
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seguiram adiante. Existem apenas alguns relatos no estado referentes aos 

Aphyllophorales (TORREND, 1940). 

A importância dos basidiomicetos como fungos lignocelulolíticos (FRYAR et 

al., 1999) e decompositores de compostos químicos recalcitrantes como polifenóis 

(PÉLAEZ et al., 1995), bem como, agentes de fitomoléstias (STALPERS; 

LOERAKKER, 1982) já foi mencionada. Além do papel crucial na reciclagem de 

nutrientes (GILBERTSON, 1980), os basiomicetos são comestíveis, nutracêuticos e 

medicinais o que tem merecido muita atenção de micologistas, médicos, 

farmacêuticos e produtores de cogumelos.  Os Aphyllophorales, podem ainda, fazer 

associações com coleópteros (GUMIER-COSTA et al., 2003) e atuar como: 

DECOMPOSITORES DE MADEIRA - Espécies de basidiomicetos são 

decompositores abundantes em muitas florestas sendo considerados os maiores 

decompositores de madeira (FRYAR et al., 1999). As espécies lignícolas dividem-se 

em dois grupos: as que removem lignina e celulose da madeira causando podridão 

branca; e as que seletivamente removem a celulose e hemicelulose, causando 

podridão castanha (GILBERTSON, 1980).  

O suprimento de nitrogênio em substratos como a madeira é limitado, desse 

modo muitas espécies de fungos lignícolas desenvolveram mecanismos para 

capturar e parasitar nematóides que habitam o hospedeiro com a finalidade de 

utilizá-los como fonte de nitrogênio (THORN; BARRON, 1984). Pleurotus ostreatus 

produz uma toxina que inativa os nematóides e, pode ainda utilizar bactérias como 

fonte de nitrogênio (BARRON, 1988). 

AGENTES FITOPATÓGENOS – Algumas espécies de Aphyllophorales 

colonizam plantas vivas podendo tornar-se fitopatógenos agressivos (CHAPELA, 

1989). Segundo Alexoupoulos et al. (1996), alguns representantes da ordem podem 

penetrar em tecidos vegetais vivos através de lesões e atingir o cerne da planta e, 

em casos mais severos causar a morte. Outros fungos podem causar inúmeras 

doenças em espécies vegetais, inclusive de interesse econômico (STALPERS; 

LOERAKKER, 1982). Observam-se na literatura alguns exemplos de basidiomicetos 

parasitando espécies vegetais e fúngicas, tais como: Ganoderma lucidum (Curtis) P. 

Karst. sobre Eucalyptus globulus (GIBSON, 1975); Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev 

et Singer sobre Eucalyptus sp. (CASTRO; KRÜGNER 1984); Polystictus tenuis (Link) 

Cooke sobre Coffea spp. (BATISTA et al., 1966); Polyporus blanchetianus Berk. et 

Mont. sobre Magnoliopsida (col. Ital.) (MURRIL 1907, 1915); Polyporus spathulatus Fr. 
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sobre Penicillium janthinellum (BATISTA; MAIA, 1957); Schizophyllum alneum J. 

Schröt sobre Achras zapota (BATISTA et al., 1966); Schizophyllum commune Fr. sobre 

Eucalyptus spp. (CAVALCANTI, 1972; TEIXEIRA, 1946); Thelephora terrestris Ehrh. 

ex Fr. sobre Pinus patula (GIBSON, 1970). 

DEGRADADORES DE XENOBIÓTICOS - Nos últimos anos, pesquisadores 

têm dado maior importância a este grupo de fungos em função do potencial que eles 

possuem em atuar na purificação de poluentes e, biorremediação de solos 

(BLANCHETTE, 1995; KOTTERMAN et al., 1994; SMÂNIA et al., 2003). 

RECICLADORES DE NUTRIENTES - Em ambientes arbóreo-arbustivos os 

Aphyllophorales desempenham uma importante função na ciclagem de nutrientes e 

de gás carbônico (CO2) fixado da atmosfera pelos organismos autotróficos 

(GILBERTSON, 1980). 

MEDICINAIS - Representantes da família Polyporaceae são considerados por 

muitos autores como a maior fonte ativa de produtos farmacológicos naturais. Os 

metabólitos secundários desses fungos exibem uma ampla faixa de atividades 

biológicas como: antimicrobiana, antiviral, antifúngica, anticancerígena, 

cardiovascular, antiinflamatória, antioxidante, imunoestimulante e nematicida, entre 

outras (ZJAWIONY, 2003). Componentes biologicamente ativos de Trametes 

versicolor (Polyporaceae) são utilizados no combate do câncer no Japão juntamente 

com outros subprodutos obtidos de Lentinus edodes (Shiitake) e Schizophyllum 

commune (CHANG; BUSWELL, 1999). Na China, polissacarídeos obtidos de 

Ganoderma lucidum e Trametes versicolor são úteis em tratamentos clínicos de 

várias enfermidades humanas. Extratos de muitos membros de Aphyllophorales são 

utilizados como suplementos nutricionais, existindo um crescente interesse nos 

“cogumelos nutracêuticos” pelos consumidores. Estima-se que essa dieta 

suplementar com metabólitos fúngicos gera em torno de $1.6 bilhão para os Estados 

Unidos. Países como Alemanha, Japão e, Coréia também têm realizado pesquisas 

com componentes farmacológicos ativos de fungos. A China já possui uma tradição 

milenar no cultivo e comercialização de cogumelos (ZJAWIONY, 2003). 

COMESTÍVEIS - Basidiomicetos da ordem Aphyllophorales podem ainda, ser 

comestíveis, entretanto, algumas espécies causam distúrbios gastro-intestinais 

quando ingeridas (PEGLER; SPOONER, 1992; ALEXOPOULOS et al., 1996). 

Ganoderma lucidum é umas das espécies de Aphyllophorales que tem importância 

na dieta, a qual pode ser processada e transformada em suplemento alimentar 
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devido à presença de nutrientes de alto valor biológico em sua composição, como: 

proteínas, fósforo, potássio, magnésio, polissacarídeos e ainda pode ser útil na 

fabricação de medicamentos (URBEN; SIQUEIRA, 2003). 

 Aliado a todos esses fatores, os fungos representantes da ordem 

Aphyllophorales ainda são utilizados como organismos indicadores de distúrbios 

ambientais, pois, florestas com elevado processo de antropização apresentam 

menor freqüência desses organismos. Por outro lado, à medida que aumenta a 

diversidade vegetal também aumenta a diversidade fúngica (IWABUCHI et al., 

1994). 

O Sul da Bahia é reconhecido pelos ambientalistas como uma das áreas mais 

importantes para a conservação da biodiversidade global. Por causa do grande risco 

de total eliminação dos remanescentes, esta região vem concentrando esforços 

conservacionistas nos últimos anos (ARAÚJO et al., 1998). 

Inventariar os fungos requer a abordagem de diferentes técnicas e a atuação 

de micólogos e a colaboração de profissionais de diferentes especialidades, 

principalmente em se tratando de áreas tropicais. Ainda assim, não existe no planeta 

um local com completo conhecimento sobre a micobiota atuante (HAWKSWORTH, 

2001). O estudo sobre fungos da ordem Aphyllophoralles em hotspots como a Mata 

Atlântica é urgente e indispensável para a preservação desses fungos, e para a 

geração de informações sobre a biologia e taxonomia desse grupo de organismos. A 

preservação de espécimes em herbários e culturas em micotecas servirá para 

incentivar a formação de taxonomistas e subsidiar futuros pesquisadores com 

interesse em diferentes aspectos da micobiota da Mata Atlântica.  
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 
 

3.1 Áreas de coleta 

 

As áreas foram selecionadas de acordo com a facilidade de acesso ao local 

da coleta, convênio (ou acordo verbal) com o responsável pela propriedade e, 

disponibilidade de material fúngico no local. Selecionaram-se áreas que representam 

a Mata Primária, Mata em Regeneração, Cacau Cabruca e, Cacau com Derruba 

Total.   

A Mata Primária é caracterizada pela baixa antropização. É composta 

predominantemente por vegetação densa e apresenta elevada riqueza de espécies. 

A Mata em Regeneração caracteriza-se pelo número relativamente alto de espécies 

vegetais com reduzido índice de diversidade. O sistema Cacau-Cabruca caracteriza-

se como um sistema de cultivo onde o cacau é plantado à sombra das árvores 

nativas da Mata Atlântica raleada com essa finalidade. São áreas onde houve algum 

tipo de ação antrópica, baseado na substituição de estratos florestais por uma 

cultura de interesse econômico, implantada no sub-bosque de forma descontínua e 

circundada por vegetação natural. O sistema de Cacau com Derruba Total consiste 

na retirada da vegetação primitiva para o cultivo do Cacaueiro, utilizando a Erithrina 

ou outras espécies vegetais como sombreamento definitivo. 

A Fazenda São José (Uruçuca) e a Reserva Particular de Patrimônio Natural 

(RPPN) Mãe da Mata foram os locais de coleta selecionados para representar áreas 

de Mata Primária (Anexos E e F). A Escola Média de Agricultura da Região 

Cacaueira (EMARC) e a Fazenda Ferkau foram selecionadas para representar a 

Mata em Regeneração (Anexos G e H). Para representar o sistema Cacau-Cabruca 

selecionou-se a Fazenda São José (Uruçuca) e a Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), (Anexos I e J). O sistema Cacau com Derruba Total foi representado 

pela Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira (EMARC) e pelo Centro de 

Pesquisas do Cacau (CEPEC), (Anexos L e M). 
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3.2 Localização das áreas de coleta 

 

A Fazenda São José está localizada no entorno do Parque Estadual Serra do 

Condurú no município de Uruçuca/BA. 

A RPPN Mãe-da-Mata localiza-se próximo à BR 415 (Ilhéus - Itabuna) no 

distrito de Banco da Vitória, município de Ilhéus/BA. 

A EMARC está situada na entrada do município de Uruçuca/BA. 

A Fazenda Ferkau está localizada ao sul do município de Ilhéus/BA, no 

distrito de Sapucaieira. 

A UESC localiza-se na BR 415, Rodovia Ilhéus – Itabuna, Km 16, município 

de Ilhéus/BA. 

O CEPEC (Centro de Pesquisas do Cacau) localiza-se na CEPLAC 

(Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC), BR 415, Km 22 

Rodovia Ilhéus – Itabuna, s/n, município de Ilhéus/BA. Os mapas 1 e 2 situam as 

cidades onde foram realizadas as coletas. 

 
Mapa 1 - Localização das cidades de coletas. Fonte: Google Maps (jan/2008). 
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Mapa 2 - Locais de coleta. Fonte: Bahiatursa (jan/2008). 

 

 

3.3 Coleta, acondicionamento, transporte, identificação e armazenamento dos 
espécimes fúngicos 
 

Foram realizadas coletas em épocas distintas (com maior concentração nos 

meses de junho-agosto e novembro de 2007), totalizando 16 coletas em 8 áreas 

com duas coletas em cada área, para avaliar a ocorrência dos fungos. No campo os 

espécimes fúngicos foram sistematicamente coletados em trilhas previamente 

existentes através de transectos imaginários, estabelecendo-se uma linha de 500m x 

10m e, coletando-se em ambos os lados da linha dos transectos com auxílio de faca, 

facão, canivete, tesoura de poda e serrote. À medida que o material era coletado, 

procedia-se ao acondicionamento do mesmo em sacos de papel. Em seguida, 

anotações referentes às características do fungo, hospedeiro (quando possível), 

clima e solo eram registradas em uma planilha para posteriormente auxiliar na 

identificação do espécime. Após a coleta o material era levado para o Laboratório de 
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Biodiversidade de Fungos do CEPEC – Centro de Pesquisas do Cacau, para 

posterior identificação, isolamento e purificação. Realizaram-se cortes à mão livre 

com o auxílio de lâminas de barbear e bisturís para observação das micro-

estruturas. Estes cortes contendo as superfícies abhimeniais e contexto, foram 

colocados entre lâmina e lamínula com o reagente de Melzer para a observação da 

reação amilóide (azulada) ou dextrinóide (avermelhada) e, solução aquosa de 

hidróxido de potássio 3% para observação da reação xantocróica (negra) (SINGER, 

1951) e, floxina 1% para corar as microestruturas fúngicas. Ao microscópio óptico, 

de luz, binocular, foram realizadas as observações das estruturas dos fungos 

incluindo mensurações e micrografias. Após a observação das estruturas fúngicas e 

com auxílio da literatura clássica e moderna, os fungos foram identificados e 

armazenados no HERBÁRIO CEPEC. Quando possível, o material identificado foi 

isolado em meio de cultura (BDA – Batata Dextrose Ágar) e preservado em tubos de 

ensaio contendo água destilada e em tubos com BDA sob óleo mineral esterelizado, 

sendo incorporado ao acervo da Micoteca do Projeto de Biodiversidade de Fungos. 

Após serem identificados e desidratados, os espécimes fúngicos foram 

submetidos à temperatura de -20º C para eliminar larvas e ovos de insetos 

micófagos e, em seguida, colocados rapidamente no secador para remover a 

umidade. A secagem inicial era realizada em estufa artesanal e tinha duração de 24-

72 horas a depender do tamanho do material coletado. Posteriormente, os fungos 

foram registrados no livro de registro do Herbário do CEPEC (coleção micológica) e 

no banco de dados informatizado. A coleção micológica localiza-se ao lado do 

Laboratório de Biodiversidade de Fungos do CEPEC e, possui sala climatizada com 

armários de aço para a preservação dos espécimes coletados. O Herbário do 

CEPEC é reconhecido internacionalmente. 

 

 
3.4 Banco de dados informatizado 
 

Com a finalidade de catalogar os fungos coletados foram realizados registros 

manuais em livro tombo. Os registros dos fungos coletados também foram 

informatizados para facilitar o acesso às informações de modo rápido e preciso. 

Nesse caso utilizou-se o programa Microsoft Office Access Database 2008 para a 

criação de um banco de dados dos espécimes fúngicos coletados, para se obter 
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agilidade e organização dos dados (Quadro 1 e 2). O banco de dados é de fácil e 

rápido acesso permitindo ampla visualização das informações dos fungos coletados, 

bem como fotos para verificações mais detalhadas, enriquecendo o acervo de 

informações dos basidiomicetos registrados no HERBÁRIO CEPEC. 

 

 
Quadro 1 – Janela inicial do banco de dados no Microsoft Acess 2008. 

 

 

 

 
Quadro 2 – Banco de dados dos fungos Aphyllophorales coletados na Mata 

     Atlântica no Sul da Bahia. 
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3.5 Análise da biodiversidade fúngica 

  

Para análise da biodiversidade fúngica foi estabelecida a freqüência de 

espécies, calculada através da fórmula: 

  
Freqüência (%) = unidades amostrais em que a espécie fúngica ocorreu  . 100 
        número total de unidades amostrais examinadas 

  

 
3.6 Cálculo do índice de similaridade de espécies 

 
Para calcular o índice de diversidade de espécies foi utilizado o Índice de 

Sorenson. Coeficiente de similaridade, distância e dissimilaridade representam uma 

alternativa analítica aproximada que pode ser usada para quantificar diferenças em 

composição de espécies entre locais. Aproximadamente 20 índices de similaridade 

aparecem na literatura, entretanto, 4 (quatro) são muito utilizados: Dice, Ochiai, 

Jaccard e Sorenson. Estes índices diferem no grau em que compartilham ocorrência 

ou compartilham ausência. Foi utilizado o Índice de Sorenson o qual é obtido através 

da fórmula: 

 
Sorenson:  SI = 2j / (a + b) 

 

j é o número de espécies em comum entre dois locais; a é o número de espécies no 

local A; b é o número de espécies no local B (MUELLER et al., 2004). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Ocorrência de fungos Aphyllophorales em remanescentes de Mata 
Atlântica e ecoagrossistemas associados no Sul da Bahia 

 

O número total de espécimes de cada fungo coletado por ecossistema é 

demonstrado na Tabela 1. A ocorrência dos fungos em cada um dos ecossistemas 

associados à Mata Atlântica foi registrada na Tabela 2. As espécies fúngicas 

relacionadas por substrato, ecossistema, local de coleta e data são apresentadas na 

Tabela 3. Os fungos coletados são descritos em seguida. Convém salientar que 

algumas espécies vegetais não foram identificadas (nome científico: planta ignota). 

A ausência dessa informação deve-se ao fato de que muitas plantas estavam mortas 

ou partes delas encontravam-se em estágio avançado de decomposição. Dessa 

forma é difícil identificar a espécie visto que, as características que seriam utilizadas 

na identificação não podem ser observadas. Aliado a esse fato, podemos citar a 

carência de um botânico ou “mateiro” (parabotânico) na equipe de coleta, o que 

facilitaria a identificação das espécies vegetais e, sobretudo enriqueceria o trabalho. 

 

 

Tabela 1 – Número de espécies coletadas por ecossistema. 
(continua) 

FUNGO 
ECOSSISTEMA* 

MP MR CAB DT 
Amauroderma aurantiacum  0 1 0 0 

Amauroderma calcigenum  0 1 0 0 

Amauroderma exile  0 1 0 0 

Amauroderma sp.1 1 0 0 0 

Amauroderma sp.2 0 1 0 0 

Cymatoderma dendriticum  1 0 0 1 

Daedalea aff. elegans  0 0 1 0 

Earliella scabrosa  0 0 0 2 

Favolus sp.  0 0 0 1 

Fomes fasciatus  1 1 1 0 
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Tabela 1 – Número de espécies coletadas por ecossistema. 
 (continua) 

FUNGO 
ECOSSISTEMA 

MP MR CAB DT 
Fomitopsis lilacinogilva  0 1 0 0 

Ganoderma australe  1 0 3 0 

Ganoderma aff. australe  0 0 1 0 

Ganoderma stipitatum  3 2 1 1 

Gloeoporus dichrous  1 0 0 0 

Gloeoporus sp. 1 0 1 0 0 

Gloeoporus sp. 2 0 1 0 0 

Hydnum  sp. 0 0 0 1 

Lentinus crinitus  1 0 3 0 

Microporellus obovatus  0 1 0 0 

Perenniporia sp. 1 0 0 0 

Phellinus fastuosus 0 1 0 0 

Phellinus lamaensis  1 1 0 0 

Phellinus portoricensis  0 0 0 1 

Phellinus sp. 1 0 1 0 0 

Phellinus sp. 2 0 1 0 0 

Phellinus sp. 3 0 1 0 0 

Phellinus sp. 4 0 0 1 0 

Polyporus dictyopus  1 0 0 1 

Polyporus ianthinus  0 1 0 0 

Polyporus sp.  0 1 0 0 

Pycnoporus sanguineus  1 1 1 1 

Ramulariopsis sp. 0 0 1 0 

Rigidoporus sp.  0 0 1 0 

Schizophyllum commune  1 0 0 0 

Stereum cf. complicatum  1 0 0 0 

Trametes cubensis  1 0 0 0 

Trametes modesta  0 0 2 1 

Trichaptum sector  0 0 0 1 

Tabela 1 – Número de espécies coletadas por ecossistema. 
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 (conclusão) 

FUNGO 
ECOSSISTEMA 

MP MR CAB DT 
TOTAL DE FUNGOS 16 19 16 11 

* MP: Mata primária; MR: Mata em regeneração; CAB: Cacau cabruca; DT: Derruba total. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Tabela 2 – Total de fungos nos locais de coleta em cada 

ecoagrossistema estudado na Mata Atlântica no Sul 

da Bahia. 

LOCAL ECOSSISTEMA* TOTAL 

RPPN Mãe da Mata MP 8  

Faz. São José (Uruçuca) MP 8  

EMARC MR 5 

Faz. Ferkau MR 14  

Faz. São José (Uruçuca) CAB 9 

UESC CAB 7 

CEPEC DT 7  

EMARC DT 4  

TOTAL  62 

* MP: Mata primária; MR: Mata em regeneração; CAB: Cacau cabruca; DT: Derruba 

total. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 3 – Relação de espécies de fungos por local de coleta, ecossistema, substrato e data.  
(continua) 

FUNGO LOCAL ECOSSISTEMA SUBSTRATO DATA 

Amauroderma aurantiacum Fazenda Ferkau MR solo 27.11.07 

Amauroderma calcigenum Fazenda Ferkau MR planta ignota 27.11.07 

Amauroderma exile Fazenda Ferkau MR formigueiro 31.07.07 

Amauroderma sp. 1 RRPN Mãe-da-Mata MP Faramea sp. 01.08.07  

Amauroderma sp. 2 Fazenda Ferkau MR Solo 27.11.07 

Cymatoderma dendriticum CEPEC; Fazenda São José DT; MP Bactris gasipae; planta 
ignota 

29.08.07; 
02.08.07 

Daedalea aff. elegans Fazenda São José CAB Sclerolobium sp. 28.11.07 

Earliella scabrosa CEPEC; EMARC DT; DT Theobroma cacao; planta 
ignota 

16.11.07; 
26.11.07 

Favolus sp. CEPEC DT planta ignota 13.03.07 

Fomes fasciatus UESC; RPPN Mãe-da-Mata; Fazenda Ferkau CAB; MP; MR planta ignota; Tibouchina 
elegans; planta ignota 

29.11.07; 
29.11.07; 
31.07.07 

Fomitopsis lilacinogilva Fazenda Ferkau MR planta ignota 27.11.07 

Ganoderma australe UESC; Fazenda São José CAB 
Erythrina sp, planta ignota, 
Clitoria racemosa; Attalea 

humilis 

22.10.07,   
09.04.07; 
28.11.07, 
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Tabela 3 – Relação de espécies de fungos por local de coleta, ecossistema, substrato e data.  

(continua) 

FUNGO LOCAL ECOSSISTEMA SUBSTRATO DATA 

Ganoderma cf. australe Fazenda São José CAB planta ignota 17.09.07 

Ganoderma stipitatum 
RPPN Mãe-da-Mata 

EMARC; Fazenda Ferkau; RPPN Mãe-da-Mata; 
UESC 

MP; DT; MR; 
MP; CAB 

planta ignota, Tapirira 
guianensis; Theobroma 

cacao; planta ignota, planta 
ignota; Drypetes sessiflora; 

planta ignota 

01.08.07; 
26.11.07; 
27.11.07; 
29.11.07; 
29.11.07 

Gloeoporus dichrous Fazenda São José MP Dialium guianense 28.11.07 

Gloeoporus sp. 1 EMARC MR planta ignota 26.11.07 

Gloeoporus sp. 2 EMARC MR Artocarpus heterophyllus 26.11.07 

Hydnum sp. EMARC DT planta ignota 26.11.07 

Lentinus crinitus Fazenda São José; UESC; Fazenda São José; RPPN 
Mãe-da-Mata 

MP; CAB; CAB; 
MP 

planta ignota; Erythrina sp; 
Theobroma cacao; planta 

ignota 

02.08.07; 
20.11.07;   
28.11.07; 
29.11.07 

Microporellus obovatus Fazenda Ferkau MR planta ignota 27.11.07 

Perenniporia sp. Fazenda São José MP planta ignota 28.11.07 

Phellinus fastuosus EMARC MR planta ignota 18.05.06 

Phellinus lamaensis Fazenda Ferkau; RPPN Mãe-da-Mata MR; MP planta ignota; planta ignota 31.07.07; 
29.11.07 
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Tabela 3 – Relação de espécies de fungos por local de coleta, ecossistema, substrato e data.  

(continua) 

FUNGO LOCAL ECOSSISTEMA SUBSTRATO DATA 

Phellinus portoricensis EMARC DT  26.11.07 

Phellinus sp. 1 Fazenda Ferkau  MR Planta ignota  31.07.07 

Phellinus sp. 2 Fazenda Ferkau MR Planta ignota 27.11.07  

Phellinus sp. 3 Fazenda Ferkau MR Planta ignota 27.11.07 

Phellinus sp. 4 Fazenda São José CAB Theobroma cacao 28.11.07 

Polyporus dictyopus CEPEC; Fazenda São José DT; CAB planta ignota 30.11.07; 
02.08.07 

Polyporus ianthinus EMARC MR planta ignota 26.11.07 

Polyporus sp. EMARC MR planta ignota 26.11.07 

Pycnoporus sanguineus Fazenda Ferkau; Fazenda São José; Fazenda São 
José; CEPEC 

MR; MP; CAB; 
DT 

planta ignota; Copaifera 
langsdorffii; planta ignota; 

planta ignota 

27.11.07; 
28.11.07;  
28.11.07; 
30.11.07 

Ramulariopsis sp. Fazenda São José CAB solo 28.11.07 

Rigidoporus sp. UESC CAB Erythrina sp 29.11.07 

Schizophyllum commune Fazenda São José MP planta ignota 28.11.07 
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Tabela 3 – Relação de espécies de fungos por local de coleta, ecossistema, substrato e data.  

(conclusão) 

FUNGO LOCAL ECOSSISTEMA SUBSTRATO DATA 

Stereum cf. complicatum RPPN Mãe-da-Mata MP planta ignota 01.08.07 

Trametes cubensis Fazenda São José MP planta ignota 28.11.07 

Trametes modesta Fazenda São José; Fazenda São José; CEPEC CAB; CAB; DT Manilkara huberi; planta 
ignota; Theobroma cacao 

28.11.07; 
28.11.07; 
30.11.07 

Trichaptum sector CEPEC DT Caesalpinia ferrea 14.06.07 

* MP: Mata primária; MR: Mata em regeneração; CAB: Cacau cabruca; DT: Derruba total. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2 Descrição dos fungos coletados 
 

4.2.1 – Família Clavariaceae 

 Basidiomas clavarioides de cores variadas usualmente terrestres e 

lignícolas, himênio liso revestindo a superfície dos basidiomas. Sistema hifal mono a 

dimíticos. Basídios com 2 ou 4 esterigmas; basidiósporos variáveis, hialinos ou 

escuros, lisos ou ornamentados. 

 

4.2.1.1 - Gênero Ramariopsis  

Espécies com basidiomas clavarióides, geralmente ramificados, terrestres, 

raramente lignícolas, comopolita. Basidiósporos equinulados, basídios clavados, 

com 4 esterigmas. Cistídios ausentes. Hifas monomíticas grampeadas. Difere de 

Ramaria por apresentar hifas generativas com grampos de conexão 

Referência: Corner (1968). 
 

 
4.2.1.1.1 – Ramariopsis sp. (Fig. 1) 

Basidiocarpo: anual, clavarióide, com algumas ramificações na base do basidioma, 

1-2 cm de comprimento.  Coloração castanha com a extremidade do basidioma 

tornando-se esbranquiçada. Apresentando odor desagradável quando seco. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas com numerosos grampos de conexão, 

hialinas, trama coriácea. 

Basídios: clavados. 

Basidiósporos: fortemente elipsóides, equinulados, espinhos com até 1,5 µm de 

comprimento, 10-12 x 5-7 µm. 

Substrato: no solo. 

Distribuição: Ramariopsis ocorre nos trópicos. Habitante de solo, saprofítico, 

parasítico ou micorrízico e raro em madeira. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, Fazenda São José no solo, 28/11/2007, Figueirêdo, V.R. 

(HERBÁRIO CEPEC 956). 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


46 

    
 
 

    
Fig. 1 – Ramariopsis sp. (a-d): basidiocarpo no solo (a); detalhe do basidiocarpo (b); basídio clavado (c); grampo 

de conexão (d). Barras: a = 2 cm; b = escala milimetrada; c = 13 µm; d = 12 µm. 

 

 

 

 

a 

c 

b 

d 
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4.2.2 Família Ganodermataceae 

Basidiocarpos anuais a perenes, estipitados ou sésseis, píleo glabro a 

velutino, amarelo, castanho escuro, opaco a brilhante, algumas vezes com sulcos 

concêntricos, com ou sem cutícula; estipe se presente arredondada a achatada, 

opaca a brilhante e usualmente com uma cutícula geralmente lacada; branca 

quando está em crescimento ativo, ficando com coloração ocrácea a castanho 

escuro quando envelhecidos, poros em geral pequenos, raramente de tamanho 

médio, tubos estratificados ou não, contexto castanho escuro a cor de madeira, 

duplo ou com algumas bandas ou zonas. Sistema hifal di a trimítico com hifas 

generativas com grampo de conexão e com hifas esqueléteas presentes em todas 

as espécies, ramificadas ou arboriformes, finas nos poros envelhecidos; cistídios 

ausentes, basídios com 4 esterigmas, usualmente em forma de barril; basidiósporos 

quase invariáveis, base truncada, parede dupla, a interna com ornamentações e a 

externa lisa. Geralmente encontrados no solo ou em madeira em decomposição 

causando podridão branca. É uma família cosmopolita com um pequeno número de 

gêneros. 

Gênero tipo: Ganoderma P. Karsten.  

 

Chave simplificada para gêneros da família Ganodermataceae  

 

1. Basidiocarpo curto estipitado a séssil, sobre troncos .............................................. 2 

1. Basidiocarpo longo estipitado, parasita de raízes ................................................... 2 

 

2. Basidiósporos truncados ........................................................................ Ganoderma 

2. Basidiósporos elipsóides .................................................................... Amauroderma 
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4.2.2.1 - Gênero Amauroderma Murril 

Gênero com espécies tropicais, estipitadas; píleo papiráceo, coriáceo, 

sublenhoso a lenhoso, às vezes com superfície lacada. Contexto homogêneo; poros 

redondos a angulares; sistema hifal trimítico, hifas generativas com grampo de 

conexão; basídios subclavados a clavados; basidiósporos subglobosos a globosos. 

Espécie tipo: Fomes regulicolor Berkeley ex Cooke 

Referência: Furtado (1981). 
 

4.2.2.1.1 - Amauroderma calcigenum (Berk.) Torrend, Brotéria, sér. bot. 13: 129 

(1920) (Fig. 2) 

Basidiocarpo: anual, centralmente estipitado, 3-7cm de diâmetro, 5mm de 

espessura, castanho avermelhado quando fresco, poros angulares 1/mm. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas com grampos de conexão, hifas 

esqueléteas amareladas, hifas conectivas não observadas. 

Basídios: ligeiramente oblongos 12-15 x 9-11 µm. 

Basidiósporos: globosos a subglobosos, 10 x 8-10 µm. 

Substrato: sobre raízes de planta ignota. 

Distribuição: Amauroderma calcigenum é uma espécie neotropical, distribuída do 

Brasil até a Venezuela e Guiana. Está citada na literatura para os estados do 

Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, em planta ignota, 27/11/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 945). 
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Fig. 2 – Amauroderma calcigenum (a-c): Basidiósporos globosos a subglobosos (a); Basidiocarpo estipitado (b); 
Basidiocarpo aderido à raiz do hospedeiro vivo (c). Barras: a = 6 µm; b = escala milimetrada; c = 3 cm. 

a b 

c 
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4.2.2.1.2 - Amauroderma exile (Berk.) Torrend, Brotéria, sér. bot. 18: 142 (1920) 

(Fig. 3) 

Basidiocarpo: anual, píleo semi-circular 5-8,5 cm de diâmetro, levemente 

infundibuliforme, aplanado; estipe central, cilíndrico, marrom, 3 cm de comprimento x 

8 mm de diâmetro; superfície abhimenial velutina, castanho brilhante, zonada, borda 

branca; superfície himenial poróide, creme, poros redondos, 7-9/mm, contexto 

branco. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas com grampos de conexão, hialinas, hifas 

esqueléteas não observadas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: globosos, parede interna levemente verrucosa, 6-7 µm, diâmetro. 

Substrato: sobre formigueiro (possivelmente aderido à raízes não observadas).  

Distribuição Amauroderma exile é encontrado no Sul do Brasil, Venezuela e 

amplamente distribuído na bacia Amazônica. Não foi encontrado registro deste 

fungo para o estado da Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, em formigueiro, 31/07/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 773). 
 

   
 

 
Fig. 3 – Amauroderma exile (a-c): Basidioma sobre formigueiro (a); Superfície abhimenial velutina (b); 

Basidiósporos globosos (c). Barras: a = escala milimetrada; b = 5 cm; c = 14 µm. 

a b 

c 
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4.2.2.1.3 - Amauroderma aurantiacum (Torrend) Gibertoni e Bernicchia, 
Mycotaxon 104; 322, (2008) (Fig. 4) 

Basidiocarpo: anual, estipitado, estipe central, 9 cm de comprimento, 3 mm 

diâmetro, castanho ferrugíneo, com aspecto lacado; píleo simples e convexo, 3,5-4 

cm diâmetro, marrom; superfície himenial com poros angulares, 1-2 /mm, marrom. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas com grampos de conexão, hifas 

esqueléteas não observadas. 

Basídios: subclavados e hialinos. 

Basidiósporos: globosos a subglobosos, parede espessa, 14-15 x 13-14 µm. 

Substrato: em solo de Mata Primária (raízes não observadas). 

Distribuição: Amauroderma macrosporum é encontrado na Venezuela e Amazonas. 

No Brasil também é encontrado no estado de São Paulo e Rondônia. Não existe 

registro para a Bahia.  

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, em solo de Mata Primária, 27/11/2007, 

Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 940 e 941). 

 

  

  
 

Fig. 4 – Amauroderma aurantiacum (a-b): Basidiocarpo em solo de mata, associado às raízes (a); Basidiocarpo 

estipitado (b). Barras: a = 4 cm; b = escala milimetrada. 

 

a b 
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4.2.2.1.4 - Amauroderma sp. (Fig. 5 e 6) 

Basidiocarpo: estipitado, perene, estipe central, 12-16 cm de comprimento, 4-6 mm 

diâmetro, castanho ferrugíneo, com aspecto aveludado; píleo circular a semi-circular, 

plano a convexo, 9 cm diâmetro, castanho avermelhado; superfície himenial com 

poros redondos a angulares, 1-2/mm,  branca a creme, ficando castanho quando 

tocada. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas escuras com grampos de conexão, parede 

fina. 

Basídios: clavados a subclavados e hialinos. 

Basidiósporos: globosos a subglobosos, parede espessa, rugosos, 7-8 x 6 µm. 

Substrato: sobre raízes de Faramea sp. (Canela-de-velho), em solo de Mata 

Primária. 

Distribuição: desconhecida. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, RPPN Mãe da Mata, em raízes de Faramea sp., 01/08/2007, 

Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 806); Fazenda Ferkau, em solo de Mata 

Primária, 27/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 942). 

    

     
Fig. 5 – Amauroderma sp.1 (a-d): Basidiocarpo com estipe aveludada (a); Píleo circular a semi-circular (b); 
Himenóforo poróide, 1-2/mm (c); Basidiocarpo sobre raízes de Faramea sp.(d). Barras: a, b, c = escalas 
milimetradas, d = 3 cm (CEPEC 806). 

 
 

c 

a b 

d 
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Fig. 6 – Amauroderma sp.2 (a-b): Basidiocarpo com estipitado (a); Basidiósporos com parede espessa (b). 
Barras: a = escala milimetrada, b = 6 µm (CEPEC 942). 
 

 

a b 
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4.2.2.2 - Gênero Ganoderma P. Karst.  

As espécies do gênero Ganoderma são xilófagas e produzem podridão 

branca. Basidiocarpo anual ou bianual, raramente perene. Píleo com estipe 

excêntrico ou central ou séssil. Píleo e estipe consistentes e com aparência lacada 

bem definida. Himenóforo tubular, com uma ou mais camadas, geralmente escuro, 

com superfície lisa. Poros pequenos, circulares, quase brancos, excepcionalmente 

amarelo dourado. Sistema hifal di a trimítico, hifas generativas com grampos de 

conexão; cistídios e setas ausentes; esporos ovais a elipsóides com uma base 

truncada, parede dupla. 

Espécie tipo: Ganoderma lucidum (Leys.:Fr.) P.Karst 

Referência: Ryvarden, 2004. 

 

 
4.2.2.2.1 - Ganoderma australe (Fr.) Pat. Bull. Soc. Mycol. Fr. 5: 65 (1890) (Fig.  7, 

8, 9 e 10) 

Basidiocarpo: séssil, perene, aplanado, dimidiado, fortemente fixado ao hospedeiro, 

12-23 cm x 5-22 cm x 4-5,5 cm de espessura, bastante rígido quando desidratado; 

superfície abhimenial castanho opaca, esbranquiçada na borda quando em pleno 

crescimento; cutícula distinta, superfície himenial branca a creme com poros 

redondos a angulares, 4-6 /mm, tubos castanho escuro. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas hialinas, com paredes finas e grampos de 

conexão não observados, hifas esqueléteas de paredes grossas, marrom. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: truncados, parede externa lisa, parede interna ornamentada, marrom, 

6-10 x 5-8 µm. 

Substrato: sobre troncos de Erythrina sp. e Attalea humilis Mart., Clitoria racemosa 

em decomposição. 

Distribuição: Ganoderma australe é uma espécie pantropical e comumente 

encontrado na América tropical e frequentemente coletado em função da 

exuberância do basidiocarpo. Não foi encontrado registro dessa espécie na Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre Erythrina sp. 

em decomposição, 22/10/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 932); sobre 

planta ignota em decomposição, 29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

965); Uruçuca, Fazenda São José, sobre Attalea humilis Mart. em decomposição, 
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28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 952); Ilhéus, Campus da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, sobre Clitoria racemosa em 

decomposição, 09/04/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 722). 

 

 
Fig. 7 – Ganoderma australe: Superfície himenial poróide (a); escala milimetrada (CEPEC 932). 
 

 

    
Fig. 8 – Ganoderma australe (a-b): Basidiocarpo bastante rígido (a); Superfície himenial poróide, 5-6 poros/mm 

(b). Barras: a, b = escalas milimetradas (CEPEC 965). 

 

 
 

Fig. 9 – Ganoderma australe: Superfície himenial esbranquiçada (a); escala milimetrada (CEPEC 952). 
 
 

a 

a b 

b 

a 
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Fig. 10 – Ganoderma australe (a-b): basidiocarpo fortemente aderido ao hospedeiro (a); basidiósporos - 
ornamentação e bases truncadas (b); Barras: a = 6 cm, b = 6 µm (CEPEC 722). 

b 

a 

c b 
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4.2.2.2.2 - Ganoderma aff. australe (Fr.) Pat. (Fig. 11) 

Basidiocarpo: pileado, perene, aplanado, 19 cm de comprimento x  4 cm de 

espessura, bastante rígido quando desidratado; superfície abhimenial preta sulcada; 

superfície himenial com poros redondos a angulares, 4-5 poros/mm,  branca quando 

jovem, tornando-se creme a castanha clara quando envelhecida, contexto 

extratificado, 12 mm de espessura, tubos com 3 mm de comprimento. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas, com parede fina e, grampos de 

conexão não observados. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: numerosos, truncados, dextrinóides, parede externa lisa, parede 

interna ornamentada, 8-10 x 6-7µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: desconhecida. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, em planta ignota em decomposição, 

17/09/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 919). Este espécime possui 

características de G. australe, no entanto, apresenta basidiósporos ligeiramente 

mais alongados. 

    
 

 
Fig. 11 – Ganoderma aff. australe (a-c): superfície abhimenial do basidiocarpo sulcada (a); superfície himenial do 
basidiocarpo poróide (b); basidiósporo truncado  (c). Barras: a, b = escalas milimetradas; c = 6 µm). 

a b 

c c 
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4.2.2.2.3 - Ganoderma stipitatum (Murril) Murril, N. Amer. Fl. (New York) 9(2): 122 

(1908) (Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) 

Basidiocarpo: perene, com estipe lateral, 1-5 cm de comprimento, 9 mm diâmetro, 

bastante rígido quando desidratado, fortemente fixado ao hospedeiro, com aspecto 

lacado; píleo brilhante, castanho a vermelhado, reniforme, margem estéril, de cor 

branca quando está em crescimento ativo tornando-se castanho claro em espécimes 

mais velhos; superfície abhimenial lacada, superfície himenial com poros pequenos, 

redondos a angulares, 4-7/mm,  de cor castanho claro, ficando castanho quando 

envelhecida. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas, de parede fina apresentando 

grampos de conexão, hifas esqueléteas abundantes, de parede espessa. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: truncados, equinulados, parede dupla, parede externa lisa, parede 

interna ornamentada, 7-13 x 4-8 µm. 

Substrato: sobre planta ignota, Theobroma cacao em decomposição, associado a 

cancro; em tronco de Tapirira guianensis, sobre planta ignota e, sobre Drypetes 

sessiflora Ablemas, em decomposição. 

Distribuição: Ganoderma stipitatum é amplamente distribuído nos trópicos e 

encontrado no Brasil, Bolívia, Peru e Venezuela. Não foi encontrado registro dessa 

espécie na Bahia. 

 BRASIL. Bahia: Ilhéus, RPPN Mãe-da-Mata, em planta ignota em decomposição, 

01/08/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 800); Uruçuca, EMARC, sobre 

Theobroma cacao em decomposição, 26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO 

CEPEC 936); Fazenda Ferkau, em planta ignota associado a cancro, 27/11/2007, 

Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 946); RPPN Mãe da Mata, em tronco de 

Tapirira guianensis, 01/08/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 802); 

Fazenda Ferkau, sobre planta ignota em decomposição, 27/11/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 943); RPPN Mãe-da-Mata, sobre Drypetes sessiflora 

Ablemas em decomposição, 29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 962); 

Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre ignota em decomposição, 29/11/2007, 

Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 964). 
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Fig. 12 – Ganoderma stipitatum (a-b): células abhimeniais amilóides (a); hifas generativas (b). Barras: a = 28 µm, 
b = 8 µm (CEPEC 800). 
 

 

   
Fig. 13 – Ganoderma stipitatum  (a-b): basidiocarpo com aparência lacada (a); himênio poróide (b). Barras: a, b = 
escala milimetrada (CEPEC 936). 
 
 

   
 
Fig. 14 – Ganoderma stipitatum : basidiocarpo aderido ao hospedeiro vivo. Barra: 10 cm. Seta indica o 
basidiocarpo fixado no hospedeiro (CEPEC 946). 

 
 

a b 

a b 

a 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


61 

 
Fig. 15 – Ganoderma stipitatum: basidiocarpo em estágio juvenil e adulto. Barras: escala milimetrada (CEPEC 

802). 

 

 

  
 
             

 
 
Fig. 16 – Ganoderma stipitatum (a-c): basidiocarpo aderido ao hospedeiro (a); superfícies himenial e abhimenial 
(b), basidiósporo equinulado (c). Barras: a = 5 cm, b = escala milimetrada, c = 6 µm (CEPEC 943). 

 
 

a b 

c c 
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Fig. 17 – Ganoderma stipitatum: basidiocarpo sobre Drypetes sessiflora aderido ao hospedeiro. Barra = 6 cm 
(CEPEC 962). 

 

 

 

 

 
Fig. 17 – Ganoderma stipitatum: basidiocarpo sobre hospedeiro em decomposição. Barra = 10 cm (CEPEC 964). 
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4.2.3 - Família Hydnaceae Chevall. 

É um grupo de fungos lignícolas com basidiomas efuso-reflexos, 

ressupinados, as vezes plieados. Himenóforos denteados. Basidiósporos geralmente 

hialinos, lisos e inamilóides. Sistema hifal monomítico ou raramente dimítico, 

podendo apresentar ou não grampos de conexão. É um grupo de fungos com visível 

complexidade. 

 

4.2.3.1 – Hydnum sp. (Fig. 19) 

Basidiocarpo: ressupinado, superfície himenial denteada; dentes agudos, brancos, 

incrustados com cistídios contendo numerosos cristais. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas hialinas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: não observados. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: desconhecida. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, EMARC, sobre planta ignota em decomposição, 

26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 937). 

 
Fig. 19 – Hydnum sp. - basidioma ressupinado (escala milimetrada). 
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4.2.4 - Família Hymenochaetaceae 

 

Fungos habitantes de madeira, muito raramente ectomicorrízicos facultativos; 

basidiocarpos estipitados a ressupinados, em geral marrom, raramente de outras 

cores, anual ou perene; himenóforo liso, hidnóide a poróide; sistema hifal mono a 

dimítico, hifas generativas geralmente de parede fina, septo simples, hifas 

esqueléteas de parede espessa, castanho escuras com setas hifais em algumas 

espécies; cistídios nunca presentes; setas do contexto pontiagudas presentes em 

muitas espécies, usualmente simples, muito raramente em forma de estrela; setas 

himeniais muito comuns projetando-se além dos basídios; basídios clavados em 

forma de barril com 4 esterigmas, muito raramente com apenas 2; basidiósporos 

lisos, raramente ornamentados, parede fina a espessa, negativos em reagente de 

Melzer ou dextrinóides em algumas espécies. Todas as espécies produzem 

podridão branca. É uma família cosmopolita com muitas espécies. De fácil 

reconhecimento em função da coloração castanha e, por apresentar reação 

xantocróica no basidiocarpo quando em contato com KOH. Algumas espécies 

podem apresentar atividade antibiótica contra algumas bactérias. 

Gênero tipo: Hymenochaete Lév.  
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4.2.4.1 - Gênero Phellinus Quél. 

Espécies com corpo de frutificação ressupinado a pileado, perene, raramente 

anual; píleo castanho escuro a preto em espécies com uma crosta, hirsuto a glabro, 

as vezes com sulcos; poros variáveis, frequentemente pequenos; tubos usualmente 

estratificados; sistema hifal dimítico, hifas generativas usualmente hialinas; setas 

hifais, setas da trama ou do himênio presentes ou ausentes; esporos de formas 

variáveis, hialinos a castanho ferrugíneos. Todas as espécies encontradas em 

madeira morta. Gênero cosmopolita com numerosas espécies.  

Espécie tipo: Phellinus rubriporus Quel. (sinônimo de P. torulosus Pers.).  

Referência: Ryvarden, 2004 
 

 

4.2.4.1.1 - Phellinus sp. Quél. (Fig. 20, 21,  22 e 23) 

Basidiocarpo: perene, pileado, imbricado, castanho escuro, aplanado, com zonas 

escuras, 3 – 10 cm de um lado a outro; superfície abhimenial velutina, castanho 

escura, zonada; superfície himenial poróide, castanho ferrugínea com poros 

isodiamétrico, redondos a angulares, 4 – 8 /mm; contexto castanho escuro, 

apresentando reação xantocróica. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: globosos, parede espessa, castanho ferrugíneos, 4-5 x 3,5 µm. 

Substrato: sobre planta ignota, Theobroma cacao em decomposição.  

Distribuição: desconhecida. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, em planta ignota em decomposição, 

31/07/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 772); 27/11/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 944); 27/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

949); Uruçuca, Fazenda São José, sobre Theobroma cacao em decomposição, 

28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 958). 
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Fig. 20 – Phellinus sp. 1 (a-b):  basidiocarpo sobre hospedeiro em decomposição (a); himenóforo do basidiocarpo 
(b). Barras: a = 5 cm; b = escala milimetrada (CEPEC 772). 

 

    
Fig. 21 – Phellinus sp. 2 : superfície abhimenial do basidiocarpo (a). Barra: 4 cm (CEPEC 944). 

 

 
Fig. 22 – Phellinus sp. 3: basidiósporo globoso (a). Barra: 4 µm (CEPEC 949). 

 

    
Fig. 23 – Phellinus sp. 4: basidiocarpo aderido ao substrato (a). Barra: 4 cm (CEPEC 958). 

a b 

a 

a 

a 
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4.2.4.1.2 - Phellinus fastuosus (Lév.) Ryvarden, Norw. Jl Bot. 19: 234 (1972) (Fig. 
24) 

Basidiocarpo: perene, solitário, pileado, fortemente fixado ao hospedeiro, convexo, 

28 x 23 x 5 cm de espessura, bastante rígido quando desidratado; superfície 

abhimenial marrom-ferrugínea, amarelo-dourado na borda; superfície himenial 

marrom-ferrugínea, com poros redondos a regulares, 8-9/mm, bastante 

estratificados, cada estrato com 2-3 mm de espessura; contexto marrom-dourado, 14 

mm de espessura. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com septo simples, hialinas a castanho 

claras, parede lisa, 2 mm de diâmetro, hifas esqueléteas não observadas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: subglobosos, marrons, lisos, 4,5-5 x 5 µm. 

Substrato: tronco caído (em decomposição) de árvore ignota. 

Distribuição: Phellinus fastuosus é cosmopolita e comum em zonas tropicais, sem 

registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, Reserva da Escola Média de Agricultura da Região 

Cacaueira – EMARC (14° 35' 12” S e 39° 17' 12'' W), em planta ignota em 

decomposição, 18/05/2006, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC, Emarc-MR P-5 A-

19). 

 

    
Fig. 24 – Phellinus fastuosus (a-b): superfície abhimenial do basidiocarpo (a); basidiósporos subglobosos (b). 
Barras: a = escala milimetrada; b = 5 µm. 
 
 

 

 

b 

b a 
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4.2.4.1.3 - Phellinus lamaensis (Murril) Sacc. & Trotter, in Saccardo, Syll. fung. 

(Abellini) 21: 287 (1912) (Fig 25 e 26) 

Basidiocarpo: anual a semi-perene, pileado, aplanado, lateralmente fixado ao 

hospedeiro, 3-4,3 cm de comprimento; superfície abhimenial castanho ferrugínea; 

superfície himenial poróide, castanho escura, poros redondos a angulares, 7-8/mm, 

bastante difíceis de serem observados; contexto castanhoferrugíneo. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas não observadas, esqueléteas abundantes; 

numerosas setas himeniais agudas projetando-se do himênio, castanho ferrugíneas, 

20-24 x 6-8 µm. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: elipsóides, hialinos, lisos 2 – 4 µm de diâmetro. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. Parasitado por fungo da família 

Tricholomataceae.  

Distribuição Phellinus lamaensis é uma espécie neotropical, sendo encontrado em 

Porto Rico, Guatemala e Brasil, sem registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, sobre planta ignota em decomposição, 

parasitado por Tricholomataceae, 31/07/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

771); RPPN Mãe-da-Mata, sobre planta ignota em decomposição, 29/11/2007, 

Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 963). 
 

 

   b c 

a 
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Fig. 25 – Phellinus lamaensis (a-c): basidiocarpo parasitado por Tricholomataceae (a); setas himeniais (b); 
basidiósporos elipsóides (c). Barras: a = escala milimetrada; b = 17 µm c = 4 µm (CEPEC 771). 
  
 

   
Fig. 26 – Phellinus lamaensis (a-b): basidiocarpo subespatulado (a); setas himeniais (b); Barras: a = escala 

milimetrada, b = 7 µm (CEPEC 963). 

b 

a b 
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4.2.4.1.4 - Phellinus portoricensis (Overh.) M. Fidalgo, Mem. N. Y. bot. Gdn 17: 

111 (1968) (Fig. 27) 

Basidiocarpo: séssil pileado, perene, aplanado, 4-9 cm de comprimento, bastante 

rígido quando desidratado; superfície abhimenial velutina, castanho avermelhada; 

superfície himenial com poros castanhos, redondos a angulares, 8/mm,. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas, hifas esqueléteas de parede 

grossa, abundantes, castanho ferrugíneas. Setas himeniais e hifais presentes em 

abundância. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: subglobosos, parede espessa, castanhoferrugíneos, 4-5 x 3,5 µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Phellinus portoricensis é uma espécie comumente encontrada na 

América tropical e subtropical, geralmente em angiospermas, sem registro para a 

Bahia. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, EMARC, sobre planta ignota em decomposição, 

26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 934). 

 
Fig. 27 – Phellinus portoricensis - setas himeniais. Barra: 8 µm. 

b 
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4.2.5 - Família Podoscyphaceae 

 Basidiocarpos espatulados a infundibuliformes com estipe distinta, superfície 

himenial lisa, verrucosa com cistídios e gleocistídios presentes, sistema de hifas 

mono, di ou trimítico, basidiósporos lisos, elipsóides a globosos, amilóides a 

inamilóides. Poucos relatos de membros da família Podoscyphaceae são 

observados no Brasil (REID, 1965). 

 

Chave simplificada para gêneros da família Podoscyphaceae (Reid. D.A.). 

 

1. Superfície abhimenial hirsuta, superfície himenial plicada ................. Cymatoderma 

1. Superfície abhimenial glabra a pruinosa, superfície himenial lisa ........ Podoscypha 

 

 

4.2.5.1 - Gênero Cymatoderma Jungh. 

Espécies com píleo flabeliforme a infundibiliforme, coriáceo, base geralmente 

curta, frequentemente anuais e associados à madeira em decomposição. 

Referência: Junghuhn (1840). 
 

4.2.5.1.1 - Cymatoderma dendriticum (Persoon) D.A. Reid, Kew Bull. 13: 523 

(1959) [1958] (Fig. 28 e 29) 

Basidiocarpo: anual, pileado, clavarióide a flabeliforme, 6 – 9,5 cm de comprimento; 

superfície abhimenial velutina, creme; superfície himenial radiada com ramificações, 

verrugosa, esbranquiçada a creme. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas com numerosos grampos de conexão, 

fáceis de serem observados, hialinas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: fortemente elipsóide a subglobosos, hialinos, parede interna com 

pouca ornamentação, 2-4 x 3-4 µm, diâmetro. Esporada esbranquiçada. 

Substrato: sobre Bactris gasipae Kunth em decomposição. 

Distribuição Cymatoderma dendriticum é uma espécie pantropical e frequentemente 

encontrada na América do Sul. Desenvolve-se sobre espécies de Calamus, Alpinia, 

Erytrina, Ficus, Hevea, Psidium entre outras. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Área experimental do CEPEC, sobre Bactris gasipae em 

decomposição, 29/08/2007, Bezerra, J.L. (HERBÁRIO CEPEC 893); Uruçuca, 
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Fazenda São José sobre planta ignota em decomposição, 02/08/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 839). 

Referência: Berthet e Boidin (1966).  

 

  
Fig. 28 – Cymatoderma dendriticum (a-b): superfície abhimenial do basidiocarpo (a); superfície himenial do 
basidiocarpo (b). Escalas milimetradas (CEPEC 893). 

 

 
Fig. 29 – Cymatoderma dendriticum: basidiocarpo espatulado. Barra: 4 cm (CEPEC 839). 

 

 

a b 
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 4.2.6 - Família Polyporaceae 

 A família Polyporaceae é uma das que possui maior representatividade de 

gêneros e espécies da ordem Aphyllophorales. As espécies variam amplamente em 

suas estruturas microscópicas e apresentam diferentes características de 

decomposição de madeiras, além reagirem diversamente a a várias substâncias 

químicas. Donk (1964) inclui na família gêneros com basidiocarpos diversificados em 

relação à forma, tamanho, cor e consistência. A superfície himenial é poróide, 

podendo ser radial ou as vezes lamelar com tubos estratificados ou não. O contexto 

pode ser mono, di ou trimítico, com presença ou ausência de grampos de conexão, 

setas himeniais ausentes, cistídios himeniais presentes, basidiósporos em geral 

lisos, inamilóides e não dextrinóides, raramente ornamentados, amilóides ou 

dextrinóides. Donk ainda afirma que a classificação dos fungos poliporóides é o 

maior desafio da sistemática dos Basidiomycetes. 

 

Chave simplificada para gêneros da família Polyporaceae (Donk)  

 

1. Superfície abhimenial glabra, cistídios clavados e lanceolados, formados na 

trama, totalmente incrustados ou não ...................................................... Rigidoporus 

1. Superfície abhimenial velutina a estrigosa, cistídios lanceolados no himênio, 

apicalmente incrustados ............................................................................. Trichaptum 

 

2. Basidiósporos cilíndricos, basidiocarpo avermelhado ............................ Pycnoporus 

2. Basidiósporos alantóides, basidiocarpo de coloração rosácea ou vinácea ............. 4 

 

3. Basidiocarpo de coloração rosácea, basidiósporos elípticos, 5,4-6,3 x 2,7 µm

 ................................................................................................................... Fomitopsis 

3. Basidiocarpo de outra coloração, perene, algumas vezes anual vinácea ..... Fomes 

 

4. Basidioma centralmente estipitado, infudibiliforme, superfície abhimenial velutina a 

estrigosa ......................................................................................................... Lentinus 

4. Basidioma lateralmente estipitado, flabeliforme, superfície abhimenial glabra ....... 5 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


74 
 

5. Hifas e basidiósporos variavelmente dextrinóides, com parede espessa

 ................................................................................................................. Perenniporia 

5. Hifas e basidiósporos não dextrinóides, basidiósporos com paredes espessas e 

truncados.................................................................................................................... 6 

 

6. Sistema hifálico monomítico quando fresco, aparentemente dimítico quando seco

 ................................................................................................................. Rigidoporus 

6. Sistema hifálico di ou trimítico ................................................................................ 7 

 

7. Sistema hifálico dimítico com hifas conectivas ......................................... Polyporus 

7. Sistema hifálico, quando trimítico, com hifas esqueléteas ..................................... 8 

 

8. Basidioma espesso, superfície abhimenial escabrosa, 1 poro/mm .......... Daedalea 

8. Basidioma fino, superfície abhimenial lisa, 4-5 poros/mm ........................ Trametes 
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4.2.6.1 - Gênero Daedalea  

Espécies com corpo de frutificação perene, efuso-reflexo ou algumas vezes 

pileado, fortemente séssil, píleo liso a velutino, as vezes com zonas concêntricas e 

sulcado; himenóforo irregular, parcialmente poróide; sistema hifal di a trimítico; hifas 

generativas com grampos de conexão; basidiósporos cilíndricos a oblongos, paredes 

finas, hialinas, lisas e inamilóides; clamidósporos presentes em algumas espécies 

tropicais, em madeira morta. Gênero cosmopolita. 

 
 

4.2.6.1.1 - Daedalea aff. elegans (Fig. 30) 

Basidiocarpo: perene, solitário, pileado, fortemente fixado ao hospedeiro, convexo, 

28 cm de largura, 23 cm de comprimento, 5 cm de espessura, bastante rígido 

quando desidratado; superfície abhimenial marrom-ferrugínea ficando amarelo-

dourado na borda; superfície himenial marrom-ferrugínea, com poros redondos a 

regulares, 8-9/mm, bastante estratificada, cada estrato com 2-3 mm de espessura; 

contexto marrom-dourado, 14 mm de espessura. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas, hialinas a castanhas claras, paredes lisas, 

2 mm de diâmetro, hifas esqueléteas não observadas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: oblongo a subgloboso, liso, 4,5-5 x 5 µm. 

Substrato: sob Sclerolobium sp. em decomposição. 

Distribuição: Daedalea elegans é cosmopolita e comum em zonas tropicais. Sem 

registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, sob Sclerolobium sp. em decomposição, 

28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC, 967). 

 

      
Fig. 30 – Daedalea aff. elegans (a-b): superfície abhimenial do basidiocarpo (a); superfície himenial do 

basidiocarpo (b). Barras: a = 17 cm; b = escala milimetrada. 
b 

a 
b 

b 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


76 
 

4.2.6.2 - Gênero Earliella Murril 

Espécies apresentam corpo de frutificação perene, pileado, fortemente fixado 

ao hospedeiro, efuso-reflexo a resupinado, solitário, imbricado, bastante rígido 

quando desidratado. Apresentando uma cutícula bastante distinta com uma 

coloração vinácea. Superfície dos poros creme; poros redondos a hexagonais 2-

3/mm; contexto branco a creme. Gênero pantropical. 

Referência: Murrill (1905). 

 

 

4.2.6.2.1 - Earliella scabrosa (Persoon) Gilbertson e Ryvarden, Mycotaxon 22(2): 

364 (1985) (Fig. 31 e 32) 

Basidiocarpo: perene, solitário, efuso-reflexo, poros cremes a ocráceos, tornando-se 

bem rígido quando desidratado, cutícula vinácea. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas infladas, grampos de conexão, hifas 

esqueléas hialinas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: hialinos, elipsóides a cilíndricos, não amilóides, 6-7 x 3-4 µm. 

Substrato: sobre Theobroma cacao. 

Distribuição: espécie pantropical. É de fácil reconhecimento no campo em função da 

cutícula distinta. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, CEPEC sobre Theobroma cacao em decomposição, 

16/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 931); Uruçuca, EMARC, sobre 

planta não identificada em decomposição, 26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO 

CEPEC 935). 

 
Fig. 31 – Earliella scabrosa: basidiocarpo aderido quase completamente ao hospedeiro escala milimetrada 
(CEPEC 931). 
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Fig. 32 – Earliella scabrosa (a-b): basidiocarpo aderido ao hospedeiro (a); superfície himenial poróide, 4-5 
poros/mm (b) Barras: a, b = escalas milimetradas (CEPEC 935). 
 

 

b 

a b 
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4.2.6.3 - Gênero Favolus P. Beauvois 

Espécies apresentam corpo de frutificação anual, dimidiado, flabeliforme a 

espatulado, muito raramente com uma estipe central; píleo glabro a finamente 

tomentoso, liso; poros hexagonais a radialmente alongados. Sistema hifal dimítico; 

hifas generativas com septo simples; cistídios ausentes; esporos cilíndricos a 

ligeiramente naviculares. Gênero pantropical. 

 

4.2.6.3.1 - Favolus sp.  (Fig. 33) 

Basidiocarpo: anual, espatulado, estipe excêntrico, frágil quando fresco, brilhante e 

bastante leve quando desidratado, píleo glabro, liso, creme claro na superfície 

abhimenial. Superfície himenial com poros hexagonais, himenóforo semi-lamelado, 

contexto muito fino. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com septo simples, numerosas hifas 

esqueléteas, hialinas, de parede fina. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: cilíndricos difíceis de observar. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Favolus é um gênero pantropical. 

 BRASIL. Bahia: Ilhéus, CEPEC, em planta ignota em decomposição, 13/03/2007, 

Argôlo, D.. (HERBÁRIO CEPEC 714). 

    
Fig. 33 – Favolus sp. (a-b): píleo de coloração creme (a); superfície himenial do basidiocarpo (b). Barras: a, b = 
escalas milimetradas. 
 b 

a b 
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4.2.6.4 - Gênero Fomes  

 Basidiocarpo perene ou algumas vezes desenvolvendo-se em apenas uma 

estação; séssil a efuso-reflexo, ungulado em algumas fases do crescimento. 

Referência: Gilbertson (1979). 
 

 
4.2.6.4.1 - Fomes fasciatus (Swartz) Cooke, Grevillea 14(no. 69): 21 (1885) (Fig. 
34, 35 e 36) 

Basidiocarpo: anual a perene, séssil, dimidiado, fortemente fixado ao hospedeiro, as 

vezes sulcado concentricamente, 4,5 – 8,5 cm de comprimento e 2 – 2,8 cm de 

espessura, depresso ferrugíneo, margem obtusa; superfície himenial poróide 

esbranquiçada, poros diminutos, redondos a angulares, 4-5/mm, castanho claro.  

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com grampos de conexão, hialinas 

superfície himenial poróide, poros redondos a angulares, 4 -5/mm, castanho clara 

quando jovem ficando castanho escuro com à maturidade. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: fortemente elipsóides, amilóides, 6 x 7 µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição.  

Distribuição: Fomes fasciatus é uma espécie pantropical. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre planta ignota 

em decomposição, 29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 975); RPPN 

Mãe-da-Mata, sobre Tibouchina elegans (Gardn.) Cogn. em decomposição, 

29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 961); Fazenda Ferkau, sobre 

planta ignota em decomposição, 31/07/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

777). 

Referência: Swartz (1921). 

 
Fig. 34 – Fomes fasciatus: superfície abhimenial e himenial do basidiocarpo. Escala milimetrada (CEPEC 975). 
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Fig. 35 – Fomes fasciatus: basidiocarpo fixado ao hospedeiro. Barra: = 4 cm (CEPEC 961). 

 
 
 

 
Fig. 36 – Fomes fasciatus: basidiocarpo sulcado. Escala milimetrada (CEPEC 777). 

b 
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4.2.6.5 - Gênero Fomitopsis  

 Espécies do gênero apresentam corpo de frutificação anual e algumas vezes 

perene, pileado, raramente ressupinado, séssil, dimidiado a ungulado; bastante 

rígido quando seco, usualmente sulcado; poros pequenos, redondos; branca; 

sistema hifal di a trimítico; basidiósporos elipsóides a cilíndricos, lisos e hialinos; em 

madeira morta. Gênero cosmopolita. 

Referência: Ryvarden (1980). 

 
4.2.6.5.1 - Fomitopsis lilacinogilva (Berkeley) J.E. Wright e J.R. Deschamps, 

Revta Investnes agrop. 12(3): 143 (1975) (Fig. 37) 

Basidiocarpo: anual, solitário a imbricado, fortemente fixado ao hospedeiro, quase 

aplanado, aproximadamente 10 cm de comprimento, coriácea quando coletado. 

Superfície abhimenial rosácea quando fresca tornando-se quase castanha quando 

desidratada. Superfície himenial poróide com 6-7/mm. 

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas com grampos de conexão; numerosas hifas 

esqueléteas e hialinas, de parede fina. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: cilíndricos, difíceis de observar. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Fomitopsis lilacinogilva é uma espécie amplamente encontrada na 

Austrália, tendo sido observada algumas vezes na América do Sul. Sem registro 

para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, sobre planta ignota em decomposição, 

27/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 978). 

 
Fig. 37 – Fomitopsis lilacinogilva: basidiocarpos em grupos sobre hospedeiro. Barra: 10 cm. 

b 
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4.2.6.6 - Gênero Gloeoporus 

 Basidioma anual, ressupinado a pileado, píleo branco a ocráceo; himenóforo 

poróide, gelatinoso quando fresco; sistema hifal monomítico, hifas generativas com 

grampos de conexão ou septo simples; esporos alantóides, pequenos e não 

amilóides. Gênero cosmopolita.  

 

4.2.6.6.1 - Gloeoporus dichrous (Fries) Bresadola, Hedwigia 53: 74 (1913) (Fig. 
38) 

Basidiocarpo: anual, pileado, frágil quando fresco, raramente maior que 4 cm de 

largura, branco. Superfície himenial poróide rósea quando em pleno crescimento, 4-

5 poros/mm. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas com grampos de conexão, com 

algumas ramificações. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: alantóides a cilíndricos, difíceis de observar.  

Substrato: sobre Dialium guianense (Aubl.) Sandw. em decomposição.  

Distribuição: Gloeoporus dichrous é cosmopolita nos neotrópicos. Sem registro para 

a Bahia. 

BRASIL, Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, sobre Dialium guianense em 

decomposição, 28/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 971). 

 

 
Fig. 38 – Gloeoporus dichrous: basidiocarpos em grupos fixados ao hospedeiro. Barra: a = 10 cm. 

 
 
 

b 
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4.2.6.6.2 - Gloeoporus sp. 1 (Fig. 39) 

Basidiocarpo: anual, pileado, subestipitado, branco a creme, poróide. 

Sistema hifal:  monomítico, hifas generativas com grampos de conexão e/ou septos 

simples 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: alantóides difíceis de observar.  

Substrato: sobre planta ignota em decomposição.  

Distribuição: Gloeoporus é um gênero cosmopolita, frequentemente encontrado sob 

hospedeiro em decomposição. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL, Bahia: Ilhéus, EMARC, sobre planta ignota em decomposição, 26/11/2007, 

Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 980). 

   
Fig. 39 – Gloeoporus sp. 1: superfície abhimenial do basidiocarpo (a); superfície himenial do basidiocarpo (b). 
Barras: a, b = 1 cm). 
 

a b 
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4.2.6.6.3 - Gloeoporus sp. 2 (Fig. 40) 

Basidiocarpo: anual, pileado, subestipitado, branco a creme, poróide. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas com grampos de conexão e/ou septos 

simples. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: alantóides difícies de observar, 6 x 3-4 µm.  

Substrato: sobre Artocarpus heterophyllus Lam. em decomposição.  

Distribuição: Gloeoporus é um gênero cosmopolita, frequentemente encontrado sob 

hospedeiro em decomposição. Sem registro para a Bahia. 

BRASIL, Bahia: Ilhéus, EMARC, sobre Artocarpus heterophyllus em decomposição, 

26/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 979). 

 

  
Fig. 40 – Gloeoporus sp. 2: superfície abhimenial do basidiocarpo (a); superfície himenial do basidiocarpo (b). 
Barras: a, b = 1 cm). 
 

 

 

 

 

b 

a b 
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4.2.6.7 - Gênero Lentinus Fr. 

 Espécies do gênero Lentinus apresentam lamelas. A coloração inicial do 

corpo de frutificação é castanho amarelado quando jovem, tornando-se castanho 

quando envelhecidos. 

Referência: Corner (1981). 

 

4.2.6.7.1 - Lentinus crinitus (L. ex Fr.) Fr., Nov. Symb. Myc.: 34 (1825) (Fig. 41, 
42, 43 e 44) 

Basidiocarpo: infundibuliforme, 1-5 cm de diâmetro, castanho claro a creme, inodoro, 

margem enrolada; superfície abhimenial pilosa, estipe curta cilíndrica, central; 

superfície himenial com lamelas decurrentes, castanho claras. Esporada branca. 

Sistema hifal: dimítico, grampos de conexão não observados, numerosas hifas 

esqueléticas, hialinas. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: hialinos, cilíndricos 5-6 x 2-2,5 µm, de paredes finas. 

Substrato: sobre planta não identificada em decomposição. 

Distribuição: Lentinus crinitus é uma espécie distribuída nos trópicos, encontrada na 

Jamaica, Venezuela, Guyana, Suriname, Honduras, Nicarágua, Estados Unidos. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, Fazenda São José, em planta não identificada em 

decomposição, 02/08/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 852); Ilhéus, 

Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre Erythrina sp. em 

decomposição, 20/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 933); Uruçuca, 

Fazenda São José, sobre raiz viva de Theobroma cacao, 28/11/2007, Figueirêdo, 

V.R. (HERBÁRIO CEPEC 957); Ilhéus, RPPN Mãe-da-Mata, sobre planta ignota em 

decomposição, 29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 960). 

Referência: Pegler (1983). 

 
Fig. 41 – Lentinus crinitus: basidiocarpo piloso. Escala milimetrada (CEPEC 852). 

b 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 

 
Fig. 42 – Lentinus crinitus: detalhe da estipe do basidiocarpo. Escala milimetrada (CEPEC 933). 

 
 

 
 

   
Fig. 43 – Lentinus crinitus (a-c): basidiocarpo em planta viva. Seta indicando o basidiocarpo aderido à raiz (a); 
basidiocarpo aderido à raiz do hospedeiro vivo (b); superfície himenial lamelada (c). Barras: a = 10 cm; b = 4 cm, 
c = escala milimetrada (CEPEC 957). 

 
 

b 

a 

b c b c 
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Fig. 44 – Lentinus crinitus (a-b): basidiocarpo fixado às raízes do hospedeiro (a); detalhe do himenóforo do 
basidiocarpo (b). Barras: a = 6 cm, b = escala milimetrada (CEPEC 960). 

b 

b a 
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4.2.6.8 - Gênero Microporellus 

 Espécies pertencentes a esse gênero apresentam corpo de frutificação anual, 

estipitado lateralmente ou centralmente, com uma base estreita. Píleo redondo, 

flabeliforme a espatulado, coriáceo quando fresco, tornando-se rígido quando seco. 

Sistema hifal dimítico, hifas generativas com ou sem grampos de conexão; 

basidiósporos globosos a subglobosos. Gênero pantropical. 

 

4.2.6.8.1 - Microporellus obovatus (Jungh.) Ryv., Norw. Jl Bot. 19: 232 (1972) 
(Fig. 45) 

Basidiocarpo: anual, solitário, lateralmente estipitado, 6 cm de largura; píleo 

inicialmente esbranquiçado tornando-se creme com a idade; estipe com 1,5 cm de 

comprimento e 3 mm de largura. Superfície himenial creme, poros angulares, 6/mm. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com grampos de conexão 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: globosos a sub-obovados, lisos, 4-5 x 3.5-4.5 µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Microporellus obovatus é uma espécie pantropical. Sem registro para a 

Bahia. 

 BRASIL. Bahia: Uruçuca, Fazenda Ferkau, sobre planta ignota em decomposição, 

27/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 977). 

 

 
Fig. 45 – Microporellus obovatus: basidiocarpo lateralmente estipitado. Barra: 3 cm. 
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4.2.6.9 - Gênero Perenniporia 

 Apresenta basidiocarpo perene, ressupinado, denso e rígido quando fresco; 

creme quando fresco, poros 6-8/mm, imperceptíveis a olho nu, apresenta reação 

dextrinóide variável. 

Referência: Ipulet e Ryvarden (2005).  

 

4.2.6.9.1 - Perenniporia sp. (Fig. 46) 

Basidiocarpo: perene, consistente, rígido quando desidratado. Píleo glabro. 

Superfície himenial poróide, coloração castanho pálida, 4 poros/mm.  

Sistema hifal: trimítico, hifas generativas hialinas e finas, hifas esqueléteas 

abundantes.  

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: não observados. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição.  

Distribuição: Perenniporia é pantropical, amplamente distribuído na África. Sem 

registro para a Bahia. 

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, sobre planta ignota em decomposição, 

28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 953). 

 

 
Fig. 46 – Perenniporia sp.: detalhe do himenóforo poróide do basidiocarpo. Escala milimetrada. 
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4.2.6.10 - Gênero Polyporus  

 Apresenta corpo de frutificação anual, centralmente ou lateralmente 

estipitado, píleo liso ou finamente tomentoso;  branca a creme, poros redondos a 

angulares; sistema hifal dimítico; esporos cilíndricos. Sobre madeira morta. 

Espécie tipo: Polyporus squamosus Fr. 

 

4.2.6.10.1 - Polyporus sp. (Fig. 47) 

Basidiocarpo: anual, fixado ao hospedeiro lateralmente por uma base estreita ou por 

uma estipe, bastante rígido quando desidratado, poros redondos a angulares, 

contexto branco. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas, de paredes finas com grampos de 

conexão. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: cilíndricos, difíceis de serem observados. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Polyporus é um gênero pantropical. 

 BRASIL. Bahia: Uruçuca, EMARC, sobre planta ignota em decomposição, 

26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 984). 
 

 
Fig. 47 – Polyporus  sp.: superfície abhimenial do basidiocarpo. Barra: 4 cm. 

b 
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4.2.6.10.2 - Polyporus dictyopus Mont., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 3: 349 (1835) 
(Fig. 48 e 49) 

Basidiocarpo: anual, centralmente estipitado, píleo semi-circular a circular, 

levemente infudibuliforme, maior que 5 cm de diâmetro, superfície abhimenial 

vinácea em espécimes jovens, tornando-se escuras com a idade avançada, 

superfície himenial poróide castanha, 5-7 poros/mm, estipe maior que 3 cm. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com grampos de conexão. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: elíptico-globosos, variando nos basidiocarpos, 6-7.5 x 5-6 µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Polyporus dictyopus é uma espécie pantropical. 

 BRASIL. Bahia: Ilhéus, CEPEC, sobre planta ignota em decomposição, 

30/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 982); Uruçuca, Fazenda São 

José, em raiz de planta ignota, 02/08/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

847). 

 
Fig. 48 – Polyporus dictyopus: basidiocarpo com estipes castanho escuras.  Escala milimetrada (CEPEC 982). 
 

 

    
Fig. 49 – Polyporus dictyopus (a-b): himenóforo poróide do basidiocarpo estipitado (a); basidiocarpo fixado ao 
hospedeiro (b). Setas mostram o píleo do basidiocarpo. Barras: a, b = 3 cm (CEPEC 847). 

 

b 

b a 
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4.2.6.10.3 - Polyporus ianthinus Gibertoni e Ryvarden (Fig. 50) 

Basidiocarpo: anual, fixado lateralmente ao hospedeiro, píleo espatulado, branco, 

bastante flexível quando fresco, rígido quando desidratado; superfície himenial 

poróide, poros brancos, 5-6/mm. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas com grampos de conexão, de parede fina. 

Basídios: clavados, difícies de observar. 

Basidiósporos: elipsóides a cilíndricos, 5-6 x 3.5 µm. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: Polyporus ianthinus é uma espécie conhecida na Guiana e no Brasil. 

 BRASIL. Bahia: Ilhéus, EMARC, sobre planta ignota em decomposição, 

26/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 973). 

 

 
Fig. 50 – Polyporus ianthinus: basidiocarpos em grupo fixados ao hospedeiro. Barra: 2 cm.  
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4.2.6.11 - Gênero Pycnoporus 

 O gênero Pycnoporus apresenta basidiocarpo anual, séssil, diimidiado a 

flabeliforme, geralmente vermelho-laranja. Sistema hifal trimítico; basidiósporos 

cilíndricos, curtos, hialinos, não amilóide. 

Referência: Donk (1960).  

 

4.2.6.11.1 - Pycnoporus sanguineus (Linnaeus) Murill, Bull. Torrey bot. Club 

31(8): 421 (1904) (Fig. 51, 52, 53, 54) 

Basidiocarpo: anual ou revivendo, solitário ou em pequenos grupos, dimidiado a 

flabeliforme, semi-estipitado, fracamente fixado ao hospedeiro, bastante rígido 

quando desidratrado apresentando consistência coriácea; píleo 3-6 cm de 

comprimento, 1 mm de espessura, margem aguda; superfície abhimenial laranja; 

superfície himenial com poros circulares,4-6/mm. 

Sistema hifal: dimítico, hifas generativas hialinas de parede fina com grampo de 

conexão, hifas esqueléteas de parede espessa. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: cilíndricos curtos, lisos, hialinos e amilóides, 4 x 2 µm. 

Substrato: sobre planta ignota, e sobre Copaifera langsdorffii em decomposição. 

Distribuição: Pycnoporus sanguineus é uma espécie pantropical. 

 BRASIL. Bahia: Ilhéus, Fazenda Ferkau, sobre planta ignota em decomposição, 

27/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 939); Fazenda São José, sobre 

Copaifera langsdorffii Desf. em decomposição, 28/11/2007, Figueirêdo, V.R. 

(HERBÁRIO CEPEC 950); Fazenda São José, sobre sobre planta ignota em 

decomposição, 28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 955); Centro de 

Pesquisas do Cacau, sobre hospedeiro Planta ignota em decomposição, 

30/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 966). 

 

 
Fig. 51 – Pycnoporus sanguineus: basidiocarpo fixado ao hospedeiro. Barra: 3 cm (CEPEC 939). 
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Fig. 52 – Pycnoporus sanguineus: superfície abhimenial do basidiocarpo. Barra: 5 cm (CEPEC 950). 

 
 

   
Fig. 53 – Pycnoporus sanguineus (a-b): basidiocarpo fixado ao hospedeiro (a); superfícies abhimenial e himenial 

do basidiocarpo (b). Barras: a = 3 cm; b = escala milimetrada (CEPEC 955). 

 

   
Fig. 54 – Pycnoporus sanguineus (a-b): superfície abhimenial basidiocarpo (a); superfície himenial do 

basidiocarpo (b). Escala milimetrada (CEPEC 966). 

 
 

 
 

b a 

a b 
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4.2.6.12 - Gênero Rigidoporus 

 O gênero apresenta corpo de frutificação anual, algumas vezes perene, 

pileado a ressupinado, de branco a laranja; sistema hifal dimítico; basidiósporos 

globosos a subglobosos. 

Espécie tipo: Polyporus micromegas Mont. (sinônimo de R. microporus (Fr.) 
Overeem) 

 

4.2.6.12.1 - Rigidoporus sp. (Fig. 55) 

Basidiocarpo: anual, algumas vezes perene, pileado, branco  a laranja, às vezes 

escuro. Superfície himenial poróide. 

Sistema hifal: dimítico, com septos simples, paredes espessas.  

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: globosos a subglobosos, lisos, 5-7 µm. 

Substrato: sobre Erythrina sp. em decomposição.  

Distribuição: Rigidoporus é pantropical.  

BRASIL. Bahia: Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre Erythrina sp em 

decomposição, 29/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 954). 

 

    
Fig. 55 – Rigidoporus sp. (a-b): basidiocarpo fixado ao hospedeiro (a); basidiósporo globoso. Barras: a = escala 
milimetrada; b = 5 µm. 
 b 

b a
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4.2.6.13 - Gênero Trametes 

 Basidioma anualmente pileado, fortemente fixado ou distintamente dimidiado, 

solitário ou imbricado. Píleo liso a hirsuto, branco, creme castanho pálido; sistema 

hifal di a trimítico. Gênero cosmopolita. 

Espécie tipo: Trametes suaveolens (Fr.) Fr.  

 

4.2.6.13.1 - Trametes cubensis (Mont.), Syll. fung. (Abellini) 9: 198 (1891) (Fig. 56) 

Basidiocarpo: anual a semi-perene, branco a castanho, maior que 10 cm de largura 

com bordas zonadas, bastante rígido quando desidratado 

Sistema hifal: dimítico, hifas hialinas de parede fina, ramificadas, com clamidósporos 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: 6 x 3-4 µm, difíceis de serem observados.  

Substrato: sobre planta ignota em decomposição.  

Distribuição: Trametes cubensis é encontrado em florestas tropicais e subtropicais. 

BRASIL, Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, sobre planta ignota em decomposição, 

28/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 981).  

Referência: Bakshi (1970). 

 
Fig. 56 – Trametes cubensis: basidiocarpo fortemente fixado ao hospedeiro. Barra: 7 cm. 

 
b 
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4.2.6.13.2 - Trametes modesta (Fr.) Ryv., Norw. Jl Bot. 19: 236 (1972) (Fig. 57, 58 
e 59) 

Basidiocarpo: pileado, anual, aplanado maior que 3 cm de largura, com uma base 

distinta, pileado, fortemente fixado ao hospedeiro.  

Sistema hifal: trimítico. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: lisos, subcilíndricos, de paredes finas e hialinos, 4 x 2 µm.  

Substrato: sobre Manilkara huberi (Ducke) A. Chev sp., planta ignota em 

decomposição.  

Distribuição: Trametes modesta é encontrado com freqüência em florestas tropicais. 

BRASIL, Bahia: Ilhéus, Fazenda São José, sobre Manilkara huberi (Ducke) A. Chev.  

em decomposição, 28/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 972); sobre 

planta ignota em decomposição, 28/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 

974); Centro de Pesquisas do Cacau, sobre Theobroma cacao em decomposição, 

30/11/2007, Figueiredo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 976). 

 

 
Fig. 57 – Trametes modesta: basidiocarpo fortemente fixado ao hospedeiro. Barra: a = 4 cm (CEPEC 972). 

 
Fig. 58 – Trametes modesta: basidiocarpo fortemente fixado ao hospedeiro. Barra: a = 3 cm (CEPEC 974). 
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Fig. 59 – Trametes modesta: superfícies himenial e abhimenial dos basidiocarpos. Escala milimetrada (CEPEC 

976). 
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4.2.6.14 - Gênero Trichaptum Murrill 

 O gênero Trichaptum apresenta corpo de frutificação anual, ressupinado a 

efuso-reflexo, pileado; sistema hifal di a trimítico. Gênero cosmopolita com poucas 

espécies amplamente distribuídas. 

Espécie tipo: Trichaptum perrottetii (Lév.) Ryv 

 

4.2.6.14.1 - Trichaptum sector (Ehrenberg) Kreisel, Monografias, Ciencias, Univ. 

Habana, Ser. 4 16: 84 (1971) (Fig. 60) 

Basidiocarpo: imbricado, até 8 x 5,5 x 1,5 cm de espessura, rígido quando 

desidratado; superfície abhimenial castanho escuro. 

Sistema hifal: dimítico. Setas hifais ausentes. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: cilíndrico-alantóides, hialinos medindo 6 x 3-4 µm.  

Substrato: sobre Caesalpinia ferrea causando cancro.  

Distribuição: Trichaptum sector é encontrado em florestas tropicais e subtropicais 

porém, ainda não foi relatado em Caesalpinia ferrea. 

BRASIL, Bahia: Município de Ilhéus, Centro de Pesquisa do Cacau – CEPEC, sobre 

Caesalpinia ferrea, 14/06/2007, Bezerra, J.L., Vitória, N.S., Figueiredo, V.R. 

(HERBÁRIO CEPEC 731).  

    

 
Fig. 60 – Trichaptum sector (a-c): basidiósporos cilíndrico-alantóides (a); basidiocarpo imbricado (b); 

basidiocarpo associado a cancro em Caesalpinia Ferrea (c). Barras: a = 5 µm; b = 5 cm; c = escala milimetrada. 

b a 

c 
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4.2.7 - Família Schizophyllaceae Quélet 

A família agrupa basidiomicetos sapróbios do gênero Schizophyllum. Em 

raros relatos aparecem como parasitas de animais, inclusive o homem. A espécie 

Schizophyllum commune (Fr.) Fr. é comumente utilizada para estudos de genética, 

fisiologia e morfogênes e pela facilidade de cultivo em laboratório. O organismo é 

amplamente distribuído e de fácil reconhecimento. No Brasil, não se observa na 

literatura muitos trabalhos com a família entretanto, já foi registrada a ocorrência de 

S. commune em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e, Rio Grande do Norte. No 

presente estudo, a espécie foi assinalada no Sul da Bahia. 

Gênero tipo: Schizophyllum Fr. 

 

4.2.7.1 - Gênero Schizophyllum  

Basidiocarpos solitarios, cespitosos ou gregários; píleo coberto por uma 

película de hifas; lamelas bifurcadas, estipe lateral, excêntrica, ou ausente e curta 

quando presente; espécies parasíticas ou sapróbias, a maioria xilófaga. 

Espécie tipo: Schizophyllum commune Fr. 

Referência: Linder (1933). 
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4.2.7.1.1 - Schizophyllum commune (Fr.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 103 

(1815) (Fig. 61) 

Basidiocarpo: solitário ou cespitoso, flabeliforme, séssil. Superfície abhimenial vilosa, 

contexto reduzido, acizentado. Superfície himenial lamelada. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas com grampos de conexão, hialinas, de 

parede espessa. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: hialinos, lisos, cilíndricos. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição. 

Distribuição: cosmopolita. 

BRASIL. Bahia: Uruçuca, Fazenda São José, sobre planta ignota em 

decomposição, 28/11/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 951). 

 

 
Fig. 61 – Schizophyllum commune: superfície abhimenial e himenial dos basidiocarpos. Barras: 4 cm. 
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4.2.8 - Família Stereaceae 

 A família inclui alguns fungos decompositores de madeira e algumas espécies 

terrestres. Basidiomicetos com basidiocarpos ressupinados a estipitados, muitas 

vezes com zonas no píleo. Superfície himenial geralmente lisa. Sistema hifálico 

monomítico a dimítico, raramente trimítico. Os basidiósporos variam de globosos a 

subglobosos, ovóides, elípticos, cilíndricos a alantóides e, ainda podem ser 

amilóides ou não. Algumas espécies, especialmente do gênero Stereum são 

associadas a feridas de árvores vivas. Muitas espécies são causadoras de podridão 

branca e ainda podem associar-se com vespas. 

Gênero tipo: Stereum Pers. 

 

4.2.8.1 - Gênero Stereum Pers. 

 O basidiocarpo das espécies são frequentemente anuais ou perenes, efuso-

reflexo a séssil. Superfície himenial algumas vezes com ornamentações nas bordas; 

algumas espécies tornam-se vermelhas, laranjas ou amarelas quando tocadas. 

Referência: Chamuris (1988).  
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4.2.8.1.1 - Stereum cf. complicatum  (Fries) Fries (Fig. 62) 

Basidiocarpo: anual, pileado, 1-2 cm de comprimento; superfície abhimenial 

tomentosa zonadas, castanho ferrugíneas; creme a castanho claro. 

Sistema hifal: monomítico, hifas generativas com grampo de conexão. 

Basídios: não observados. 

Basidiósporos: não observados. 

Substrato: sobre planta ignota em decomposição na RPPN Mãe-da-Mata. 

Distribuição: Stereum complicatum é encontrada na América.  

BRASIL. Bahia: Ilhéus, RPPN Mãe-da-Mata, em planta ignota em decomposição, 

01/08/2007, Figueirêdo, V.R. (HERBÁRIO CEPEC 797). 

Referência: Nakasone (1990). 

 

 
Fig. 62 – Stereum cf. complicatum: superfície himenial lisa dos basidiocarpos. Escala milimetrada. 
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4.3 Registros dos espécimes coletados no Herbário CEPEC/Micoteca (Coleção 
Micológica) 

 

Todos os espécimes coletados foram identificados, registrados em livro ata, 

informatizados em banco de dados e, em seguida armazenados no HERBÁRIO 

CEPEC para a conservação do material. A Tabela 4 mostra os espécimes coletados 

e seus respectivos registros no herbário. 

 

Tabela 4 – Registros dos Aphyllophorales armazenados no Herbário 

CEPEC. 
(continua) 

FUNGO No HERBÁRIO CEPEC 
Amauroderma aurantiacum 940, 941 

Amauroderma calcigenum 945 

Amauroderma exile 773 

Amauroderma sp. 1 806 

Amauroderma sp. 2 942 

Cymatoderma dendriticum 839, 893 

Daedalea aff. elegans 967 

Earliella scabrosa 931, 935 

Favolus sp. 714 

Fomes fasciatus 777, 961, 975 

Fomitopsis lilacinogilva 978 

Ganoderma australe 722, 932, 952, 965 

Ganoderma cf. australe 919 

Ganoderma stipitatum 800, 802, 936, 943, 962, 964 

Gloeoporus dichrous 971 

Gloeoporus sp. 1 979 

Gloeoporus sp. 2 980 

Hydnum sp. 937 

Lentinus crinitus 852, 933, 957, 960 

Microporellus obovatus 977 

Perenniporia sp. 953 

Phellinus fastuosus EMARC-MR  P5-A19 
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Tabela 4 – Registros dos Aphyllophorales armazenados no Herbário 

CEPEC. 
(conclusão) 

FUNGO No HERBÁRIO CEPEC 
Phellinus lamaensis 771, 963 

Phellinus portoricensis 934 

Phellinus sp. 1 772 

Phellinus sp. 2 944 

Phellinus sp. 3 949 

Phellinus sp. 4 958 

Polyporus dictyopus 982 

Polyporus ianthinus 973 

Polyporus sp. 984 

Pycnoporus sanguineus 939, 950, 955, 966 

Ramariopsis sp. 956 

Rigidoporus sp. 954 

Schizophyllum commune 951 

Stereum cf. complicatum 797 

Trametes cubensis 981 

Trametes modesta 974, 976 

Trichaptum sector 731 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.3.1 Registros na Micoteca 
 

 

Foram feitas tentativas de isolar os espécimes coletados (Anexo N) em 

meio de cultura de BDA (Batata Dextrose Ágar), para armazenamento na micoteca , 

sendo utilizado água destilada esterilizada e óleo mineral (Tabela 5). Entretanto, a 

maioria dos espécimes não pôde ser isolada devido a não crescerem no meio 

testado. A dificuldade no cultivo de microrganismos é citada por Moreira e Siqueira 

(2002), que mencionam que apenas 5% dos microrganismos são cultiváveis, 

incluindo-se os fungos. 

 

Tabela 5 – Registros dos Aphyllophorales armazenados na Micoteca do CEPEC. 

Fungo No Micoteca do CEPEC 

Amauroderma sp. 1 80 

Amauroderma sp. 2 81 

Fomes fasciatus  24 

Ganoderma stipitatum  42, 54, 56 

Lentinus crinitus 88 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4 Diversidade fúngica  

 

A diversidade fúngica foi calculada através da análise da freqüência dos 

espécimes fúngicos coletados, a qual pode ser observada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Freqüências obtidas nas áreas de coleta. 

(continua) 

Fungo 

Nº Total de áreas 

onde o fungo 
ocorreu 

Nº Total de 

áreas 
coletadas 

Frequência % 

Amauroderma aurantiacum 1 8 12,5 

Amauroderma calcigenum 1 8 12,5 

Amauroderma exile 1 8 12,5 

Amauroderma sp. 1 1 8 12,5 

Amauroderma sp. 2 1 8 12,5 

Cymatoderma dendriticum 2 8 25 

Daedalea aff. elegans 1 8 12,5 

Earliella scabrosa 2 8 25 

Favolus sp. 1 8 12,5 

Fomes fasciatus 3 8 37,5 

Fomitopsis lilacinogilva 1 8 12,5 

Ganoderma australe 4 8 50 

Ganoderma cf. australe 1 8 12,5 

Ganoderma stipitatum  7 8 87,5 

Gloeoporus dichrous 1 8 12,5 

Gloeoporus sp. 1 1 8 12,5 

Gloeoporus sp. 2 1 8 12,5 

Hydnum sp. 1 8 12,5 

Lentinus crinitus 4 8 50 

Microporellus obovatus 1 8 12,5 

Perenniporia sp. 1 8 12,5 

Phellinus fastuosus 1 8 12,5 

Phellinus lamaensis 2 8 25 
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Tabela 6 – Freqüências obtidas nas áreas de coleta. 

(conclusão) 

Fungo 

Nº Total de áreas 

onde o fungo 
ocorreu 

Nº Total de 

áreas 
coletadas 

Frequência % 

Phellinus portoricensis 1 8 12,5 

Phellinus sp. 1 1 8 12,5 

Phellinus sp. 2 1 8 12,5 

Phellinus sp. 3 1 8 12,5 

Phellinus sp. 4 1 8 12,5 

Polyporus dictyopus 2 8 25 

Polyporus ianthinus 1 8 12,5 

Polyporus sp. 1 8 12,5 

Pycnoporus sanguineus 4 8 50 

Ramariopsis sp. 1 8 12,5 

Rigidoporus sp. 1 8 12,5 

Schizophyllum commune 1 8 12,5 

Stereum cf. complicatum 1 8 12,5 

Trametes cubensis 1 8 12,5 

Trametes modesta 3 8 37,5 

Trichaptum sector 1 8 12,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A partir da Tabela 6, podemos observar que Ganoderma stipitatum é a 

espécie que apresentou maior freqüência (87,5%), seguida por Ganoderma australe, 

Lentinus crinitus, e Pycnoporus sanguineus, as quais apresentaram freqüência de 

50% entre as espécies coletadas. Entretanto, a maioria apresenta baixa frequência 

(12,5%). Sugere-se que a freqüência mais elevada observada com a espécie G. 

stipitatum ocorre devido à melhor adaptação aos ecossistemas coletados. É 

importante salientar que P. sanguineus é uma espécie que foi coletada em todos os 

ecossistemas associados à Mata Atlântica, podendo-se afirmar que é bastante 

adaptada aos diferentes ambientes coletados, concordando com Ryvarden e 

Johansen (1980), que afirmam que P. sanguineus é uma espécie comum e 

pantropical. 

 

 

4.5  Índice de similaridade de espécies 

 
 Nas áreas selecionadas para coleta, 62 espécimes de Aphyllophorales foram 

encontradas com 8 registros na RPPN Mãe-da-Mata (MP), 8 na Fazenda São José 

(MP), 5 na EMARC (MR), 14 na Fazenda Ferkau (MR), 9 na Fazenda São José 

(CAB), 7 na UESC (CAB), 7 no CEPEC (DT) e, 4 na EMARC (DT). Foi possível 

estabelecer o índice de similaridade nas áreas de coleta com a fórmula mencionada 

anteriormente e com o auxílio dos dados da Tabela 3: 

A seguir, é demonstrado na Tabela 7 um resumo dos índices de similaridades 

entre as áreas de coleta. 
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Tabela 7 – Índices de similaridades para as áreas de coleta. 

 
RPPN Mãe-da-

Mata - MP 

Faz. São José-

MP 
EMARC-MR 

Faz. Ferkau-

MR 

Faz. São José-

CAB 
UESC-CAB CEPEC-DT EMARC-DT 

RPPN Mãe-da-Mata 

- MP 
- 12,5% 0% 27,27% 11,77% 40% 0% 16,67% 

Faz. São José - MP - - 0% 9,09% 23,53% 13,33% 26,67% 0% 

EMARC - MR - - - 0% 0% 0% 0% 0% 

Faz. Ferkau - MR - - - - 8,7% 19,05% 0% 11,11% 

Faz. São José - CAB - - - - - 25% 37,5% 0% 

UESC – CAB - - - - - - 0% 18,18% 

CEPEC – DT - - - - - - - 18,18% 

EMARC – DT - - - - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A carência de trabalhos sobre Aphyllophorales no Sul da Bahia dificulta o 

estabelecimento de valores de similaridade entre áreas. Baseado no trabalho de 

Cáceres (1999), utilizando o índice de Sorenson, que considerou que valores de 

similaridade acima de 0,42 (42%) em áreas de Mata Atlântica no estado de 

Pernambuco são elevados, é possível observar na Tabela 7 que foi observado 

índice de similaridade elevada apenas nas áreas RPPN Mãe-da-Mata e UESC-CAB 

(40%). Entretanto, a maioria das áreas apresentou baixos índices de similaridade 

concordando com Gibertoni (2007), que também encontrou índice de similaridade 

baixo (26%) em coletas realizadas na Mata Atântica de Pernambuco. 

 Bader et al., (1995), sugere que as diferenças entre os valores de 

similaridades obtidos podem estar relacionados com o grau de conservação das 

áreas de coleta. Pode-se observar que índices de similaridade elevados foram 

obtidos apenas em áreas de Cabruca e Mata Primária, sugerindo que locais com 

baixa antropização possuem maior similaridade. Não ocorreu similaridade entre a 

EMARC – MR e as demais áreas de coleta, demonstrando que o baixo número de 

espécimes coletados nessa área pode ter influenciado a ausência de similaridade. A 

distância entre os locais de coleta pode influenciar nos índices de similaridade, isto 

quer dizer que quanto maior a distância entre as áreas menor será o índice de 

similaridade entre as espécies. A partir dos dados da Tabela 7, pode-se concluir que 

existe pouca ou nenhuma similaridade entre os locais de coleta, ressaltando dessa 

forma a diversidade fúngica e o potencial emergente de novas descobertas e/ou 

registros da ordem Aphyllophorales na Mata Atlântica do Sul da Bahia.  
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4.6 Novos registros 

 

    

 Trichaptum sector foi encontrado pela primeira vez sobre o hospedeiro 

Caesalpinia ferrea no Sul da Bahia. Sua associação com cancro ao tronco de 

árvores também é um registro novo; 

 

Amauroderma sp.1 foi encontrada pela primeira vez sobre raízes de Faramea 

sp. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com base em 16 coletas realizadas em 8 áreas associadas ao bioma Mata 

Atlântica no Sul da Bahia, conclui-se que: 

1. Basidiomicetos da ordem Aphyllophorales foram assinalados nos locais de 

coleta representando 62 espécimes, descritos em 7 famílias, 21 gêneros e 38 

espécies, correspondendo à aproximadamente 7,6% dessa ordem; 

 

2. As espécies Ganoderma stipitatum, Pycnoporus sanguineus e Lentinus 

crinitus são consideradas comuns, pois foram assinaladas pelo menos 4 ocorrências 

de cada uma. Por outro lado a grande maioria das espécies são consideradas raras 

pois foram registradas apenas uma vez; 

 

3. Maior diversidade de espécies foi observada na Fazenda Ferkau; 

 

4. O maior número de espécies é observado no gênero Ganoderma 

(Ganodermataceae); 

 

5. A família Polyporaceae é a melhor representada em número de gêneros e 

espécies;  

 

6. O banco de dados informatizado desenvolvido para o projeto permite o 

acesso rápido, preciso e detalhado das informações dos espécimes fúngicos 

coletados; 

 

7. Trichaptum sector é uma nova ocorrência em Caesalpinia ferrea; 

 

8. A maioria dos fungos Aphyllophorales reportada em sites atualizados da 

internet e na literatura especializada não foram encontradas nas áreas estudadas, 

portanto são os primeiros registros desses fungos nesse ambiente; 
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10. As áreas de coleta são de fundamental importância para a conservação 

da diversidade dos fungos Aphyllophorales. 
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7 ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Mata Atlântica original e remanescente 
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ANEXO B – Relação de Aphyllophorales no Brasil 
(continua) 

FUNGO HOSPEDEIRO LOCAL DATA 

Ganoderma australe Indeterminado Pará 12/12/1958 

Ganoderma 
reniformis Indeterminado Pará, Santa Catarina 1957 

Ganoderma lucidum Eucaliptus globulus - - 

Amauroderma 
trulliformis Solo Bahia** 20/03/1959 

Coltricia sp. Indeterminado Amapá, Pará 1952 

Hymenochaete 
caxangaensis Solo Pernambuco 11/01/1958 

Inonotus rheades Eucalyptus sp. - - 

Phellinus gilvus Indeterminado Amazonas, Santa Catarina 02/1901 

Polystictus fimbriatus Indeterminado Amazonas 1901 

Polystictus floridanus Indeterminado Amazonas 1900 

Polystictus hunteri  Indeterminado Pará 08/06/1957 

Polystictus luteonitidus  Solo Amazonas 03/1900 

Polystictus modestus  Indeterminado Acre 09/19001 

Polystictus 
occidentalis Indeterminado Amapá 01/1956 

Polystictus pinsitus  Indeterminado Pará 1957 

Polystictus stereoides Solo Amapá, Pará 07/1957 

Polystictus 
subochraceus Indeterminado Amapá 16/09/1958 
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ANEXO B – Relação de Aphyllophorales no Brasil. 
(conclusão) 

FUNGO HOSPEDEIRO LOCAL DATA 

Polystictus tenuis Coffea sp. Pará 20/08/1950 

Polystictus 
trichomallus Indeterminado Pará 08/06/1957 

Polystictus velutinus Indeterminado Pará 08/06/1957 

Lentinus hirtus Indeterminado Amazonas 30/06/1957 

Lentinus velutinus Indeterminado Amazonas 1900 

Polyporus 
blanchetianus Indeterminado Bahia** - 

Polyporus dermoporus Magnoliopsida Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul - 

Polyporus 
grammocephalus  Indeterminado Amazonas 1900 

Polyporus guianensis Indeterminado Amazonas 1900 

Polyporus plebeius  Indeterminado Amapá 08/01/1956 

Polyporus spathulatus Penicillium 
janthinellum Pernambuco - 

Polyporus tenuiculus  Indeterminado Pará 06/1952 

Polyporus tricholoma  Indeterminado Amazonas 1901 

Schizophyllum alneum  Achras japota Pará 06/01/1908 

Schizophyllum 
commune  Eucalyptus sp. Pernambuco - 

Stiptophyllum 
erubescens Indeterminado Paraíba - 

Thelephora terrestris Pinus patula São Paulo - 

* Espécies encontradas neste trabalho. Fonte: Minter e Silva (2007). 
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ANEXO C – Nome vulgar e científico de espécies vegetais nas quais foram 

coletadas espécies de Aphyllophorales no Brasil 
 (continua) 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Amescla Protium heptaphyllum   

Angico branco Piptadenia sp. 

Araçá Psidium sp. 

Ariticum ou Oriticum Annona sp. 

Bambu Bambusa sp. 

Bananeira Musa paradisiaca  

Bordão de velho Mimosa spruceana  

Brasa apagada Indeterminada 

Cabatã de leite Thyrsodium schomburgkianum  

Cajarana  Spondias dulculis 

Cajueiro Anacardium occidentale  

Capera Cecropia sp. 

Catanduva Piptadenia moniliformis  

Cega-machado Licania sp. 

Cipó-broxa Indeterminada 

Cipó-cururu Anisobolus sp. 

Coaçu Coccolaba sp. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


134 
 

ANEXO C – Nome vulgar e científico de espécies vegetais nas quais foram 

coletadas espécies de Aphyllophorales no Brasil 
(continua) 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Cocão Esenbeckia macrocarpa 

Coité Crescentia cujete  

Copiúba Tapirira guianensis* 

Coqueiro Cocos nucifera  

Curtis Indeterminada 

Embaúba Cecropia sp. 

Embira Xylopia sp. 

Embiriba Eschweilera sp. 

Eucalipto Eucaplyptus sp. 

Gameleira Fícus sp. 

Goiabeira Psidium guajava  

Gororoba Centrolobium sp. 

Ingá Inga sp. 

Ingapó Indeterminada 

Jamelão Eugenia sp. 

Jatobá Hymenaea sp. 

João mole Guapira sp. 
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ANEXO C – Nome vulgar e científico de espécies vegetais nas quais foram 

coletadas espécies de Aphyllophorales no Brasil 
(continua) 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Jurubeba vermelha Solanum sp. 

Mandioca Manihot utilíssima  

Mangueira Mangifera indica  

Manipueira Henrietta sp. 

Maçaranduba Pouteria sp. 

Marfim ou Pau marfim Bolfourodendron riedelianum  

Mirindiba Melochia umbelata 

Murici Byrsonima sp. 

Oiticica Chorisia racemosa  

Palmeira Indeterminada 

Pau bagaço Indeterminada 

Pau branco Auxema sp. 

Pau brasil Caesalpinia echinata 

Pau d´arco Guarea sp. 

Pau de jangada ou Jangada Apeiba ribourou 

Pau falha Indeterminada 

Pau ferro Caesalpinia sp. 
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ANEXO C – Nome vulgar e científico de espécies vegetais nas quais foram 

coletadas espécies de Aphyllophorales no Brasil 
(conclusão) 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Pau louro Indeterminada 

Pau mulato Apuleia leiocarpa  

Pau pereira Geissospermum vellosii  

Pau pombo Tapirira guianensis* 

Pororoca Caraipa nemorosa  

Praíba Indeterminada 

Quiri Paulownia sp. 

Sambacuim Didymopanax sp. 

Sapucaia Lecythis sp. 

Sete-cascas Pera sp. 

Sucupira Pterodon sp. 

Visgueiro Parkia sp. 

* Espécies encontradas neste trabalho. 
Fonte: Gibertoni (2004, adaptada). 
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ANEXO D - Pe. Camilo Torrend (a-c): pesquisador com aparência jovem e ativa (a); 

informações da coleta de água realizada no Balneário Tororomba (b); 

Balneário Tororomba – Ilhéus/BA (c) 
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ANEXO E - Fazenda São José (Uruçuca-BA) – Mata Primária 

 
 

ANEXO F - RPPN Mãe-da-Mata (Ilhéus-BA) – Mata Primária 
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ANEXO G - EMARC (Uruçuca-BA) – Mata em Regeneração 

 
 
ANEXO H - Fazenda Ferkau (Ilhéus-BA) – Mata em Regeneração 
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ANEXO I  – Fazenda São José (Uruçuca-BA) – Cacau Cabruca 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


141 
 

ANEXO J – UESC (Ilhéus-BA) – Cacau Cabruca 

 
ANEXO L – EMARC (Uruçuca-BA) – Cacau Derruba Total 
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ANEXO M – CEPEC (Ilhéus-BA) – Cacau Derruba Total 
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ANEXO N –Isolamento de espécimes fúngicos em placas de Petri 
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