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RESUMO
Os fungos desempenham papel importante na cadeia alimentar, por decomporem
matéria orgânica morta, reciclando elementos vitais. Esse trabalho teve por objetivo
identificar as espécies de microfungos encontrados em diversos substratos (folhas,
galhos, ecdises, fezes, etc.) da serapilheira pertencente a um fragmento florestal de
Mata Atlântica em Teixeira de Freitas-BA localizado próximo ao Programa Arboretum de
Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. As coletas das amostras de
microfungos foram realizadas uma vez a cada dois meses, totalizando quatro coletas
durante o ano. As coletas aconteceram no interior de parcelas pré-determinadas no
fragmento florestal. Os substratos coletados foram transportados imediatamente para o
Laboratório de Biologia dos Fungos do Campus X da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB). Verificou-se a diversidade das espécies de microfungos existentes no local
estudado através das análises de constância; riqueza e dissimilaridade entre as
parcelas amostradas. Foram analisados e processados 35 espécimes de microfungos,
sendo que 32 (91,43%) espécimes foram identificados em nível de gênero e/ou espécie
e apenas três (8,57%) não foram identificados. Foram registrados 23 táxons de
microfungos na área de estudo, sendo encontrados em quatro diferentes tipos de
substratos presentes em serapilheira: galhos, folhas, cascas e frutos. As análises
estatísticas, demostraram que houve diversidade de espécies sendo as mais
constantes, nas coletas, as espécies Dinemasporium sp. 01 e Menisporopsis spp.
PALAVRAS-CHAVE:  Ascomycota; Fungos Conidiais; Serapilheira.

MICROFUNGI PRESENT IN A FRAGMENT OF ATLANTIC FOREST IN THE
SOUTHERNMOST OF BAHIA

ABSTRACT
Fungi play an important role in the food web, by decomposing dead organic matter,
recycling vital elements. This work aimed to identify microfungi species found in several
substrates (leaves, branches, ecdysis, feces, etc.) of the tree litter of a forest fragment of
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Atlantic Forest in Teixeira de Freitas-BA, located close to the Arboretum Program for
Conservation and Restoration of Forest Diversity. Microfungal samples were collected
once every two months, totaling four collections during the year. The collections took
place inside predetermined plots in the forest fragment. The collected substrates were
immediately transported to the Fungal Biology Laboratory of Campus X of the State
University of Bahia (UNEB). The diversity of microfungal species in the studied site was
determined through constancy analyses, and by amount and dissimilarity among the
sampled plots. Thirty-five specimens of microfungi were analyzed and processed, of
which 32 (91.43 %) specimens were identified at the level of genus and/or species and
only three (8.57 %) have not been identified. Twenty-three microfungal taxa were
recorded in the studied area, distributed among four different types of substrates present
in the tree litter: branches, leaves, barks, and fruits. Statistical analyses showed that
there was diversity of species, being the most common in the collections the species
Dinemasporium sp. 01 and Menisporopsis spp.
KEYWORDS: Conidial Fungi; Ascomycota; Tree Litter.

INTRODUÇÃO
Os fungos constituem um grupo de organismos heterotróficos. Geralmente

filamentosos e multicelulares, eucariontes, sendo por muito tempo classificados no reino
Plantae, até ser criado seu próprio reino (Fungi) (PUTZKE; PUTZKE, 2013).

Fungos são encontrados nos diversos ecossistemas aquáticos e terrestres, vivem
nos mais variados tipos de substratos, desde que tenha material orgânico, água e
temperatura apropriada (em torno de quatro a 60ºC). São encontrados desde as
florestas tropicais úmidas até os ambientes considerados inóspitos, como as regiões
árticas e os desertos. Algumas espécies têm distribuição geográfica restrita a
determinadas regiões ou ecossistemas (SOTÃO et al., 2004).

Os fungos são conhecidos com os nomes populares de bolores, cogumelos,
orelhas-de-pau, chapéu-de-sapo, etc. Possuem características exclusivas e em comum
com plantas e animais. Algumas características que distinguem os fungos das plantas e
animais podem ser observadas no modo de nutrição, estrutura celular, crescimento e
reprodução (GUSMÃO, 2011).

Além disso, os fungos têm grande importância para o ecossistema, podem ser
causadores de doenças tanto em humanos e outros animais quanto em plantas,
também são importantes para a indústria farmacêutica, na produção de
antimicrobianos, na agricultura como controle biológico de pragas e na associação com
plantas. São também utilizados na indústria alimentícia e na produção de bebidas, além
de serem excelentes decompositores de matéria orgânica morta (MORAES et al.,
2009).

A necessidade de se estudar essa vasta diversidade de espécies existentes dentro
desse grupo possibilitará avanços na área da Biotecnologia e na Engenharia Genética.
Além disso, de acordo com Moraes et al. (2009), os fungos são valiosos objetos de
pesquisa no que se refere aos modelos eucariontes, propiciando ricas informações a
respeito dos diversos seres que compartilham essa mesma característica.

No meio ambiente os fungos desempenham papel importante na cadeia alimentar,
por decomporem matéria orgânica morta, reciclando elementos vitais. A maioria das
plantas depende de simbioses com fungos, conhecidas como micorrizas, para auxiliar
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suas raízes a absorverem minerais e água do solo (GUSMÃO, 2011). Os fungos
também são valiosos para os animais. Algumas formigas cultivam fungos para quebrar
a celulose e a lignina presente nas plantas, provendo glicose, para as formigas, então,
digerirem (TORTORA et al., 2012). Outra importância dos fungos, para o meio
ambiente, é a ciclagem de nutrientes, entre outras infinitas aplicações em prol da
humanidade (GUSMÃO, 2011).

Mesmo com tudo o que já se sabe sobre os fungos, existe ainda uma necessidade
de pesquisas nessa área, principalmente no que se refere aos microfungos. A
morfologia desse tipo de fungo possui uma ampla variedade, além de diversos micros
hábitats que permitem sua grande diversidade, as florestas tropicais são áreas que
tendem a ter uma vasta diversidade de espécies e ambiente propício ao crescimento
desses fungos, sendo um exemplo a Mata Atlântica.

A Mata Atlântica é uma floresta tropical onde podem ser encontrados muitos
fungos, plantas e animais, sendo considerada um dos maiores hotspot da
biodiversidade, tem sofrido com o desmatamento desenfreado, que vem acabando com
essa floresta (BRASIL, 2010). Mesmo com tantos impactos nessa área, a Mata Atlântica
ainda é o maior bioma do planeta e sua diversidade é persistente. Muitas espécies
ainda são desconhecidas, inclusive de fungos.

As florestas tropicais cobrem extensas áreas do globo e contribuem ativamente
para o equilíbrio da atmosfera através da evaporação de grandes volumes de água pela
superfície das folhas. Além disso, as suas árvores auxiliam na manutenção das
temperaturas dos trópicos úmidos (MARQUES, 2007).

Estudar a diversidade de fungos deste bioma possibilita conhecer o papel dessas
espécies no ambiente e na ação direta ao homem (na indústria alimentícia e
farmacêutica). Porém, as ações antrópicas nesta área estão impactando de forma
negativa a sobrevivência dessas espécies. Ao preservar o ambiente, está preservando
não só plantas e animais, mas também microrganismos que tem um papel importante
na manutenção da ciclagem da vida nestes ambientes, além da possibilidade de
elaboração de novos medicamentos e diversas outras aplicações na área da
Biotecnologia e Engenharia Genética (GUSMÃO, 2011; MORAES et al., 2009).

Sendo assim, esse estudo teve por objetivo identificar espécies de microfungos
encontrados em diversos substratos (folhas, galhos, ecdises, fezes, etc.) da serapilheira
pertencente a um fragmento florestal de Mata Atlântica em Teixeira de Freitas-BA
localizado próximo ao Programa Arboretum de Conservação e Restauração da
Diversidade Florestal.

MATERIAL E METODOS
O presente trabalho foi realizado em um fragmento florestal remanescente que

pertence ao domínio ecológico da Mata Atlântica, com Floresta Ombrófila Densa, no
qual atualmente tem sido desenvolvido o Programa Arboretum de Conservação e
Restauração Florestal este que tem por objetivo a conservação da diversidade florestal
de espécies arbóreas nativas. O local tem aproximadamente 14,47 ha, localizado na
região do Extremo Sul da Bahia, no município de Teixeira de Freitas (latitude 17º34’ Sul
e longitude 39º43’ Oeste). Esta região apresenta tipo climático quente e úmido, com
temperatura média anual de 24,5°C, pluviosidade anual média de 800 a 1.200 mm, com
clima regional sazonal de período chuvoso, de outubro a maio (CLIMATE DATA, 2017).
O Fragmento florestal sofre por algumas perturbações antrópicas, é perceptível a
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presença de clareiras no local mas está passando por um processo de sucessão
ecológica.

As coletas das amostras de microfungos foram realizadas entre 2016 e 2017, após
um período chuvoso totalizando quatro coletas durante esses anos. As coletas
aconteceram no interior de parcelas pré-determinadas no fragmento florestal. Foram
delimitadas seis parcelas no interior do fragmento, separadas por um córrego, sendo
divididas três para cada lado do leito, dispostas uma de frente a outra. Cada parcela
com área de 125 m² (5,0 m x 25,0 m). A localização de cada uma das parcelas foi
realizada através de um aparelho de geolocalização (GPS – “Global Positioning
System”). Parcela 1 (17°34’060”S 39°43’707”O); parcela 2 (17°34’027”S 39°43’704”O);
parcela 3 (17°33’999”S 39°43’699”O); parcela 4 (17°34’020”S 39°43’675”O); parcela 5
(17°34’035”S 39°43’680”O) e parcela 6 (17°34’058”S 039°43’682”O).

Os diferentes substratos (galhos; gravetos; folhas; cascas; ecdises, etc.) da
serapilheira foram coletados no interior das parcelas. Todo o material coletado foi
acondicionado individualmente em potes e/ou sacos e identificados com o número da
parcela. Os substratos coletados foram transportados imediatamente para o Laboratório
de Biologia dos Fungos do Campus X da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

O processamento do material coletado teve início com a técnica de lavagem em
água corrente por 30 min (CASTAÑEDA, 2005). Após a lavagem, o material foi colocado
sobre papel toalha entre 15 min para secagem. Depois de seco os substratos foram
distribuídos em placas de Petri contendo papel toalha, previamente esterilizadas. Após
a colocação dos substratos nas placas o papel toalha era umedecido com água
deionizada esterilizada. As placas foram incubadas em caixa isotérmica com
temperatura ambiente por no mínimo 72 h. Após este tempo se deu início a observação
do material utilizando-se estereomicroscópio (lupa) para localizar o crescimento de
microfungos no substrato. Esse material foi guardado por até 40 dias e durante esse
tempo observou-se o crescimento dos microfungos (MARQUES et al., 2008; SANTANA
et al., 2017).

Os microfungos encontrados foram fotografados diretamente no substrato com a
visualização em estereomicroscópio de seu ambiente natural (cascas de árvore,
gravetos, ecdise, folhas, etc.). Após o registro fotográfico do microfungo, no substrato,
este é coletado com o auxílio de uma agulha de insulina e colocado em lâmina de vidro
com água. Em seguida, com a confirmação do fungo, foi fixado em lâmina com uma
lamínula, por uma resina PVL (em 100 mL de água destilada: 15 g de álcool polivinílico
+ 22 mL de ácido lático + 22 mL de fenol) que permitiu a durabilidade das estruturas do
microfungo na lâmina. As principais estruturas necessárias para a identificação dos
microfungos são os esporos e hifas. Foi realizado também o registro fotográfico do
fungo na lâmina com a visualização em microscópico de suas estruturas, com medição
micrométrica escalar.

O cultivo dos microfungos realizou-se em placas com Ágar Cenoura Milho (CMA)
(cenoura madura ralada - 30,0 g/500 mL; fubá de milho - 30,0 g/500 mL e Ágar
bacteriológico - 16 g/L). Esse processo é realizado com o propósito de que haja
confirmação dos gêneros e/ou espécies dos microfungos identificados. As placas de
Petri contendo CMA cultivadas com os microfungos ficaram em temperatura ambiente,
em processo de esporulação durante 72 h. Depois os microfungos foram transferidos
para tubos de ensaio contendo CMA, mantendo-os sob a mesma temperatura e tempo.
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Após a esporulação foi adicionado aos tubos óleo mineral esterilizado, o que
possibilitou a conservação e inibição do crescimento das estruturas anatômicas dos
espécimes analisados.

Outro método que foi utilizado para conservação foi o método de Castellani
(1939). Método de armazenamento em água destilada ou deionizada esterilizada
(Castellani) consistiu em cultivar o microfungo em uma placa de Petri, contendo um
meio de Ágar apropriado. Após o crescimento vigoroso o Ágar foi cortado com uma
lâmina esterilizada em blocos de aproximadamente 4,0 a 6,0 mm (após o final do
crescimento dos microfungos), um número apropriado de cubos (5-6 cubos) foi
transferido assepticamente para tubos ou frascos contendo 10,0 a 15,0 mL de água
deionizada ou destilada esterilizada (FIGUEIREDO; PIMENTEL, 1975).

Os microfungos foram identificados utilizando comparação morfológica de
estruturas de importância taxonômica, tais como: conídios, células conidiogênicas,
conidióforos, entre outros. A identificação microscópica foi realizada de acordo a
taxonomia dos grupos por meio de registros bibliográficos (ELLIS, 1971; GUSMÃO;
GRANDI, 1997; CAI et al., 2006; DUAN et al., 2007; SEIFERT et al., 2011;
WIJAYAWARDENE et al., 2016). As lâminas confeccionadas e identificadas, assim
como os tubos de ensaio inoculados pelos microfungos, foram preservados, registrados
e depositados na Micoteca do Laboratório de Biologia dos Fungos do Campus X da
UNEB.

Para a verificação da diversidade das espécies de microfungos existentes no local
estudado, foram feitas análises de constância que demonstra a porcentagem de
espécies presentes nas coletas, a partir da fórmula C% = (p / P) x 100, onde: C% =
constância em porcentagem; p = número de coletas contendo a espécie estudada; e P
= número total de coletas efetuadas. Também foi verificada a riqueza entre as parcelas
amostradas, onde foi comparado em qual dos lados, esquerdo ou direito do córrego,
possui riqueza de espécies e se a coleta (1, 2, 3 ou 4) interfere nesses valores. Para
isso, foram realizadas análises de variância para verificar se a riqueza difere entre os
locais amostrados usando o software R (R CORE TEAM, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram analisados e processados 35 espécimes de microfungos, sendo que 32

(91,43%) espécimes foram identificados em nível de gênero e/ou espécie e apenas três
(8,57%) não foram identificados. Todos os microfungos identificados foram encontrados
associados a substratos como folhas, galhos e cascas dispersos em serapilheira.

Dos 32 espécimes de microfungos os 23 identificados foram: Bactrodesmium spp.;
Brachysporiella sp. 01; Brachysporiella gayana; Brachysporiella pulchra;
Cacumisporium spp.; Chaetopsina spp.; Circinotrichum spp.; Cryptophiale sp. 01;
Cryptophiale udagawae; Cryptophialoidea ramosa; Dinemasporium sp. 01;
Dinemasporium sp. 02; Ellisembia sp. 01; Ellisembia sp. 02; Exserticlava sp. 01;
Exserticlava sp. 02; Exserticlava vasiformes; Menisporopsis spp.; Monodictys spp.;
Sporidesmium spp.; Thozetella spp. Volutella sp. 01; Volutella minima.

O microfungo Monodictys spp. foi o que apresentou mais espécimes identificados
(quatro espécimes); as espécies Dinemasporium sp. 01 e Menisporopsis spp. foram
representadas por três espécimes; e a espécie Dinemasporium sp. 02 apresentou dois
espécimes. Todas as outras espécies identificadas foram representadas apenas por um
espécime.
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A maioria dos espécimes identificados possui registros no bioma Mata Atlântica no
Brasil, seguidos do bioma Caatinga. Dos 23 fungos identificados, dois (8,7%)
pertenciam a classe Dothideomycetes e 13 (56,52%) a classe Sordariomycetes. Oito
(34,78%) fungos apresentaram classe desconhecida, pois alguns microfungos do filo
Ascomycota não apresentam a classificação completa.

Os substratos existentes na serapilheira acumulada na mata são de suma
importância para a sobrevivência de muitas microespécies existentes nesse
ecossistema. Para os microfungos é nesse tipo de vegetação em estado de
decomposição, unida a um ambiente e temperatura adequada, que eles encontrarão os
nutrientes necessários para vida (BARBOSA, 2007). Ainda, segundo Barbosa (2007) há
uma grande diversidade de vegetação na serapilheira (folhas, cascas, galhos, ecdise de
insetos, frutos, etc.) que possibilita o surgimento e diversidade de microfungos. Neste
trabalho os 35 espécimes estudados foram encontrados em quatro tipos de substratos
presentes em serapilheira: galhos, folhas, cascas e frutos. Existindo uma maior
frequência em folhas (18 espécimes – 51,43%), sendo esse substrato o mais utilizado e
relevante para a colonização de fungos de acordo com Marques (2007), seguida de
galhos (nove espécimes – 25,71%); cascas (sete espécimes – 20%) e frutos (um
espécime – 2,86%) (Tabela 1).

TABELA 1. Lista de frequência de microfungos identificados nos quatro tipos de
substratos analisados.
SUBSTRATO NÚMERO DE

ESPÉCIMES MICROFUNGOS

Folhas 18 (51,43%)

Bactrodesmium spp.; Chaetopsina spp.; Chryptophiale sp. 01;
Chryptophiale udagawae; Chryptophialoidea ramosa;

Dinemasporium sp. 01 (3X); Dinemasporium sp. 02 (2X);
Menisporopsis spp. (2X); Thozetella spp; Volutella sp. 01;

Volutella mínima; Não Identificado sp. 2; Não Identificado sp. 3

Galhos 9 (25,71%) Brachysporiella sp. 01; Cacumisporium spp.; Ellisembia sp. 02;
Exserticlava sp. 01; Monodictys spp. (4X); Sporidesmium spp.

Cascas 7 (20%)
Brachysporiella gayana; Brachysporiella pulchra; Ellisembia sp.
01; Exserticlava sp. 02; Exserticlava vasiformis; Menisporopsis

spp.; Não Identificado sp. 1
Frutos 1 (2,86%) Circinotrichum spp.

O gênero Brachysporiella foi encontrado associado a dois tipos de substratos
(cascas e galhos), o gênero Exserticlava também foi encontrado com associação a
galhos e cascas, o gênero Menisporopsis teve associação a cascas e folhas. O gênero
Dinemasporium foi encontrado apenas em folhas, e o gênero Monodictys associou-se
apenas em galhos. Todos os outros espécimes tiveram uma única ocorrência em um
dos quatro tipos de substratos analisados. Apenas o gênero Cicinotrichum foi
encontrado associado a um fruto em estado de decomposição (Tabela 1).

As espécies que obtiveram maior presença nas coletas foram Dinemasporium sp.
01 e Menisporopsis spp, cada um com 75% de constância no local amostrado,
enquanto as outras espécies apresentaram constância de 25% cada (Tabela 2).
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TABELA 2. Cálculo de constância dos microfungos
identificados.

MICROFUNGOS 01 02 03 04 C%
Bactrodesmium spp. X 25%

Brachysporiella sp. 01 X 25%
Brachysporiella gayana X 25%
Brachysporiella pulchra X 25%

Cacumisporium spp. X 25%
Chaetopsina ssp. X 25%

Chryptophiale sp. 01 X 25%
Chryptophiale ugagawe X 25%

Chryptophialodea ramosa X 25%
Circinotrichum spp. X 25%

Dinemasporium sp. 01 X X X 75%
Dinemasporium sp. 02 X 25%

Ellisembia sp. 01 X 25%
Ellisembia sp. 02 X 25%

Exserticlava sp. 01 X 25%
Exserticlava sp. 02 X 25%

Exserticlava vasiformis X 25%
Menisporopsis spp. X X X 75%

Monodictys spp. X 25%
Sporidesmium spp. X 25%

Thozetella spp. X 25%
Volutella sp. 01 X 25%
Volutella minima X 25%

Não Indentificado sp. 1 X 25%
Não Indentificado sp. 2 X 25%
Não Indentificado sp. 3 X 25%

De acordo com Dajoz (1978), as espécies que apareceram em 25% das coletas
são classificadas como espécies acessórias e as que tiveram porcentagem maior que
50% são classificadas em espécies constantes. Portanto, das 27 espécies identificadas
25 (92,59%) são consideradas acessórias, enquanto que apenas duas (7,41%) foram
classificadas como constantes.

Segundo Magalhães et al. (2011), riqueza é definida como o número total de
espécies encontradas em cada espécie vegetal e em cada área. A riqueza de espécies
não diferiu nos locais amostrados (F1,3=0,02; p=0,86), quando comparado o local em
função da coleta, também não houve diferença (F1,3=0,33; p=0,80), ou seja, nenhuma
das coletas (1, 2, 3, 4) interferiu para o aumento ou diminuição das espécies
encontradas nos locais, mas houve diferença significativa entre as coletas (F1,3=8,9;
p=0,001), no qual o número de indivíduos foi diferente de uma coleta para outra sendo
perceptível que na última coleta foram coletados mais espécimes.

Marques (2007) afirma que o padrão relativo de abundância desses fungos
simplesmente reflete o amplo número de fatores ambientais independentes, como por
exemplo, temperatura, umidade, salinidade entres outros, tais como localidade e bioma.
Além disso, é importante obtermos o conhecimento da distribuição espacial da riqueza
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em espécies é um pré-requisito para priorizar esforços de conservação tanto em larga
escala como em escalas regional e local (BEGAN et al., 2007).

MICROFUNGOS IDENTIFICADOS
Bactrodesmium spp. (Cooke)

Micélio imerso. Conidióforos formado nas extremidades das hifas. Apresentou
comprimento do conídio de aproximadamente 35 µm e largura de 25 µm (Figura 1).
Conídio obovoide, com dois septos basais que podem ser visíveis, microfungo já esta
maduro, os demais septos estão obscurecidos pelo pigmento preto da parede celular,
características fidedignas as apresentadas na literatura por Ellis (1971). O gênero
Bactrodesmium é um fungo sapróbio, encontrado em água, folhedo, tronco em
decomposição, naturalizado, recorrente no Nordeste do país, com registros na Bahia,
Ceará e Paraíba, com domínio na Caatinga (GUSMÃO; PEFNNING, 2015).

Brachysporiella spp. (Batista)
Foram identificados três espécimes deste gênero, dois em nível específico (B.

gayana; B. pulchra) (Figura 1). Apresentaram comprimento do conídio de
aproximadamente 19-21 µm e largura de 10 µm. B. gayana apresenta conidióforo
mononematoso, castanho, dois ramos curtos próximos ao ápice, retos. Célula
conidiogênica ligada ao sitio do conídio. Conídios solitários, castanhos, dois conídios,
com septos. B. pulchra apresenta conídios múltiplos, castanhos, com célula
conidiogênica ligadas ao mesmo, com septos. Os três espécimes apresentam
características semelhantes à literatura (SEIFERT et al., 2011; CAI et al., 2006). Não foi
possível identificar em nível especifico um dos espécimes. Segundo Cai et al. (2006),
este gênero é considerado sapróbio de detritos e madeiras vegetais. Endêmicos da
Ásia e América do Sul (SEIFERT et al., 2011), recorrente no Nordeste do Brasil, da
Caatinga e Mata Atlântica (GUSMÃO; MELO, 2015). Brachysporiella gayana é uma
espécie não endêmica do Brasil, mas naturalizada, com ocorrências no Nordeste do
país (Pernambuco e Bahia). A espécie Brachysporiella pulchra é considerada sapróbia
de hospedeiro indeterminado, típicas de água e folhedos, com origem nativa,
endemismo desconhecido, e assim como B. gayana, possui ocorrências no Nordeste
(Bahia), com maior concentração na Caatinga (GUSMÃO; MELO, 2015).

Cacumisporium spp. (Preuss)
Colônias castanhas. Conidióforo reto, não ramificado, castanho. Células

conidiogênicas denticuladas, integradas. Apresentou comprimento do conídio de
aproximadamente 20-23 µm e largura de 10-12,5 µm (Figura 1). Os conídios
correspondem a descrição de Ellis (1971), com porção final mais pálida, porção inicial
castanho mudando gradativamente para castanho claro, simples, com septo. É um
microfungo ainda pouco estudado no Brasil, são sapróbios de folhedos, naturalizados,
com ocorrências confirmadas no Nordeste (Bahia), incidência na Caatinga (GUSMÃO;
PEFNNING, 2015).

Chaetopsina spp. (Rambelli)
Conidióforos setiformes, eretos, distintos das hifas, ápice afilado e estéril,

ramificados, alargado na base, solitários, lisos, castanhos. Células conidiogênicas



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.34; p.  2020336

discretas. Conídios fusiformes, lisos, hialinos. Apresentou comprimento do conídio de
aproximadamente 20 µm e largura de 2 µm (Figura 1). As características do espécime
encontrado condizem com as apresentadas por Ellis (1971). São sapróbios de água e
folhedos, naturalizado, com ocorrência confirmada no Nordeste (Bahia e Piauí) e
Sudeste (São Paulo), já possui registro fitogeográfico na Mata Atlântica e também no
Cerrado (BEZERRA et al., 2015).

Circinotrichum spp. (Nees)
Porção do ápice recurvada, castanho-clara. Conidióforos pouco distintos das hifas,

irregularmente ramificados, castanho-claro. Conídios lisos, solitários, originados e
arranjados ao redor do ápice das células conidiogênicas (Figura 1). Para este gênero
foi possível visualizar poucos conídios, com estruturas pouco formadas, ainda assim, foi
possível realizar a identificação que condiz com as características dadas por Ellis
(1971). Fungo sapróbio de folhedo, naturalizado, com ocorrências confirmadas no
Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí) e Sudeste (São Paulo), de domínio em Mata
Atlântica e Caatinga (GUSMÃO; PEFNNING, 2015).

Cryptophiale spp. (Pirozynski)
Conidióforos setiformes, flexuosos, distintos das hifas, ramificados, septados,

castanho-escuros. Ramificações apicais estéreis, bifurcadas e afiladas. Placa de células
estéreis que abrigam as células conidiogênicas formando uma região fértil situada ao
longo do eixo principal dos conidióforos na porção mediana, com duas fileiras de células
achatadas e lobadas, semelhantes a um escudo, castanho-claras. Células
conidiogênicas determinadas, inseridas parcialmente na placa fértil. Conídios falcados,
lisos, agregados ao redor da placa fértil, hialinos (Figura 1). Apresentou comprimento
do conídio de aproximadamente 37,5-62,5 µm e largura de 12,5 µm. São sapróbios de
folhedos, naturalizados, encontrados no Norte (Amazonas e Pará), Nordeste (Bahia,
Ceará, Pernambuco e Piauí) e Sudeste (Espírito Santo e São Paulo), com registro em
áreas de Mata Atlântica, Caatinga e Amazônica (GUSMÃO; PEFNNING, 2015). Uma
das espécies encontradas neste trabalho foi Cryptophiale udagawae (17 µm comp. e 1
µm larg.) que possui registro em áreas de Mata Atlântica (GUSMÃO; PEFNNING, 2015),
com espécimes encontrados em folhedos, assim como os deste estudo.

Cryptophialoidea ramosa (Kuthub. & Nawawi)
Colônias gregárias, castanho claro. Conídio agregado em massas viscosas,

hialinos, finos (Figura 1). Apresentou comprimento do conídio de aproximadamente 15
µm e largura de 1 µm. Esta espécie é sapróbio, proveniente de água e folhedo,
naturalizado, com registros no Nordeste (Bahia e Ceará), encontrado no bioma
Caatinga. A espécie Cryptophialoidea ramosa possui registro na Bahia, proveniente de
folhedos (GUSMÃO; PEFNNING, 2015), assim como a registrada neste estudo.

Dinemasporium spp. (Léveillé)
Micélio ramificado, septado, hialino a marrom. Conidioma agregado. Setas

abundantes, marrom, septadas, afiladas, lisa. Conidióforo simples, septado. Conídios
hialinos, asseptado, lisos, presença de sétula nas extremidades (Figura 1). Apresentou
comprimento do conídio de aproximadamente 20-21 µm e largura de 2-2,5 µm. As
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características dos dois espécimes identificados condizem com a da literatura acima
citada, este gênero foi encontrado apenas em folhedo assim como os já registrados na
flora do Brasil, mais um registro para o bioma Mata Atlântica do país.

Ellisembia spp. (Subram)
Ellisembia sp. 01 Colônia dispersa, castanha, conidióforo solitário, reto, septado,

castanho. Conídio solitário, base com apêndice, pseudoseptado, castanhos apresentou
comprimento do conídio de aproximadamente 17,5-112 µm e largura de 5-17,5 µm.
Ellisembia sp. 02, conídio castanho pseudoseptado, com formação de um novo conídio
no ápice, com aproximadamente 57,5 µm de comprimento e 12,5 µm de largura (Figura
1). Gênero sapróbio, associado a substrato e água, com ocorrências confirmadas no
Nordeste e Sudeste do Brasil, de domínio na Caatinga e Mata Atlântica (GUSMÃO;
PEFNNING, 2015).

Exserticlava spp. (S. Hughes)
Foram identificados três espécimes deste gênero, Exserticlava sp. 01,

Exserticlava sp. 02 e Exserticlava vasiformis (Figura 2). São sapróbios de folhedos,
com distribuição geográfica no Norte e Nordeste, com registros na Amazônia e
Caatinga, encontrados em áreas de Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (GUSMÃO; PEFNNING, 2015). As espécies Exserticlava sp. 01 e Exserticlava
sp. 02, possuem conídios castanhos, com aprox. 25 a 27 µm de comprimento e 13 a 15
µm de largura, e formato elipsoidal, porém o conídio da Exserticlava sp. 01 possui uma
leve afunilada em umas das extremidades. A espécie Exserticlava vasiformis (25 µm de
comp. e 12,5 de larg.) se apresentou em colônias dispersas, castanhas. Conídios
castanhos claros quase hialinos, secos, ligados às células conidiogênicas de forma
aglomerada. Apresentou comprimento do conídio de aproximadamente 25-27 µm e
largura de 13-15 µm. Esta espécie possui endemismo desconhecido para o Brasil,
naturalizada, com registro no Nordeste (Bahia), bioma Caatinga (GUSMÃO;
PEFNNING, 2015). De acordo com Cruz et al. (2008) ainda são necessários muitos
levantamentos amostrais para se conhecer a dispersão desse gênero.

Menisporopsis spp. (S. Hughes)
Foram identificados três espécimes deste gênero, todos com características

semelhantes entre si. Possuem sinemas eretos, escuros; setas eretas, não ramificadas,
septadas, lisas, pontiagudo, castanhos, base envolvida por conidióforos agregados;
conidióforos flexuosos, não ramificados, septados, células conidiogênicas tipo fiálide,
integradas, terminais, cilíndricas; conídios fusiformes, hialinos (Figura 2). Apresentou
comprimento do conídio de aproximadamente 17,5-20 µm e largura de 2,5 µm. Gênero
com ocorrências no Nordeste do Brasil, principalmente na Caatinga (MAIA; CARVALHO
JR., 2015).
Monodictys spp. (Hughes)

Conidióforos micronematosos. Conídios muriformes, secos, lisos, castanho,
subesféricos, alguns com a célula basal mais clara que as outras. Os quatro espécimes
identificados apresentam características parecidas com as descritas pela literatura, com
fases de maturação diferentes, alguns com conídio castanho-dourado (fase mais jovem
de maturação) outros com conídio castanho escuro, com fase de maturação mais
avançada (Figura 2). Apresentou comprimento do conídio de aproximadamente 25-50
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µm e largura de 22,5-35 µm. Sapróbio de água e folhedo, nativo, com registros no Norte
(Amazonas) e Nordeste (Bahia), registros fitogênicos no Cerrado e Amazônia
(GUSMÃO; PEFNNING, 2015).

FIGURA 1. (1) (A) Bactrodesmium spp. no substrato. (B) Conídio obovoide. (C) Conídios. (2) (A)
Brachysporiella gayana no substrato. (B-C) conídio (co) com conidióforo (cn). (3) (A) Brachysporiella
pulchra no substrato. (B) aglomerado de conídios com conidióforo (cn). (C) Hifa (hi) com conídios (co). (4)
(A) Brachysporiella sp. 01 no substrato. (B-C) Conídio (co), célula conidiogênica (cl) e conidióforo (cn). (5)
(A) Cacumisporium spp. no substrato. (B-C) Hifa (hi) e conídios (co). (6) (A) Chaetopsina sp. 01 no
substrato. (B-C) Conídio (co) e hifas. (7) (A) Circinotrichum spp. no substrato. (B-C) Hifas. (8) (A)
Chryptophiale udagawae no substrato. (B-C) Ápice (a) com ramificações bifurcadas e célula
conidiogênica (cl), hifa (hi). (9) (A) Chryptophiale sp. 01 no substrato. (B-C) Ápice (a) com ramificações
bifurcadas, conídio (co) e células conidiogênica (cl), hifa (hi), conídio. (10) (A) Cryptophialoidea ramosa
no substrato. (B) Fungos agregados. (C) Ápice (a) e fiálide (f). (11) (A) Dinemasporium sp. 01 no
substrato. (B-C) Conídio (co), setas (s), conidioma esporodoquial. (12) (A) Dinemasporium sp. 02 no
substrato. (B-C) Conídio (co), setas (s), conidioma esporodoquial. (13) (A) Hifa (hi) e conídio (co) de
Ellisembia sp. 01. (B) Conídio. (14) (A) Ellisembia sp. 02 no substrato (B-C) Conídio (co), hífa (hi) com
conidióforo (cn) e conídios (co).
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FIGURA 2. (1) (A) Exserticlava sp.01 no substrato. (B) Célula conidiogênica (co) formando um
novo conídio. (C) Hifa (hi) septada com célula conidiogênica formando novo conídio e conídio
(co) mais velho. (2) Exserticlava sp. 02 no substrato. (B) Célula conidiogênica (cl) formando um
novo conídio. (C) Conídio (co). (3) (A) Exserticlava vasiformes no substrato. (B) Célula
conidiogênica (cl) hialina em forma de funil com conídios agrupados. (C) Conídio (co) e célula
conidiogênica (cl). (4) (A) Menisporopsis spp. no substrato. (B-C) Conídio (co), célula
conidiogênica (cl). (5) (A) Monodictys spp. no substrato. (B) Aglomerado de conídios. (C)
Conídio. (6) (A) Sporidesmium spp. no substrato. (B) Hifa (hi) e conídio (co). (C) Conídio
septado (co) com célula conidiogênica (cl). (D) Hifa septada. (7) (A) Thozetella sp. 01 com
conidioma em substrato. (B) Conídio (co). (C) Fiálide (f). (8) (A) Volutella minima no substrato.
(B) Conídio (co). (C) Setas (s). (9) (A) Volutella sp. 01 com conídio (co).

Sporidesmium spp. (Link)
Conidióforos macronematoso, mononematoso, simples, flexuosos, septados, lisos,

castanhos. Conídios cilíndrico, obclavado, septado (Figura 2). Apresentou comprimento
do conídio de aproximadamente 15 µm e largura de 5 µm. Houve apenas um registro,
ainda em processo de maturação, mas suas características condizem com as descritas
por Ellis (1971), sendo mais um novo registro para a região da Bahia e principalmente
para a Mata Atlântica. São sapróbios, encontrados em folhedo e troncos em
decomposição, espécime nativo, com ocorrências confirmadas no Nordeste (Bahia) e
registro no bioma Caatinga (SOARES et al., 2015).



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.34; p.  2020340

Thozetella spp. (Kuntze)
Conidióforos fortemente agregados, castanho-claros, lisos, ramificados. Células

conidiogênicas tipo fiálide, hialinas, terminais, cilíndricas, lisas. Conídios lisos, hialinos,
sem sétulas. Conídios agrupados em mucilagem de coloração branca, no ápice do
conidioma. Apresentou comprimento do conídio de aproximadamente 10-15 µm e
largura de 2 µm (Figura 2). Foram registrados para esse gênero dois espécimes com
características que condizem aos registrados por Silvia e Grandi (2012), além de um
novo registro para o Nordeste e para o bioma Mata Atlântica. São sapróbios
encontrados em água, folhedo e troncos em decomposição, gênero nativo, com
registros no Nordeste (Bahia), no bioma Caatinga (MAIA; CARVALHO JR., 2015).

Volutella spp. (Fries)
Foram descritos dois espécimes para este grupo, Volutella minima e Volutella sp.

01 (Figura 2). Segundo Gusmão e Grandi (1997), este gênero possui ampla
distribuição, com cerca de 120 espécies identificadas, mas apenas 20 são aceitas
atualmente, sendo necessárias revisões criteriosas para o gênero. São sapróbios de
folhedos, distribuídos no Nordeste e Sudeste do país, de domínio na Caatinga e Mata
Atlântica (BEZERRA et al., 2015). Volutella minima (3,5-6,8 µm de comp. e 1,5-2,0 µm
de larg.) possui esporodóquios sésseis, hialinos; setas retas, pontiagudas, pouco
septadas, lisas, hialinas. Conídios unicelulares, cilíndricos com extremidades
arredondadas, hialinos, agrupados por mucilagem amarela. Apresentou comprimento do
conídio de aproximadamente 4-5 µm e largura de 2 µm. Estas características condizem
com as características descritas por Gusmão e Grandi (1997). Volutella sp. 01, conídio
com pigmentação escura, obovoide, espesso, com aprox. 4 a 5 µm de comprimento e 2
µm de largura hífa não septada. A espécie Volutella minima possui registro nas regiões
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte) e Sudeste (São Paulo), é
naturalizada, com endemismo desconhecido para o Brasil, registro nos biomas Mata
Atlântica e Caatinga, são sapróbios de folhedo (BEZERRA et al., 2015) o que condiz
com o espécime encontrado no estudo.

De acordo com os resultados encontrados pode-se considerar que a Mata
Atlântica, mesmo tendo sofrido diversos impactos com o crescimento exponencial e a
expansão das áreas urbanas, ainda é uma grande fonte de riqueza da funga na região
do Extremo Sul da Bahia. Além disso, como esta região ainda é pouco investigada, faz-
se necessário que novos estudos micológicos sejam realizados para um levantamento
de espécies fúngicas na região.

CONCLUSÃO
Foram registrados 26 táxons de microfungos na área de estudo, sendo

encontrados em quatro diferentes tipos de substratos presentes em serapilheira:
galhos, folhas, cascas e frutos, no qual as folhas foram os substratos de maior
ocorrência. As análises estatísticas mostraram que houve diversidade de microfungos
na área analisada, possibilitando estudos mais aprofundados sobre as espécies
presentes.



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.34; p.  2020341

REFERÊNCIAS
BARBOSA, F. R. Fungos conidiais associados a folhas em decomposição de
Clusia melchiori Gleason e C. nemorosa G. Mey em fragmento de Mata Atlântica,
Bahia, Brasil. Recife. 2007. 122 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de
Pernambuco. CCB.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Mata Atlântica. [online]. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica> Capturado em 18 de novembro de
2016.

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de Indivíduos a
Ecossistemas. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 752 p.

BEZERRA, J. L., SOARES, D. J., PEFNNING, L., DRECHSLER-SANTOS, E. R.,
PALACIO, M., FREIRE, F. M., FRIEDRICH, R. C. S., GUSMÃO, L. F. P. Lista de
Espécies da Flora do Brasil. 2015. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. [online]
Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do>
Capturado em 12 de agosto de 2017.

CAI, L.; HYDE, K. D.; TSUI, C. K. M. Genera of Fleshwater Fungi. Hong Kong: Fungal
Diversity Press. June. 2006. 261 p.

CASTAÑEDA, R. F. Metodología en el studio de los hongos anamorfos. In: Anais do V
Congresso Latino Americano de Micologia. Anais... Associação Latino Americana de
Micologia. Brasília-DF.  p. 182-183.2005.

CASTELLANI, A. Viability of some pathogenic in distilled water. Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, v. 42, p. 225-226, 1939.

CLIMATE-DATA. 2017. Climograma de Teixeira de Freitas. Clima: Teixeira de Freitas.
[online]. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/location/31961/> Acessado em 29
de dezembro de 2017.

CRUZ, A. C. R.; GUTIÉRREZ, A. H.; GUSMÃO, L. F. P. O gênero Exserticlava (Fungo
Anamorfo – Hyphomycetes) no Brasil. Revista Brasileira de Botânica. v. 31, n. 2, p.
357-361, 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-84042008000200018

DAJOZ, R. Ecologia Geral. Petrópolis: Vozes. 1978. 474 p.

DUAN, J.; WU, W.; LIU X. Z. Dinemasporium (Coelomycetes). Fungal Diversity. v. 26,
p. 205-208, 2007. URL: http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/26-8.pdf

ELLIS, M. B. Dematiaceous Hyphomycetes. Surrey: Commonwealth Mycological
Institute. 1971. 608 p.

FIGUEIREDO, M. B.; PIMENTEL, C. P. V. Métodos utilizados para conservação e

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do
http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/26-8.pdf


ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.34; p.  2020342

fungos na micoteca da seção de micologia fitopatológica do instituto biológico. Summa
Phytopathologica, v. 1, n. 4, p. 299-302, 1975.

GUSMÃO, L. F. P. Fungos. Cap. 3. p. 47-57. In: FUNCH, L. S.; MIRANDA, A. P.
Serrano, Parque Municipal da Muritiba. Feira de Santana: Print Mídia. 2011. 188 p.

GUSMÃO, L. F. P.; GRANDI, R. A. P. Hyphomycetes com conidioma dos tipos
esporodóquio e sinema associados a folhas de Cedrela fissilis (Meliaceae), em Maringá,
PR, Brasil. Acta Botânica Brasilica. v. 11, n. 2, p. 126-134, 1997. DOI:
https://doi.org/10.1590/S0102-33061997000200004

GUSMÃO, L. F. P.; MELO, R. F. R. Lista de Espécies da Flora do Brasil. 2015. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. [online]. Disponível em:
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do> Capturado em 05 de
agosto de 2017.

GUSMÃO, L. F. P.; PEFNNING, L. Flora do Brasil 2020 em Construção. 2015. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. [online]. Disponível em:
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do> Capturado em 01 de
janeiro de 2018.

MAGALHÃES, D. M A.; LUZ, E. D. M. N.; MAGALHÃES, A. F.; FILHO, L. P. S.;
LOGUERCIO, L.L.; BEZERRA, J. L. Riqueza de fungos anamorfos na serapilheira de
Manilkara maxima, Parinari alvimii e Harleyodendron unifoliolatum na Mata Atlântica do
Sul da Bahia. Acta Botanica Brasilica. v. 25, n. 4, p. 899-907, 2011. DOI:
https://doi.org/10.1590/S0102-33062011000400017

MAIA, L. C., CARVALHO JR., A. A. Chaetosphaeriales 2015. Lista de Espécies da
Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. [online]. Disponível em:
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB93391>. Capturado em 12 de agosto
de 2017.

MARQUES, M. F. O. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos
vegetais em fragmento de Mata Atlântica, Serra da Jibóia, Bahia. Recife. 2007. 184
p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. CCB.

MARQUES, M. F. O.; GUSMÃO, L. F. P.; MAIA, L. C. Riqueza de espécies de fungos
conidiais em duas áreas da Mata Atlântica no Morro da Pioneira, serra da Jibóia, BA,
Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 22, n. 4, p. 954-961. 2008. DOI:
https://doi.org/10.1590/S0102-33062008000400006

MORAES, A. M. L.; PAES, R. A.; HOLANDA, V. L. Micologia. Capítulo 4. p. 399-496. In:
MOLINARO, E. M.; CAPUTO, L. F. G.; AMENDOEIRA, M. R. R. Conceitos e Métodos
para a Formação de Profissionais em Laboratórios de Saúde. Volume 4. Rio de
Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); Instituto Oswaldo
Cruz (IOC). 2009, 290 p.

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB93391


ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.17 n.34; p.  2020343

PUTZKE, J.; PUTZKE, T. L. Os Reinos dos Fungos. Volume 1. 3. ed. Santa Cruz do
Sul: EDUNISC. 2013. 666 p.

R CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 2016. R
Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/

SANTANA, M. V.; ANDRADE, J. P.; MONTEIRO, J. S.; GUSMÃO, L. J. P.; BEZERRA, J.
L. Microfungos associados à serapilheira na Mata Atlântica e Caatinga, Bahia, Brasil.
Revista Brasileira de Biociências, v. 15, n.3, p. 135-142, 2017. URL:
http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb/article/view/3797/1363

SEIFERT, K.; MORGAN-JONES, G.; GAMS, W.; KENDRICK, B. The Genera of
Hyphomycetes. Utrecht: CBS-KNAW. 2011. 997 p.

SILVA, P.; GRANDI, R. A. P. Revisão do gênero Thozetella Kuntze (anamorfo de
Chaetosphaeriaceae, Ascomycota). São Paulo. 2012. 108 p. Tese (Doutorado).
Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

SOARES, D. J.; COUTINHO, F.; MELO, R. F. R.; GUSMÃO, L. F. P. Pleosporales 2015.
Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. [online].
Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB93676> Capturado
em 03 de janeiro de 2018.

SOTÃO, H. M. P.; CAMPOS, E. L.; COSTA, S. P. S. E. Micologia: Diversidade dos
Fungos na Amazônia. Vol. 1. Série Cadernos de Alfabetização Cientifica. Belém, 2004.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, CHRISTINE, L. Microbiologia. 10. ed. Porto
Alegre: Artmed. 2012. 940 p.

WIJAYAWARDENE, N. N.; HYDE, K. D.; WANASINGLE, D. N.; PAPIZADEH, M.;
GOONASEKARA, I.; CAMPORESI, E.; BHAT, D. J.; MCKENZIE, E. H. C.; PHILLIPS, A.
J. L.; DIEDERICH, P.; TANAKA, K.; LI, W. J.; TANGTHIRASUNUM, N.; PHOOKAMSAK,
R.; DAI, D. Q.; DISSANAYAKE, A. J.; WEERAKOON, G.; MAHARACHCHIKUMBURA,
S. S. N.; HASHIMOTO, A.; MATSUMURA, M.; BAHKALI, A. H.; WANG, Y. Taxonomy
and phylogeny of dematiaceous coelomycetes. Fungal Diversity. v. 77, 2016. 316 p.
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13225-016-0360-2

www.R-project.org/
http://www.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB93676

