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RESUMO 

Os fungos constituem um reino fascinante e diverso, com mais de 120 mil espécies 

descritas e uma estimativa de 1,5 a 5 milhões de espécies no total. Desempenham 

papéis ecológicos essenciais para o controle biológico, manutenção da flora, 

regulação do solo e ciclagem de nutrientes, além de apresentarem importância 

alimentícia e médica. Entretanto sua diversidade não é proporcional aos subsídios e 

esforços aplicados para conhecer esses seres, sendo um grupo ainda pouco estudado 

e com potencial incalculável para novas pesquisas. O presente estudo visou conhecer 

a diversidade de fungos na região de São José dos Campos e contribuir para futuras 

pesquisas acerca da funga brasileira através de um levantamento de fungos 

macroscópicos em uma área antropizada. Os fungos encontrados no Centro 

Ambiental Edoardo Bonetti (CAEB) foram coletados e identificados resultando em 65 

espécies/morfoespécies de macrofungos para a área estudada, com predominância 

da família Polyporaceae com 12 registros. Apesar do grande número de espécies 
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encontradas no CAEB, é necessário aumentar o esforço amostral durante todas as 

estações do ano para conhecer de forma fidedigna a funga local. 

Palavras-chave: Basidiomycota. Ascomycota. Biodiversidade. Reino Fungi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Fungi are a fascinating and diverse kingdom, with more than 120,000 described 

species and an estimated 1.5 to 5 million species in total. They play essential 

ecological roles in biological control, flora maintenance, soil regulation, and nutrient 

cycling, besides being important for food and medicine. However, their diversity is not 

proportional to the subsidies and efforts applied to know these creatures, being a group 

still poorly studied and with incalculable potential for further research. This study aimed 

to know the diversity of fungi in the region of São José dos Campos and contribute to 

future researches about the Brazilian fungus through a survey of macroscopic fungi in 

an anthropized area. The fungi found in the Edoardo Bonetti Environmental Center 

(CAEB) were collected and identified resulting in 65 species/morphospecies of 

macrofungi for the studied area, with predominance of the Polyporaceae family with 

12 records. Despite the large number of species found in CAEB, it is necessary to 
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increase the sampling effort during all seasons of the year to know reliably the local 

funga. 

Key-words: Badidiomycota. Ascomycota. Biodiversity. Fungi Kingdom. 
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1 - INTRODUÇÃO  

O Brasil faz parte de um conjunto de países considerados megadiversos, termo 

cunhado na década de 80 que denomina países, majoritariamente tropicais, que 

concentram grande parte da flora e fauna mundial, ao lado de países como Colômbia, 

México, República Democrática do Congo, Madagascar, Indonésia, entre outros 

(MITTERMEIER, 1988 apud FORZZA, 2010). 

Dentre os países megadiversos o Brasil é considerado o país mais biodiverso 

do mundo, devido a sua extensão e variedade de biomas, estima-se que 20% de todas 

as espécies conhecidas ocorram em território brasileiro, entretanto, apenas uma 

pequena parcela dessa biodiversidade exuberante está catalogada. Os estudos se 

voltam principalmente para plantas superiores e vertebrados, existindo uma 

deficiência amostral da diversidade de outros grupos, como é o caso dos fungos, foco 

desta pesquisa (HONÓRIO, 2016) 

Os fungos, popularmente conhecidos como mofos, leveduras, bolores e 

cogumelos, estão agrupados no reino Fungi. São organismos eucarióticos, com 

representantes microscópicos e macroscópicos de distribuição cosmopolita e 

apresentam grande diversidade, com cerca de 120.000 espécies já descritas e 

estimativas que variam de 1,5 milhões (HAWKSWORTH, 2001 apud SYLVÉUS et al., 

2016) até mais de 5 milhões de acordo com estudos moleculares e projeções 

estatísticas recentes, esses dados mostram que ainda se conhece uma pequena 

quantidade de todo o potencial do reino Fungi (BLACKWELL, 2011). 

O reino Fungi também está sendo ameaçado pelas mudanças climáticas e 

antropização dos ecossistemas, porém a escassez de estudos acerca desse tema 

torna difícil traçar estratégias de conservação e de se conhecer o estado de 

conservação das populações fúngicas. 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Estrutura e Ecologia dos Fungos 

Os fungos podem apresentar duas formas celulares básicas, as hifas e as 

leveduras. Hifas são filamentos muito delgados de células contínuas multinucleadas, 

septadas ou não, o conjunto de hifas forma o micélio, estrutura que lembra um 

emaranhado de fios ou até raízes que se fixam ao substrato (figura 1). As leveduras 
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são microscópicas e unicelulares. Comumente as leveduras são utilizadas na indústria 

em diversas áreas devido ao processo de fermentação realizado por essas células, 

responsável pela fermentação de bebidas alcoólicas, pães, queijos, iogurtes, entre 

outros alimentos (PEREIRA, 2019).  

Figura 1 - Micélio de Multinus boninensis em madeira  

 

Fonte: Steve Axford (sem data) 

Dentro da diversidade fúngica, o filo Basidiomycota (figuras 2 e 3) apresenta a 

maior abundância de fungos macroscópicos. As espécies conhecidas popularmente 

como cogumelos, puffballs, orelhas-de-pau, ferrugens e carvões são representantes 

desse filo. Esses grupos têm em comum a formação do basídio, estrutura em formato 

de bastão onde são produzidos os esporos. Entretanto, a estrutura chamada de 

cogumelo é apenas uma fase reprodutora do fungo de onde serão liberados os 

esporos, resultante do crescimento ordenado e compacto das hifas que também 

formam o micélio, correspondente a maior parte do organismo (LOPES et al., 2014) 

Figura 2 - Detalhe das lamelas de um basidiomiceto encontrado no CAEB – Centro 
Ambiental Edoardo Bonetti 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 3 - Basidiomas de Auricullaria sp. em tronco seco encontrado no CAEB 

 

Fonte: Autor (2021) 

Anteriormente essas estruturas reprodutoras eram chamadas “corpos de 

frutificação”, ou “esporocarpos”, mas por serem diretamente ligados a botânica esses 

nomes foram substituídos e o termo técnico difundido atualmente para a micologia é 

esporoma, sendo designados ascoma e basidioma respectivamente para os fungos 

dos filos Ascomycota e Basidiomycota. Após a liberação dos esporos o esporoma 

perece e se mantém o micélio (figura 4) (PEREIRA, 2019). 

Figura 4 - Ciclo biológico dos Basidiomicetos  

 

Fonte: Caldeira (2019) 
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Os basidiomicetos, grupo de macrofungos predominante nos ecossistemas, 

estão presentes nos mais variados ambientes e são alvo de estudos por apresentarem 

vasta diversidade funcional com representantes comestíveis, medicinais, 

alucinógenos, micorrízicos, parasitas, fitopatógenos e saprófitos, portanto é um grupo 

de importância socioeconômica e ambiental (SOUZA, 2004).  

2.2 - Importância Ecológica 

Os fungos são heterotróficos, de hábitos sapróbios, parasitas ou simbiontes 

mutualistas, têm grande importância ecológica pois desempenham o papel de 

decompositores, incluindo muitas espécies degradadoras de madeira, cujo compostos 

vegetais como a lignina e celulose não são facilmente digeridos por outros 

organismos. No processo de nutrição, os fungos realizam a ciclagem de nutrientes do 

solo ao secretar enzimas no substrato em que estão fixados, as quais decompõe a 

matéria orgânica disponível em moléculas simples que são absorvidas pela parede 

celular do fungo. Parte dos elementos resultantes da ação enzimática voltam ao solo 

e consequentemente nutrem a vegetação ao redor (AZEVEDO; BARATA, 2018; 

ESPOSITO; CÔRREA, 2019). 

Os fungos do solo podem ser classificados em três grupos funcionais, são: (1) 

controladores biológicos, (2) reguladores de ecossistemas e (3) espécies que 

participam da decomposição de matéria orgânica e transformações compostas. De 

forma geral atuam nas transformações do ambiente, modificam o solo, decompõem 

matéria orgânica, influenciam fatores bióticos e abióticos e são essenciais na 

manutenção de diversos ecossistemas, como as micorrizas, fundamentais à saúde da 

comunidade vegetal (FRAC et al., 2018). 

Micorrizas são associações entre as plantas e fungos, se tratam de processos 

simbióticos mutualísticos em que as hifas colonizam o sistema radicular vegetal e se 

tornam um manto recobrindo as raízes. As micorrizas são divididas primariamente em 

dois tipos, as endomicorrizas e ectomicorrizas, se distinguem pelo hábito de 

colonização das raízes. As endomicorrizas penetram as células do sistema radicular 

vegetal enquanto nas associações ectomicorrizícas as hifas não penetram as células, 

mas crescem em torno delas formando uma estrutura chamada rede de Hartig. A 

simbiose micorrízica aumenta consideravelmente a absorção de água e nutrientes 

minerais pela planta favorecendo o reflorestamento em áreas muito degradadas. 
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Nessa troca mutualística o fungo se beneficia do carbono captado pelo vegetal e dos 

carboidratos gerados na fotossíntese para seu crescimento e reprodução (SOUZA; 

SILVA; BERBARA, 2007).  

É notável que as mudanças climáticas impactam, diretamente ou indiretamente, 

os ecossistemas e os indivíduos, mas os impactos sobre fungos e micorrizas ainda é 

pouco discutido. Bennett e Classen (2020) compilaram estudos do mundo todo sobre 

como os três tipos mais comuns de fungos micorrízicos (micorrízicos arbusculares 

[AM], ectomicorrízicos [EcM] e fungos micorrízicos ericoides [ErM]) são influenciados 

pelas mudanças climáticas e relataram que as atividades humanas diminuíram 

consideravelmente as relações planta-fungo de tal forma a gerar danos aos 

ecossistemas como, por exemplo, a diminuição significativa do sequestro de carbono 

no solo. O manejo do solo com inoculação de fungos ectomicorrízicos e técnicas de 

preservação da vegetação podem ser ações aliadas para frear as mudanças 

climáticas drásticas que estão ocorrendo no mundo (ŠTURSOVÁ et al., 2014). 

É sabido que tais mudanças desencadeiam alterações nas relações 

micorrízicas, mas os reais resultados dessas alterações ainda são desconhecidos, 

podendo potencialmente reduzir a tolerância, promovida pelos fungos, a estresses 

abióticos nas plantas ou causar limitação na distribuição fúngica e, 

consequentemente, vegetal. Os autores identificaram que os estudos nesse sentido 

se concentram na Europa, América do Norte e partes da Ásia e são quase inexistentes 

na África e América do Sul, esses dados reafirmam a lacuna de conhecimento acerca 

da funga brasileira e global (BENNETT; CLASSEN, 2020). 

Estudos sugerem que queimadas em florestas tropicais, uso de herbicidas e 

plantio de extensivas monoculturas vem causando declínio na diversidade da funga e 

domínio de espécies fúngicas patogênicas nas plantações, resultando em danos ao 

equilíbrio ambiental e à economia. Os impactos na flora também representam riscos 

a diversidade de fungos, a mudança na composição da vegetação ou a perda da 

vegetação alteram a composição e abundância de fungos (BRINKMANN et al., 2019; 

ŠTURSOVÁ et al., 2014). 

A antropização causa alterações citadas anteriormente, florestas com 

predominância de ectomicorrizas, por exemplo, são áreas de intenso sequestro de 

carbono no solo que atuam nas regulações climáticas. Em contrapartida, o 



15 
 

Av. Shishima Hifumi, 2911 - 12244-000 - São José dos Campos - SP - www.univap.br 

desmatamento e uso do solo para agricultura, degrada as redes EcM e expande as 

vegetações micorrízica arbuscular (MA) ou não associada a micorrizas, 

desestabilizando a dinâmica solo-vegetação do ecossistema (SOUDZILOVSKAIA et 

al., 2019). 

As ectomicorrizas (ECM) são comuns a cerca de 90% das árvores de clima 

temperado, apresentam importante conexão com a família Pinaceae, família botânica 

com a qual acredita-se que os primeiros ECM evoluíram há 130 milhões de anos. 

Outras famílias comumente relacionadas a ectomicorrizas são Fagaceae, Betulaceae, 

Salicaceae, Myrtaceae e Dipterocarpaceae, sendo que as duas últimas ocorrem em 

diversos climas enquanto as outras são tipicamente de florestas temperadas. Quanto 

aos simbiontes fúngicos, as divisões mais encontradas são Basidiomycota e 

Ascomycota e, menos frequente, algumas espécies de Zigomycota e Deuteromycota. 

Dentro da divisão Basidiomycota. os gêneros Pisolithus, Scleroderma, Rhizopogon, 

Amanita, Lactarius, Russula, Thelephora e Ramaria se destacam entre os que formam 

ECM, esse grupo de fungos inclui espécies de importância médica e espécies 

comestíveis (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

Souza; Silva e Berbara (2007) estudaram os Fungos Micorrízicos Arbusculares 

(FMA), exemplos de fungos endomicorrízicos. Pertencentes ao filo Glomeromycota, a 

classificação desses fungos ainda é incerta e diversas lacunas permanecem vazias 

devido à dificuldade em identificar e diferenciar as espécies desse filo. Até o início do 

século XXI os representantes desse grupo estavam distribuídos em ordens e famílias 

do filo Zigomycota, sendo rearranjados diversas vezes e sua classificação resultou na 

criação do filo Glomeromycota, separando os FMA definitivamente dos outros filos 

(GOTO, 2009). 

Os FMA são encontrados em simbiose com a maioria das espécies de plantas, 

estudos recentes demonstram que eles teriam uma relação próxima com as hepáticas 

e que as primeiras plantas a colonizarem o ambiente terrestre já eram colonizadas por 

espécies fúngicas, esses dados sustentam a hipótese de que as micorrizas 

arbusculares são características ancestrais para as plantas terrestres, entretanto, sua 

ancestralidade, diversidade de plantas com as quais estão associados e ampla 

distribuição são dados que se chocam com a pequena quantidade de espécies 

conhecidas, estima-se que apenas 0,5% do total de espécies desse grupo tenham 

sido descritas (GOTO, 2009). 
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Pontes (2013) associou o uso de substratos orgânicos com a inoculação dos 

FMA em plantações de feijão caupi no bioma da Caatinga e concluiu que a diversidade 

e atividade das micorrizas nas plantações é benéfica, uma vez que as plantas 

associadas a micorrizas são mais resistentes a possíveis estresses fisiológicos e têm 

melhor absorção de nutrientes. 

Frac et al. (2018) consideram as micorrizas um grande avanço na agricultura, 

já que, com a capacidade dos fungos do solo de disponibilizarem nutrientes para as 

plantas e as protegerem de patógenos, melhoram a saúde do solo e a produtividade 

das lavouras, de forma que o uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas seja 

reduzido. A potencial mudança na agricultura as autoras denominaram “A 2ª 

Revolução Verde”. 

Para Krügner e Tomazello Filho (1980), a inoculação de micorrizas em mudas 

florestais se faz essencial para desenvolvimento das plantas em solos degradados 

pois aumenta a tolerância da planta a estresse hídrico e a presença de metais pesados 

no solo, além de potencializar absorção de nutrientes, o que garante maior taxa de 

sucesso no plantio e equilíbrio do ecossistema. Segundo os autores, as ectomicorrizas 

presentes em solo brasileiro são, em grande parte, consequência de mudas arbóreas 

e sementes com esporos fúngicos trazidos de outros países, principalmente no plantio 

de Pinus spp., as quais encontraram condições favoráveis a colonização nos 

ecossistemas brasileiros e atualmente a inoculação ocorre de forma natural, em solos 

com presença de fungos ectomicorrízicos, ou artificial nos viveiros de mudas.  

O papel ecológico dos fungos e as ameaças que esse grupo sofre com o 

aumento da antropização e agravamento das mudanças climáticas mostram a 

necessidade de se estudar esses organismos e os ambientes que colonizam. 

2.3 – Lacuna de conhecimento sobre o Reino Fungi 

Webster e Weber (2007) ressaltam que o reino Fungi é um dos grupos de 

organismos menos estudados quando comparado proporcionalmente o número de 

espécies descritas e estimadas. Essa lacuna de conhecimento poderia ser explicada 

pela controversa classificação dos fungos até meados do século XX, apenas em 1969 

Whittaker designou a criação do reino Fungi e os separou das plantas e dos outros 

reinos. Nas décadas seguintes, o avanço dos projetos de sequenciamento genético 

possibilitou aos pesquisadores compreender a filogenia dos fungos e agrupá-los de 
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forma eficaz, ainda que hoje o reino Fungi esteja em constante rearranjo de clados 

(BLACKWELL, 2011). Existe ainda uma significativa falta de recursos para financiar 

as pesquisas e futuras publicações de novas espécies fúngicas, esse fator denuncia 

o pouco interesse das instituições em estudos sobre esses organismos (CROUS; 

ROBERT, 2008 apud PINHO, 2009).  

Para aprofundar o conhecimento desses organismos é essencial a realização 

de levantamentos em diversos níveis dos ecossistemas. Lodge et al. (2004) 

apontaram que a diversidade de macrofungos de uma região é influenciada 

diretamente pelo tempo de coleta já que determinadas espécies desenvolvem 

estruturas reprodutivas apenas uma vez em muitos anos e diversos fatores externos 

como precipitação, umidade e temperatura podem estimular ou reprimir o 

aparecimento de esporomas. Sendo assim, uma análise ideal para biodiversidade 

fúngica de uma região seria analisada entre 5 e 10 anos, observando ao longo desse 

período as espécies que aparecem repetidamente ou esporadicamente. 

2.4 - Diversidade de fungos no Brasil 

Carvalho (2018), realizando um levantamento de Basidiomicetos no Cerrado 

mineiro, relatou a coleta de 125 espécimes, dos quais 75 foram identificados em 40 

espécies, dentre elas 21 espécies eram novas ocorrências para o estado de MG 

evidenciando a defasagem amostral da área e a riqueza fascinante da funga brasileira.  

Segundo Mendonza et al. (2018) cerca de 30.000 espécies de basidiomicetos 

foram descritas, das quais 1731 ocorrem no Brasil, mas os números podem ser muito 

maiores já que não existe, a nível nacional, uma base amostral suficiente para afirmar 

qual seria a real diversidade fúngica do país. Os pesquisadores realizaram um 

levantamento na Reserva Natural de Palmari, onde encontraram 31 espécies de 

fungos, mas ressaltam a importância de futuros estudos na área, uma vez que esse 

foi o primeiro levantamento fúngico desenvolvido na reserva. 

2.5 - Fungos Comestíveis  

Dentre as espécies de macrofungos é significativa a quantidade de espécies 

comestíveis (figura 5) e ainda que apenas uma fração, cerca de 25 espécies, sejam 

cultivadas para alimentação, os cogumelos são alimentos com alto teor de proteínas 

e fibras e fonte de fósforo. Os mais consumidos no Brasil são champignon, shitake e 
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shimeji, todos com valores nutricionais consideráveis, potencialmente integrando uma 

alimentação balanceada (FURLANI; GODOY, 2007). 

O consumo de cogumelos normalmente se restringe às espécies cultivadas 

para esse fim, entretanto a coleta de fungos silvestres ocorre em diversos países da 

Ásia e da África. Na Europa, as trufas (Tubber spp.) são exemplos de fungos silvestres 

coletados há milhares de anos, símbolo da alta gastronomia e valorizados no mundo 

todo por seu sabor único, esses fungos dependem de condições específicas para de 

desenvolverem. As trufas são espécies hipógeas, ou seja, subterrâneas, simbiontes, 

formadoras de micorriza que além dos usos na alimentação humana desempenham 

papel ecológico vital para as florestas ao se associarem com as árvores (BOA, 2004). 

No Brasil os fungos comestíveis ainda são pouco difundidos, sendo um dos 

países que menos consome cogumelos silvestres e apesar de algumas etnias 

indígenas se alimentarem de cogumelos tradicionalmente, foi apenas em meados do 

século passado, com a entrada massiva de imigrantes chineses e japoneses, 

principalmente no estado de São Paulo, que o interesse gastronômico nesses 

produtos se expandiu (ESPOSITO; CÔRREA, 2019; PEREIRA, 2019).  

Figura 5 - Lentinus crinitus, decompositor de madeira, comestível. Coletado no 

CAEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

É importante ter cautela ao tratar desse assunto e ao coletar cogumelos para 

consumo já que muitas espécies podem representar algum grau de toxicidade quando 
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ingeridas, causar mal-estar, enjoo, dores e até levar a morte. Fungos podem ser 

difíceis de identificar devido a semelhança de algumas espécies, o recomendado é 

consultar um especialista para a identificação, e caso haja dúvida, não ingerir 

(PEREIRA, 2019). Apesar dos riscos, é verídico que apenas uma fração dos fungos 

catalogados podem gerar danos ao organismo e mais de 2.000 espécies de fungos 

foram relatados na alimentação de diversas comunidades no mundo (CHOUDHARY 

et al., 2015). 

A aplicação dos cogumelos na alimentação e medicina tradicionais ocorre há 

milhares de anos, registros gregos e romanos mostram que os cogumelos eram 

servidos como iguarias em festividades. Na China, relatos datados de 3000 anos 

indicam que a população utilizava cogumelos na medicina tradicional, por exemplo o 

Lingzhi, nome popular para cogumelos do gênero Ganoderma, comumente 

consumido pela corte chinesa e associado a um ‘’Elixir da Vida’’. Atualmente 

Ganoderma lucidum é comercializado em forma de cremes corporais e faciais, extrato, 

cápsulas e em pó (ANPC, 2018). 

3 - OBJETIVO GERAL 

Realizar um levantamento das espécies de fungos macroscópicos que ocorrem na 

área do Centro Ambiental Edoardo Bonetti (CAEB).  

3.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Realizar a identificação morfológica. 

✓ Preparar lâminas permanentes para identificação dos espécimes. 

✓ Acondicionar os espécimes para futura catalogação. 

✓ Elaborar material apresentando a biodiversidade de fungos no Centro 

Ambiental Edoardo Bonetti (CAEB). 

4 - METODOLOGIA 

4.1 - Área de Estudo 

O estudo foi realizado no CAEB – Centro Ambiental Edoardo Bonetti, localizado 

na cidade de São José dos Campos – SP, nas coordenadas 23°15’28.4”S 

45°51’27.3”W (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 – Mapa do município de São José dos Campos com destaque para a 

localização do Centro Ambiental Edoardo Bonetti 

 

Fonte: Google Maps (2021) 

Figura 7 – Mapa do Centro Ambiental Edoardo Bonetti 

 

Fonte: CAEB (2021) 

O local apresenta em sua vegetação a predominância de espécies exóticas e 

a mata é antropizada em estágio inicial de recuperação. Quanto a fitofisionomia, o 

CAEB está em um ecótono, ou seja, uma transição ou mistura de biomas, com 

presença de Cerradão e Floresta Estacional Semidecidual. 

O Cerradão é uma fisionomia vegetal brasileira que apresenta espécies 

arbóreas e arbustivas e a paisagem é florestal com características de Cerrado 
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(GOMES; MARTINS; TAMASHIRO, 2004). A Floresta Estacional Semidecidual é uma 

das fisionomias típicas de Mata Atlântica, marcada por apresentar parte da vegetação 

caducifólia. 

4.2 – Coleta do Material  

Foram realizadas 6 coletas no período de abril a outubro de 2021, observando-

se o solo e a vegetação em busca de espécimes de fungos. As coletas foram 

realizadas ao acaso, dentro da propriedade, usando-se as metodologias adaptadas 

de Fidalgo e Bonnoni (1989) e Fortuna (2020). 

Os espécimes foram fotodocumentados utilizando-se aparelho celular da 

marca Samsung, modelo Galaxy S9, visando auxiliar na identificação morfológica pois 

após a secagem do material fúngico os esporomas podem mudar drasticamente de 

cor e forma. Em seguida os fungos foram retirados do substrato com o auxílio de faca 

ou canivete e as amostras coletadas foram armazenadas em sacos de papel pardo 

de 7 cm de largura por 13 cm de altura e acondicionados em caixa plástica, mantendo 

espaçamento entre as amostras para evitar injúrias durante o transporte. 

Para fungos no solo (figura 8) é necessário introduzir a faca no substrato ao 

redor do esporoma e retirá-lo inteiro. No caso dos fungos aderidos à madeira foi 

observado se a madeira está em decomposição ou se está em árvore viva e, se 

possível, identificar a espécie na qual o fungo foi encontrado (NEVES; BASEIA; 

DRECHSLER-SANTOS; GÓES-NETO, 2013). 

Figura 8 – Esporomas de Scleroderma sp. no solo encontrados na área do estudo. 

 

Fonte: O Autor (2021) 

 



22 
 

Av. Shishima Hifumi, 2911 - 12244-000 - São José dos Campos - SP - www.univap.br 

4.3 – Secagem e Armazenamento das Amostras Coletadas no CAEB 

Os espécimes coletados passaram por processo de secagem que constou em 

dispor as amostras em caixa plástica contendo papel absorvente, mantidas em local 

seco e ao abrigo de luz para desidratarem completamente para serem armazenados 

(figuras 9 e 10). 

Figura 9 – Vista do píleo (à esquerda) e himenóforo (à direita) de Polyporus aff. 
thailandensis coletado na área do estudo 

 

Fonte: Autor (2021) 

Figura 10 – Polyporus aff. thailandensis coletado na área do estudo, após o 
processo de secagem 

 

Fonte: Autor (2021) 

  Após o processo de secagem, os fungos foram armazenados em sacos de 

papel pardo, enumerados de acordo com a ordem de coleta (Figura 9). O material 

permite que haja circulação de ar, evitando contaminação por outros fungos e 

bactérias e utilizou-se naftalina para preservar as amostras acondicionadas em sacos 

de papel e dispostas em caixas plásticas. 
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Figura 11 – Saco de papel para acondicionamento dos fungos coletados 

 

Fonte: Autor (2021) 

4.4 – Identificação dos fungos registrados no CAEB   

A identificação do material coletado foi realizada utilizando-se literatura 

especializada de Guerrero e Homrich (1983), Pereira (2019), Timm (2018), Forzza 

(2010) Esposito e Correa (2019) e Klotz et al (2020) e por meio de conhecimentos 

prévios.  

Para as amostras analisadas em laboratório foram realizados cortes 

histológicos com bisturi, em seguida os cortes foram dispostos em lâminas de vidro e 

corados com Azul de Algodão e Hidróxido de Potássio (KOH), segundo a metodologia 

proposta por Fortuna (2020). Com auxílio de microscópio ótico foram analisadas 

estruturas reprodutivas dos fungos, como basidiósporos, ascósporos e, 

principalmente, esporos (NEVES et al., 2013; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Devido à pandemia de COVID-19 e as intercorrências para uso de laboratórios, 

como restrição no número de pessoas e horários restritos, as amostras de abril, julho, 

agosto e outubro não foram analisadas com auxílio de microscopia, os fungos 

coletados foram identificados com base na morfologia macroscópica e seguindo 

chaves de identificação e guias para coleta de fungos. 

A defasagem na análise laboratorial causou dificuldade nas identificações dos 

espécimes, devido a semelhança morfológica entre alguns fungos. Em decorrência 

desse fator algumas amostras coletadas foram identificadas ao nível de gênero ou 

família. 
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Para auxiliar na identificação dos fungos foi utilizada a coleta de esporos, que 

consiste em posicionar o píleo do fungo sobre uma folha de papel, com o himenóforo 

em contato com o papel, aguardar 8 a 12 horas e analisar aspectos como coloração 

e formato da massa de esporos. 

5 – RESULTADOS 

Durante as 5 coletas realizadas no período de abril a outubro de 2021, foram 

registradas 16 famílias de macrofungos na área de estudo, sendo divididas em 33 

gêneros e 65 morfoespécies (Quadro 1). Dentre os espécimes encontrados, 24 foram 

identificados ao nível de espécie, 25 ao nível de gênero e 15 permanecem sem 

identificação ou identificados ao nível de família. 

Quadro 1 – Lista das espécies de fungos registradas no CAEB  

ESPÉCIE FAMÍLIA SUBSTRATO MÊS DE COLETA 

Agaricus bisporus Agaricaceae Solo Set 

Agaricus sp. Agaricaceae Solo Out 

Agaricus sp. Agaricaceae Solo Out 

Auricularia fuscosuccinea Auriculariaceae Madeira Abr/Jul 

Auricularia nigricans Auriculariaceae Madeira Abr/Jun/Jul/Out 

Auricularia polytricha Auriculariaceae Madeira Abr/Jun/Jul/Ago/Set/Out 

Biscogniauxia sp Xylariaceae Madeira Jun/Jul 

Boletinellus rompelii Boletinellaceae Solo Set/Out 

Calvatia sp. Agaricaceae Solo Out 

Campanella sp. Marasmiaceae Madeira Out 

Coprinellus disseminatus Psathyrellaceae Madeira Out 

Coprinellus domesticus Psathyrellaceae Solo Out 

Coprinellus sp. Psathyrellaceae Serrapilheira Out 

Coprinellus pusillulus Psathyrellaceae Serrapilheira Out 

Coprinus comatus Agaricaceae Serrapilheira Set/Out 

Coprinus sp. Agaricaceae Serrapilheira Abr 

Crepidotus sp. Crepidotaceae Madeira Out 

Cyptotrama asprata Physalacriaceae Madeira Out 

Cyathus sp. Nidulariaceae Serrapilheira Abr/Out 

Favolus subpurpurascens Polyporaceae Madeira Out 

Favolus sp Polyporaceae Madeira Abr 

Hapalopilus sp. Polyporaceae Madeira Abr/Jun 

Hygrocibe sp. Higrophoraceae Madeira Jun 

Lentinus crinitus Polyporaceae Madeira Abr/Jun/Jul/Ago/Set/Out 

Lepista sordida Tricholomataceae Solo Out 

Leucocoprinus fragilissimus Agaricaceae Serrapilheira Set/Out 

Macrolepiota sp. Agaricaceae Solo Out 
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Marasmius sp Marasmiaceae Serrapilheira Out 

Marasmius sp Marasmiaceae Serrapilheira Out 

Marasmius sp Marasmiaceae Serrapilheira Out 

Merulius tremellosus Meruliaceae Madeira Out 

Microporellus sp Polyporaceae Madeira Jun 

Mycetinis sp Marasmiaceae Serrapilheira Abr 

Mycetinis sp Marasmiaceae Serrapilheira Abr 

Ophiocordyceps Ophiocordycipitaceae Parasita/besouro Out 

Panus strigellus Polyporaceae Solo Out 

Pleurotus djamor Pleurotaceae Madeira Jun 

Pleurotus sp Pleurotaceae Madeira Abr/Jun 

Polyporus aff. thailandensis Polyporaceae Madeira Abr 

Polyporus arcularius Polyporaceae Madeira Abr/Out 

Polyporus badius Polyporaceae Madeira Out 

Pycnoporus sanguineus Polyporaceae Madeira Jun/Ago/Out 

Rhodocollybia sp. Marasmiaceae Solo Out 

Schizophyllum commune Schizophylaceae Madeira Abr/Jun/Jul/Ago/Set/Out 

Scleroderma sp Sclerodermataceae Solo Abr/Jun/Jul/Ago/Set/Out 

Trametes sp Polyporaceae Madeira Jun/Jul/Ago/Set/Out 

Tremella sp. Tremellaceae Madeira Out 

Tyromyces sp Polyporaceae Madeira Jun 

Xylaria sp Xylariaceae Madeira Abr/Jun/Jul/Set/Out 

Xylaria sp Xylariaceae Madeira Jun 

 

Fonte: Autor (2021) 

Quanto à distribuição dos macrofungos ao longo do tempo amostral, outubro 

foi o mês com maior diversidade e abundância registradas, sendo observadas 51 

morfoespécies de macrofungos no CAEB. Em contrapartida agosto foi o mês com o 

menor número de registros, foram encontradas 5 espécies na coleta desse mês. 4 

espécies – Auricularia polytricha, Lentinus crinitus, Schizophyllum comune e 

Scleroderma sp. – foram registradas em todas as coletas, sendo abundantes na área 

de estudo. 

O substrato mais comum entre os fungos observados foi a madeira, geralmente 

galhos e troncos cortados, em especial os representantes das famílias Polyporaceae 

e Auriculariaceae são notáveis decompositores desse material. Diversos fungos 

também foram registrados em meio à serrapilheira ou no solo e apenas 1 espécie foi 

registrada parasitando animais, um espécime de Ophiocordyceps sp. que foi 

encontrado parasitando um besouro (Figura 10). 
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Figura 12 – Besouro infectado por fungo do gênero Ophiocordyceps 
registrado no CAEB 

 

Fonte: Autor (2021) 

A família Polyporaceae foi a mais abundante, com 12 ocorrências, seguida por 

Agaricaceae (8 ocorrências), Marasmiaceae (6 ocorrências), Psathyrellaceae e 

Auriculariaceae (4 ocorrências), Xylariaceae (3 ocorrências), Pleurotaceae (2 

ocorrências). As famílias restantes apresentaram 1 espécie cada – Boletinellaceae, 

Higrophoraceae, Meruliaceae, Nidulariaceae, Ophiocordycipitaceae, 

Physalacriaceae, Schizophylaceae, Sclerodermataceae, Tremellaceae e 

Tricholomataceae (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Diversidade de espécies fúngicas por família coletadas no CAEB entre 

abril e outubro de 2021 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 13 – Fungos registrados no CAEB: a) Agaricus bisporus; b) Agaricus sp.; c) 
Agaricus sp.; d) Agaricus sp.; e) Auricularia fuscoccinea; f) Auricularia nigricans; g) 
Auricularia polytricha; h) Biscogniauxia sp.; i) Boletinellus rompelii; j) Calvatia sp.; k) 

Campanella sp.; l) Coprinellus disseminatus; 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Figura 14 – Fungos registrados no CAEB: a) Coprinellus domesticus; b) Coprinellus 
pusilullus; c) Coprinellus sp; d) Coprinus comatus; e) Coprinus sp.; f) Crepidotus sp.; 

g) Cyathus stercocereus; h) Cyptotrama asprata; i) Favolus sp.; j) Favolus 
subpurpurascens; k) Hapalopilus sp.; l) Hygrocibe sp.; 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

 

a 

e 

l k j 

i h g 

f d 

c b 



29 
 

Av. Shishima Hifumi, 2911 - 12244-000 - São José dos Campos - SP - www.univap.br 

Figura 15 – Fungos registrados no CAEB: a) Lentinus crinitus; b) Lepista sordida; c) 
Leucocoprinus fragilissimus; d) Macrolepiota sp; e) Marasmius sp.; f) Marasmius sp.; 

g) Microporellus sp.; h) Mycetinis sp.; i) Ophiocordyceps sp.; j) Panus strigellus; k) 
Merulius tremellosus; l) Pleurotus djamor; 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Figura 16 – Fungos registrados no CAEB: a) Pleurotus sp.; b) Polyporus aff. 
thailandensis; c) Polyporus arcularius; d) Polyporus badius; e) Pycnoporus 

sanguineus; f) Rhodocollybia sp.; g) Schizophyllum commune; h) Scleroderma sp.; i) 
Trametes sp.; j) Tremella sp.; k) Tiromyces sp.; l) Xylaria sp.; 

 

Fonte: O autor (2021) 
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6 – Discussão 

Mattos (2020) realizando um estudo na Floresta Nacional Mário Xavier, em 

Seropédica – RJ, relatou que dentre as 12 espécies estudadas, 5 pertenciam a família 

Polyporaceae, sendo a mais abundante no local. Essa abundância já era esperada 

em razão da grande diversidade micológica deste grupo, Polyporaceae é a família 

mais diversa e amplamente distribuída dentro da ordem Polyporales. Reck e Silveira 

(2008) obtiveram conclusões semelhantes, ao identificarem 32 espécies da ordem 

Polyporales os autores relataram que 20 destas espécies pertenciam à família 

Polyporaceae. 

 No presente estudo a família Polyporaceae também foi a mais abundante 

dentre as amostras, representada por 12 espécies dentre as registradas. Entretanto, 

os dados levantados acerca desta família são insuficientes, havendo a necessidade 

de maior esforço amostral para avaliar de forma fidedigna sua diversidade. 

Espécimes de Scleroderma sp. foram amostrados em todos os meses, se trata 

de um fungo gasteroide e micorrízico comumente associado com espécies dos 

gêneros Pinus e Eucalyptus. Associações micorrízicas observadas no estudo de Klotz 

et al (2020) corroboram com os resultados obtidos no presente estudo pois a área de 

incidência de basidiomas desse gênero é cercada por espécimes de Pinus spp. 

Rhodocollybia sp. e Boletinellus rompelii também são citados em relações micorrízicas 

com espécies de gminospermas. 

Carvalho (2018) ao realizar um levantamento de macrofungos relatou que a 

maioria dos espécimes foram registrados em madeira, especialmente madeira morta. 

O mesmo resultado foi verificado nesse estudo realizado no CAEB, devido ao hábito 

dos Agaricomycetes, que são majoritariamente saprófitos e produzem enzimas 

capazes de degradar os compostos da madeira, como celulose, hemicelulose e lignina 

(CARVALHO, 2018). 

O presente estudo registrou 3 espécies do gênero Auricularia, sendo elas A. 

fuscosuccinea, A.nigricans e A. polytricha. Assim como os resultados observados por 

Alvarenga, Naves e Xavier-Santos (2015), os representantes de Auricularia não 

apresentaram especificidade de substrato, sendo registrados aderidos tanto à madeira 

em decomposição quanto à madeira viva. 
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Os substratos com registro de ocorrência de fungos no presente estudo foram 

a madeira, solo e serrapilheira, entretanto uma espécie de entomofungo, 

Ophiocordyceps sp., foi encontrada parasitando um espécime de besouro. Os fungos 

do gênero Ophiocordyceps estão sendo cada vez mais estudados, mas ainda há muito 

para se conhecer sobre esses seres, em especial sobre o modo como são capazes 

de alterar o comportamento de artrópodes.  

Shimizu (2015) ao realizar um compilado de estudos sobre os Ophiocordyceps 

concluiu que a Ásia lidera o número de pesquisas acerca deste grupo. No Brasil ainda 

não existe um trabalho extensivo para mapear sua distribuição, mas é notável que o 

país abriga grande diversidade de entomofungos. 

 Os meses de julho e agosto foram os mais secos durante o estudo, registrou-

se, respectivamente, precipitações 44% e 43% abaixo do esperado (SOMAR 

METEREOLOGIA, 2021), essa condição atípica pode ter afetado a formação dos 

esporomas nesse período, sendo agosto o mês com o menor registro de fungos no 

CAEB. Em contrapartida, o mês de outubro foi o mais chuvoso do estudo e também o 

mês com mais registros, em abundância e diversidade, esses dados estão em 

consonância com outros estudos onde notou-se que as épocas de estiagem inibem o 

desenvolvimento fúngico (SILVA et al, 2018; SANTOS; FIGUEIREDO; FORTUNA, 

2017).  

No Brasil ocorrem ao menos 165 espécies de Agaricaceae, divididas entre 

cultivadas, nativas e introduzidas (Putzke et al., 2021), para o presente estudo foram 

registradas 8 espécies, com aumento expressivo da ocorrência desta família nos 

meses de setembro e outubro, coincidindo com a primavera e o aumento das chuvas, 

apenas um exemplar do gênero Coprinus foi registrado em outras estações. 

Dentre as espécies coletadas algumas são citadas na literatura como 

comestíveis, entre elas Agaricus bisporus, Coprinellus disseminatus, Coprinus 

comatus, Lentinus crinitus, Lepista sórdida, Panus strigellus, Pleurotus djamor, 

Polyporus aff. thailandensis, Schizophyllum commune. Além destas, as espécies do 

gênero Auricularia são conhecidas por serem todas comestíveis e facilmente 

identificadas.  

Guias de campo, como FANC’s de Angatuba e Primavera Fungi de autorias 

respectivas de Pereira (2019) e Timm (2018) abordam os fungos utilizados na 
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alimentação humana, como os FANC’s – Fungos Alimentícios Não Convencionais, e 

auxiliaram a identificação destes fungos comestíveis no presente estudo. 

7– CONCLUSÃO 

O presente estudo foi pioneiro e contribui para conhecimento e compreensão 

da biodiversidade da região, especialmente para o Reino Fungi, cuja importância 

ambiental é negligenciada. 

 O Centro Ambiental Edoardo Bonetti abriga muitas espécies de fungos 

macroscópicos, mas ficou evidente a necessidade de aumentar o esforço amostral na 

região para se conhecer a dimensão da diversidade fúngica, tanto no CAEB quanto 

para outras áreas do município. 

 Estudos morfológicos são essenciais para conhecer os macrofungos, mas se 

mostram insuficientes para identificar espécies morfologicamente semelhantes. Se faz 

necessário o uso de outros métodos para análise dos espécimes. 

A sazonalidade influencia diretamente no desenvolvimento de esporomas, nos 

meses com menos pluviosidade a ocorrência de macrofungos no CAEB reduziu 

drasticamente. Dessa forma, para obter resultados mais próximos da real diversidade 

da funga local deve-se realizar um estudo extensivo ao longo de todas as estações 

do ano.  

O presente estudo pode ser base para futuras pesquisas na região, 

possibilitando a listagem e mapeamento dos macrofungos, pretende-se dar 

continuidade a esta pesquisa expandindo a área estudada. 
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