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EXTRATO

MAGALHÃES, Dilze Maria Argôlo, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, março de 2009. Diversidade de fungos na serrapilheira e de Phytophthora na
rizosfera de plantas na Mata Atlântica no Sul da Bahia. Orientador: José Luiz
Bezerra. Co-orientadora: Edna Dora Martins Newman Luz. Co-orientador: Jorge
Teodoro de Souza.

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical do continente americano.
Atualmente está reduzida a menos de 8% da extensão original. No Sul da Bahia abriga
grande diversidade e endemismo. Este projeto visa contribuir para o conhecimento dos
fungos conidiais presentes na serrapilheira e responsáveis pela decomposição dos
substratos vegetais e animais, como também conhecer a diversidade genética das
espécies do gênero Phytophthora (Reino Straminipila) que são responsáveis por doenças
de plantas de grande importância para a economia mundial e que constituem ameaças
para florestas e ecossistemas naturais. Foram selecionadas três áreas da Mata Atlântica
do Sul da Bahia de extrema importância, por sua biodiversidade e endemismo e três
espécies vegetais endêmicas deste Bioma, Harleyodendron unifoliolatum, Parinari
alvimii e Manilkara maxima. Folhas em decomposição foram coletadas no período de
dezembro de 2007 a julho de 2008, lavadas e colocadas em câmara úmida e as espécies
fúngicas foram identificadas. Na identificação dos fungos foi obtida uma riqueza de 52
espécies distribuídas em 39 gêneros, sendo 15 novas referências para o Brasil:
Beltraniella

fertilis,

Chaetosphaeria

innumera,

Cladosporium

tenuissimum,

Dictyosporium oblongum, Helicosporium guianensis, Idriella acerosa, Inesiosporium
longispirale,

Pseudobeltrania

macrospora,

Scolecobasidium

aff.

dendroides,

Scolecobasidium cf. tropicum, Sporidesmiella aspera, Sporidesmium bambusae,
xi

Sporidesmium coffeicola, Triscelophorus curviramifer e

Ophioceras leptosporum

único ascomiceto encontrado na fase teleomórfica. E uma nova espécie para a ciência,
Dactylaria pseudomanifesta. A riqueza de espécies nas áreas foi 78,8% no Parque
Estadual Serra do Conduru, 71,2% no Ecoparque e 61,5% na Reserva Capitão. A planta
de maior riqueza fúngica foi Harleyodendron unifoliolatum com 75,0% seguida por
Manilkara maxima 57,7% e de menor riqueza 42,3% Parinari alvimii. A maioria dos
fungos apresentou freqüência esporádica e constância acidental tanto na análise entre as
plantas quanto entre as áreas. A maior similaridade de fungos foi obtida entre
Harleyodendron unifoliolatum e Manilkara maxima com 60,9% e em relação às áreas
obteve-se maior similaridade entre o Parque Estadual Serra do Conduru e Ecoparque
(81,7%). Para a obtenção de propágulos de Phytophthora amostras de solo da rizosfera
das mesmas plantas foram coletadas e processadas. Os isolados obtidos foram
submetidos à caracterização morfofisiológicas e moleculares através do seqüenciamento
de fragmentos dos genes nucleares fator de elongação e β-tubulina, e a teste de
patogenicidade. Obteve-se 67 isolados de Phytophthora, 56 homotálicos apresentando
esporângios limoniformes a globosos, 34,7 x 51,0 μm, relação comprimento/largura 1,4;
mono/bipapilados, 7,9 x 8,2 μm; caducos, pedicelos 8,7-46,7 μm; esporangióforos
simpodiais com intumescimentos intercalares; clamidósporos esféricos 26,6 μm;
oogônios globosos, 22,4 μm de diâmetro, oósporos pleróticos e apleróticos, diâmetro
16,6 μm, anterídios anfígenos. Onze isolados foram heterotálicos apresentando
esporangióforos simpodiais; clamidósporos de 44 μm de diâmetro; esporângios ovóides
e obpiriformes, não papilados, não caducos, 42,3-27,8 μm; proliferação esporangial;
intumescimentos de hifas. Dados morfofisiológicos e moleculares identificaram os
isolados homotálicos como Phytophthora heveae e os heterotálicos como Phytophthora
cinnamomi (primeiro registro para a Mata Atlântica). No teste de patogenicidade
observou-se que todos os isolados foram patogênicos às plantas de origem Parinari
alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum e aos hospedeiros
economicamente importantes mamão, pimentão, berinjela seringueira e cacau.

Palavras-chave: Fungos conidiais, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora heveae,
Parinari alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum
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ABSTRACT

MAGALHÃES, Dilze Maria Argôlo, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, March 2009. Diversity of litter fungi and Phytophthora on the rizosphere of
root trees of the Atlantic Rain Forest of Southern Bahia. Advisor: José Luiz Bezerra.
Advisor Committee Members: Edna Dora Martins Newman Luz and Jorge Teodoro de
Souza.

The Atlantic Rain Forest, the second larger forest of the American Continent, is
reduced to less than 8% of its original size and presents high diversity and endemism.
This paper aims to increase the knowledge of the litter conidial fungi responsible for
plant and animal decomposition, as well, to investigate the genetic diversity of
Phytophthora spp. (Kingdom Straminipila) important plant pathogens menacing forests
and natural ecosystems. Three areas in the Atlantic Rain Forest of Southern Bahia, of
great diversity and endemism importance, and three plant species endemic to this
bioma, Harleyodendron unifoliolatum, Parinari alvimii and Manilkara maxima were
selected. Fallen leaves collected from DEZ 2007 to JUL 2008, were washed in running
water and kept in moist chambers for fungal species identification. A richness of 52
conidial species was estimated comprising 39 genera, including a new species to
science, Dactylaria pseudomanifesta, and 15 new reports to Brazil: Beltraniella fertilis,
Chaetosphaeria innumera, Cladosporium tenuissimum, Dictyosporium oblongum,
Helicosporium

guianensis,

Idriella

acerosa,

Inesiosporium

longispirale,

Pseudobeltrania macrospora, Scolecobasidium aff. dendroides, Scolecobasidium cf.
tropicum, Sporidesmiella aspera, Sporidesmium bambusae, Sporidesmium coffeicola,
Triscelophorus curviramifer e Ophioceras leptosporum, the only Ascomycete found in
the teleomorphic stage. Species richness in the areas was 78.8% in the Parque Estadual
xiii

Serra do Conduru, 71.2% in the Ecoparque e 61,5% in the Reserva Capitão. The plant
with highest richness was Harleyodendron unifoliolatum (75.0%), followed by
Manilkara maxima (57.7%) and Parinari alvimii (42.3%).

Most fungi presented

sporadic frequency and accidental constancy both between plants and between areas.
Major fungal similarity was found between Harleyodendron unifoliolatum and
Manilkara maxima with 60.9% and between Parque Estadual Serra do Conduru and
Ecoparque (81,7%). For Phytophthora isolations, soil samples from the rizosphere of
the same plants were collected and processed in selective medium. The isolates were
characterized morphologically and molecularly through fragment sequencing of the
nuclear genes elongation factor 1 e β-tubulina. Pathogenicity tests on original and
other plants were performed. Sixty seven phytophthora isolates were obtained, 56
homothalic and 11 heterothalic. The homothalic presented sporangia lemon-shaped to
globose , 34.7 x 51.0 μm, lenght/ratio 1.4, mono and bipapilate, 7.9 x 8.2 μm, caducous;
pedicels 8.7-46.7 μm; esporangiophores simpodial with intercalar swelings;
clamidospores sphaerical,

26.6 μm; oogonia globose, 22.4 μm diameter; oospores

plerotic and aplerotic, 16.6 μm; anteridia amphigenous. The heterothalic isolates
presented sporangiophores simpodial; clamidospores 44 μm diameter; sporangia ovoid
and obpiriform, non papilate, non caducous, 42.3-27.8 μm with sporangial proliferation;
hyphal swelings. Morphological and molecular data allowed to identify the homothalic
isolates as Phytophthora heveae and the heterothallic as Phytophthora cinnamomi. This
is the first report of these species to the Atlantic Rain Forest. The pathogenicity test
showed that all isolates were pathogenic to the original plants Parinari alvimii,
Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum and to cultivated isolates: papaya,
bell pepper, egg plant, rubber tree and cacao.

Key words: conidial fungi, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora heveae, Parinari alvimii,
Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum
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INTRODUÇÃO GERAL

No Brasil, a Mata Atlântica é o terceiro maior bioma, depois da Amazônia e do
Cerrado. É o bioma mais rico em biodiversidade do planeta (SOS MATA ATLÂNTICA,
2000-2008; CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2003). Estima-se que este bioma
apresente cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo que 8 mil destas são endêmicas,
representando 2,7% do total de plantas do mundo (MYERS et al. 2000). Suas espécies
vegetais atuam como repositórios de matéria orgânica para o solo e as raízes têm importância
na formação dos solos devido às ações químicas e mecânicas que exercem e em função de
serem carreadoras de nutrientes das camadas inferiores para as superiores (SILVA;
MENDONÇA, 2000).
Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de nutrientes para o solo florestal
se dá através da produção de serrapilheira, sendo esta considerada o meio mais importante de
transferência de elementos essenciais da vegetação para o solo de acordo com Vital et al.
(2004). Neste contexto, César (1993) comenta que a serrapilheira depositada sobre o solo das
florestas tem papel fundamental na dinâmica desses ecossistemas, fornecendo bases para um
manejo adequado e para a avaliação de impactos decorrentes da atividade antrópica. De
acordo com Heal et al. (1997), a alta qualidade nutricional da serrapilheira supri a necessidade
de seus decompositores, resultando numa decomposição mais acelerada. Os fungos podem ser
responsabilizados por aproximadamente 70% da matéria orgânica e são os principais
contribuintes em peso para a biomassa microbiana do solo (BRANDÃO, 1992).
Desempenham papel fundamental nos ecossistemas onde vivem como sapróbios, parasitas ou
simbiontes. A capacidade de produção de enzimas permite-lhes uma atuação em variados
1

substratos e praticamente não existem barreiras geográficas para a sua distribuição (MAIA,
2003).
No Brasil, estudos taxonômicos sobre fungos decompositores têm sido escassos,
principalmente estudos dos fungos decompositores na Mata Atlântica, que apesar do
acentuado processo de intervenção, abriga uma parcela significativa da diversidade biológica
do Brasil, com destaque para os altíssimos níveis de endemismos, especialmente na região
cacaueira da Bahia (CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL et al., 2000). Esta
Região ainda conserva uma das maiores concentrações de árvores nativas da Mata Atlântica,
mesmo adotando a lavoura cacaueira como principal atividade econômica, que desde o século
XIX até os dias atuais é utilizado um sistema denominado cabruca, onde árvores nativas são
mantidas para sombrear os pés de cacau (MANDARINO, 1981). Portanto, nas plantações de
cacau foi conservada uma vegetação florestal de alta complexidade estrutural, mantendo os
benefícios ambientais como a preservação do solo e dos mananciais de água, abrigando uma
grande variedade de plantas e animais nativos (ALVIM, 1972). Abrigando também
fitopatógenos existentes nestes ecossistemas naturais como o gênero Phytophthora, do Reino
Straminipila, que pode permanecer por longo tempo no solo com a produção de esporos de
resistência (LUZ et al, 2001). O gênero Phytophthora marcou como destruidor de plantas
sendo responsável por perdas de árvores nativas causando um impacto negativo em florestas
na Austrália, Europa e América do Norte (JURSKIS, 2005). Na região cacaueira quatro
espécies de Phytophthora formam o complexo podridão-parda: Phytophthora capsici, P.
palmivora, P. heveae e P. citrophthora afetando as plantações e ainda apresentando
potencialidades de assumir os mesmos níveis de importância econômica registrados no
passado, quando chegava a causar perdas estimadas entre 20 a 30 % da produção anual de
cacau no Brasil (MEDEIROS et al., 1977).
Sendo assim torna-se importante o conhecimento dos fungos decompositores desta
região, visto que dia-a-dia áreas significativas da Mata Atlântica estão sendo destruídas, e
espécies não conhecidas pela comunidade científica estão sendo extintas. Como também é
importante conhecer as espécies de Phytophthora nestes ecossistemas naturais que podem
constituir em ameaças para plantas endêmicas da Mata Atlântica e para cultivos em áreas
degradadas desses ecossistemas. Portanto os objetivos deste trabalho são; i) estudar a
diversidade de espécies de fungos na serrapilheira, ii) analisar a riqueza, a freqüência, a
constância e a similaridade dos fungos entre as espécies vegetais e as diferentes áreas
2

estudadas; iii) identificar os isolados de Phytophthora obtidos do solo morfofisiológica e
molecularmente, através do seqüenciamento dos genes nucleares: ITS e β-tubulina; iiii)
determinar a patogenicidade dos isolados de Phytophthora spp. em hospedeiros
economicamente importantes e nas plantas de origem Parinari alvimii, Manilkara maxima e
Harleyodendron unifoliolatum, endêmicas da Mata Atlântica do Sul da Bahia.

3

REVISÃO DE LITERATURA

1. A Mata Atlântica

As florestas do mundo inteiro vêm sendo sistematicamente degradadas pela ação
antrópica há muitas décadas. O Brasil participa com 22% da área coberta com florestas
tropicais úmidas em todo mundo e com 58% em relação à América do Sul, destacando-se pela
sua exuberância e diversidade biológica de seus recursos naturais. A cobertura florestal
brasileira caracteriza-se, ainda, pela sua extensão e tipos de diversidade. Abrange todas as
regiões geopolíticas do país, com climas que vão desde os de temperatura média em torno de
25ºC e chuvas torrenciais distribuídas ao longo do ano (Região Amazônica), até o tropical ou
subtropical (demais Regiões), com temperatura média de 18ºC a 22ºC com chuvas em épocas
definidas e intervalos anuais de seca (PEREIRA, 2001).
No Brasil, a Mata Atlântica é o terceiro maior bioma, depois da Amazônia e do
Cerrado e o bioma mais rico em biodiversidade do planeta (SOS MATA ATLÂNTICA, 20002008). Suas formações vegetais e ecossistemas associados cobriam originalmente uma área
total de 1,3 milhão km2, correspondendo a cerca de 15% do território nacional, englobando
integral ou parcialmente 17 Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas,
Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí (CONSERVAÇÃO
INTERNACIONAL DO BRASIL, 2003).
Estima-se que este bioma apresente em torno de 20 mil espécies de plantas, sendo que
8 mil destas são endêmicas, representando 2,7% do total de plantas do mundo (MYERS et al.,
2000). A Mata Atlântica tem uma marcante exuberância florestal com diversas fisionomias e
biodiversidade, cujas espécies atuam como repositório de matéria orgânica para o solo; além
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disso, suas raízes têm importância na formação dos solos devido às ações químicas e
mecânicas que exercem e em função de serem carreadoras de nutrientes das camadas
inferiores para as superiores (SILVA; MENDONÇA, 2000).
A biota da Mata Atlântica é extremamente diversificada. Mesmo com extensas áreas
ainda pouco conhecidas do ponto de vista biológico, acredita-se que a região abrigue de 1 a
8% da biodiversidade mundial. A considerável diversidade ambiental do bioma Mata
Atlântica pode ser a causa da diversidade de espécies e do alto grau de endemismo
(CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL, 2003).
A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e seriamente
ameaçado do planeta restando apenas de 7 a 8% da floresta original. Essa perda da
biodiversidade da Mata Atlântica está historicamente ligada à posse desigual da terra e as
relações comerciais locais, nacionais e internacionais desde a colonização pelos portugueses e
espanhóis, passando por uma longa história de exploração da terra para exportação de
produtos (SILVA; CASTELETI, 2005).
O Estado da Bahia faz parte do Corredor Central da Mata Atlântica que tem
aproximadamente 12 milhões de hectares, abrangendo também os estados do Espírito Santo e
Minas Gerais, e constitui uma importante área de endemismo para vários grupos de
organismos vegetais e animais: aves, anfíbios e primatas (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2006). Na região Sul da Bahia, a Mata Atlântica é constituída por manguezais,
restingas e florestas. As florestas variam de acordo ao clima e altitude. A floresta higrófila
ocupa a faixa mais próxima ao litoral, onde o clima é muito úmido sem estação seca definida
(Af de Köppen), sendo uma floresta úmida sempre verde de terras baixas. Em direção ao
interior, onde o clima úmido apresenta um período seco definido (Aw de Köppen), é
encontrada a floresta mesófila, floresta úmida semi-decídua. Em altitude mais elevada e clima
mais seco encontra-se a Mata de Cipó, que é uma floresta estacional (GOUVÊA et al. 1976).
No século XIX a lavoura cacaueira foi adotada como principal atividade econômica na
região Sul da Bahia. O cacau até os dias atuais é plantado utilizando-se um sistema
denominado cabruca, onde árvores nativas são mantidas para sombrear os pés de cacau
(MANDARINO, 1981). A cabruca conserva uma vegetação florestal de alta complexidade
estrutural, mantendo os benefícios ambientais como a preservação do solo e dos mananciais
de água, abrigando uma grande variedade de plantas e animais nativos. Para ampliar a
produção de cacau foram adotados os processos de redução do sombreamento nas plantações
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de cacau e de derruba total de florestas e cabrucas ocorrendo assim grande devastação
(ALVIM, 1972). Apesar disso a região ainda conserva uma das maiores concentrações de
árvores nativas da Mata Atlântica. Estas árvores sendo endêmicas estão sob potencial ameaça
de extinção pela constante degradação antrópica (MARTINI et al., 2007).
Entre os trabalhos mais recentes, destacamos o levantamento de um hectare de floresta
na localidade de Serra Grande, município de Uruçuca, BA (THOMAS; CARVALHO 1993).
Esse trabalho, feito em uma floresta sobre solo concrecionário, pobre, muito ácido e de relevo
movimentado, encontrou uma das maiores diversidades de espécies lenhosas do planeta, com
450 espécies arbóreas em um único hectare amostrado. Teve grande importância, pois
chamou a atenção da comunidade científica e dos ambientalistas em geral para as florestas
dessa região. Existe também o estudo feito por Thomas et al. (1998), que trouxe importante
contribuição ao mostrar os altos índices de endemismo da vegetação. Esse trabalho usou
como base as espécies encontradas no levantamento de Serra Grande e nos estudos florísticos
realizados na Reserva Biológica de Una, área de solos de tabuleiros e de transição para as
areias quartizosas da restinga.
Apesar do acentuado processo de intervenção humana, a Mata Atlântica ainda abriga
uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com destaque para os altíssimos
níveis de endemismos, especialmente na região cacaueira da Bahia, região serrana do Espírito
Santo, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira (CONSERVATION INTERNATIONAL DO
BRASIL, 2000).

2. Importância da serrapilheira

A serrapilheira é formada por fragmentos orgânicos de origem vegetal e animal, que
caem sobre o solo por meio de diversos processos. A formação da serrapilheira depende da
quantidade e da qualidade de biomassa produzida e aportada, assim como da taxa de
decomposição desse material (GOLLEY et al., 1978). A serrapilheira é um importante
componente do ecossistema florestal, sobre o solo, produz sombra e retém umidade, criando
condições microclimáticas que influem na germinação de sementes no estabelecimento de
plântulas (MORAES et al., 1998).
Para Queiroz (1999) numa comunidade florestal existe uma interação intensa entre a
vegetação e o solo que ela ocupa, que se expressa no processo cíclico de entrada e saída de
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matéria do solo: a ciclagem de nutrientes minerais. Neste contexto, César (1993) comenta que
a serrapilheira depositada sobre o solo das florestas tem papel fundamental na dinâmica
desses ecossistemas, fornecendo bases para um manejo adequado e para a avaliação de
impactos decorrentes da atividade antrópica.
Segundo Alves et al. (2006) a deposição da serrapilheira corresponde a uma das etapas
mais importantes da ciclagem de nutrientes em um bioma. O seu acúmulo na superfície do
solo é regulado pela quantidade de material e taxa de decomposição.
Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de nutrientes para o solo florestal
se dá através da produção de serrapilheira, sendo esta considerada o meio mais importante de
transferência de elementos essenciais da vegetação para o solo de acordo com Vital et al.
(2004). Schumacher et al. (2004) afirmam que a permanência da serrapilheira na floresta fará
com que essa seja reaproveitada no ciclo de nutrientes do ecossistema, através de sua
decomposição e da liberação dos nutrientes para posterior reabsorção pelas raízes das plantas.
Vários fatores bióticos e abióticos afetam a produção de serrapilheira, tais como: tipo
de vegetação, altitude, latitude, precipitação, temperatura, regime de luminosidade, relevo,
estágio sucessional, disponibilidade hídrica de característica do solo. Dependendo das
características de cada ecossistema um determinado fator pode prevalecer sobre os demais
(FIGUEIREDO FILHO et al., 2003).
De acordo com Heal et al. (1997), a alta qualidade nutricional da serapilheira supre a
necessidade de seus decompositores, especialmente dos microrganismo resultando numa
decomposição mais acelerada. As bactérias do solo formam o grupo que apresenta maior
abundância e diversidade entre as espécies; sua comunidade é estimada em cerca de 108 a
109organismos por grama de solo. Este grupo apresenta alta capacidade de degradação dos
diferentes substratos contidos no solo, exercendo importante papel na decomposição da
matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Os fungos são os principais contribuintes em peso
para a biomassa microbiana do solo, sendo encontrados com comunidades variando de 104 a
106 organismos por grama de solo e podem ser responsabilizados por aproximadamente 70%
da matéria orgânica (BRANDÃO, 1992). A ciclagem de nutrientes assume papel essencial na
manutenção da produtividade dos ecossistemas florestais, principalmente aqueles sobre solos
de baixa fertilidade e fortemente intemperizados, situação da maioria dos solos tropicais
(HAAG, 1985).
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Na região costeira dos municípios de Ilhéus e Una, a floresta higrófila ocupa uma faixa de
solos arenosos, pobres em nutrientes. A vegetação aí se mostra exuberante, porém dependente
da ciclagem de minerais presentes na serrapilheira. Esse ecossistema é extremamente
vunerável às ações antrópicas, daí porque é importante o estudo da serrapilheira e dos fungos
que promovem sua decomposição. A serrapilheira de três espécies botânicas endêmicas dessa
mata costeira foi escolhida para se fazer o presente estudo.

3. Os Fungos

Os fungos são amplamente distribuídos pela natureza, sendo encontrados na água, no
ar, no solo, sobre animais e vegetais (muitas vezes como parasitas), na matéria orgânica em
decomposição, nos produtos alimentícios e em produtos industriais (SILVEIRA, 1968;
PUTZKE e PUTZKE 1998). A maioria das 100.000 espécies conhecidas são saprófitas,
filamentosas e multicelulares, com estruturas reprodutivas diferenciadas das somáticas.
Hawksworth (2001) estima a existência de 1,5 milhão de espécies de fungos no planeta,
embora o número de espécies conhecidas atinge somente 6,7%.
Os fungos desempenham papel fundamental na natureza, formando associações,
efêmeras ou duradouras, com organismos dos demais reinos de seres vivos. A capacidade de
produção de enzimas permite que os fungos atuem em praticamente todos os substratos.
Considerando a variedade de ambientes que ocupam, praticamente não existem barreiras
geográficas para a sua distribuição (MAIA, 2003).
A maioria dos fungos são microscópicos, o que dificulta o registro da ocorrência
desses organismos nos diversos habitats onde se encontram. Os microfungos são
representados

por

diversos

grupos

taxonômicos:

Chytridiomycetes,

Zygomycetes,

Ascomycetes e os conhecidos anteriormente como Deuteromycetes. Constituem o maior
número dentro dos fungos sendo pouco conhecidos nos trópicos. Aproximadamente existem
de 700.000 – 900.000 microfungos dos quais apenas 10-30% são conhecidos. O número
reduzido de espécies descritas é agravado pelo tamanho diminuto das suas estruturas, o que
exige dos pesquisadores paciência e experiência (ROSSMAN, 1997).
Os fungos conidiais apresentam como característica principal a produção de estruturas
que originam esporos assexuais, denominados conídios originados apenas por mitose e com
produção contínua. Apresentam também estruturas somáticas de vários tipos como setas,
8

células de separação, vesículas, clamidósporos, apressórios, haustórios entre outras. A
taxonomia do grupo é baseada na ontogenia dos esporos, ou seja, seu modo de formação e
desenvolvimento. Existe grande diversidade tanto na ontogenia quanto na morfologia desses
fungos que estão presentes em praticamente todos os substratos existentes na natureza, desde
organismos vivos ou mortos até materiais industrializados (ALEXOPOULOS et al., 1996).
No Brasil, e principalmente no Estado da Bahia, estudos taxonômicos sobre fungos
decompositores têm sido escassos e pontuais. Segundo Silva & Minter (1995), A. C. Batista
registrou mais de 4.600 diferentes fungos para o Brasil. Pesquisadores estrangeiros coletaram
amostras na serrapilheira de regiões de Mata Atlântica para investigação da micota
decompositora (CALDUCH et al., 2002; CASTAÑEDA-RUIZ et al., 2001; CASTAÑEDARUIZ et al., 2003). Novos estudos de fungos conidiais em folhedo ocorridos em São Paulo e
na Bahia têm contribuído para o conhecimento da diversidade de fungos existente nos
ecossistemas brasileiros (GRANDI. 2004; BARBOSA et al., 2008; MARQUES, 2007;
SILVA, 2007; CRUZ et al., 2008).
Até 2004 cerca de 407 táxons pertencentes a 186 gêneros de fungos conidiais haviam
sido registrados para o semi-árido brasileiro. Destes registros, 37 constituem novas espécies e
sete novos gêneros. Novos estudos realizados desde 2005 registraram cerca de 130 novos
fungos conidiais. Destes 20 constituem novas ocorrências para a América do Sul, 12 para o
Neotrópico, 12 novas espécies para a Ciência, incluindo dois novos gêneros, além de espécies
raríssimas, constituindo o segundo registro para a ciência. Desta forma, atualmente, cerca de
537 fungos conidiais foram registrados para o semi-árido brasileiro, um acréscimo de 30% em
apenas dois anos (GUSMÃO et al., 2006) Apesar de representativo esse número ainda pode
ser pequeno quando comparado a cerca de 80.000 espécies descritas (KIRK et al. 2001).

4. O gênero Phytophthora

O gênero Phytophthora pertence ao filo Oomycota que possui uma única classe,
Oomycetes, com 12 ordens, 27 famílias, 92 gêneros e 808 espécies. Os indivíduos do Reino
Fungi são morfologicamente similares e apresentem o mesmo modo nutricional
(ALEXOPOULOS et al. 1996). A posição taxonômica adotada pelos especialistas ainda hoje
é variável, tendo sido classificados inicialmente como pertencentes ao Reino Fungi
(WHITTAKER, 1969, AINSWORTH, 1973), e o mais recente ao Reino Stramenopila
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(ALEXOPOULOS et al. 1996), que atualmente foi renomeado por Dick (2001) como
Straminipila, incluindo os filos Oomycota, Hyphochytriomycota e Labyrinthulomycota e
alguns grupos de algas. Estes organismos apresentam algumas características peculiares como
reprodução assexuada por meio de zoósporos móveis e biflagelados, sendo um liso do tipo
chicote e outro com mastigonemas, do tipo tínsel; produção de talo diplóide onde ocorre a
meiose para o desenvolvimento dos gametângios; reprodução oogâmica por contato de
gametângios; parede celular composta de β-glucanos, hidroxiprolinas; mitocôndrias com
cristas tubulares; e várias características bioquímicas. Os representantes deste filo possuem
talo holocárpico (unicelular) ou, eucárpico (micelial), este último com hifas cenocíticas, cujos
septos delimitam apenas as estruturas reprodutivas. A reprodução assexuada ocorre por meio
de zoósporos biflagelados, os quais normalmente são formados dentro do zoosporângio
(ALEXOPOULOS et al., 1996).
A palavra Phytophthora deriva do grego e significa destruidor de plantas. As espécies
de Phytophthora podem sobreviver por alguns anos no solo na forma de esporângio,
clamidósporos, micélio e oósporos. Nos tecidos doentes são produzidos os zoósporos que
necessitam de água livre para se locomoverem e infectar a planta. Portanto, umidade elevada
do solo, assim como temperatura entre 21º C e 30º C, são fatores que favorecem o
desenvolvimento da doença (ERWIN; RIBEIRO, 1996). Podem causar doenças nos frutos,
folhagens, copa e raízes. Apresentam uma vasta gama de hospedeiros cultivados ou silvestres
(SANTOS, 2001).
Os clamidósporos que são esporos de resistência produzidos por Phytophthora spp.
podem permanecer viáveis por longo tempo em tecidos infectados ou no solo da rizosfera
(LUZ et al, 2001). A rizosfera é a região do solo sob a influência das raízes. O solo rizosférico
tem características bem diferentes das do solo distante das raízes. Na rizosfera há uma maior
concentração de nutrientes orgânicos provindos das raízes, favorecendo o crescimento de
microrganismos, que necessitam da matéria orgânica como fonte de energia para seu
desenvolvimento. As células que descamam das raízes e os exsudatos solúveis constituem as
maiores fontes de carbono e nitrogênio para os microrganismos rizosféricos (CARDOSO;
FREITAS, 1992).
A formação de clamidósporos ocorre quando não há condições de crescimento
micelial, ou seja, quando há baixa disponibilidade de oxigênio e nutrientes, elevados níveis de
dióxido de carbono, baixas temperaturas e o desenvolvimento das raízes é reduzido ou nulo
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com insuficiente produção de tecidos suscetíveis à infecção. Sob condições favoráveis, os
clamidósporos germinam indiretamente, produzindo esporângios e zoósporos, ou diretamente,
formando micélio (ERWIN; RIBEIRO, 1996; LUZ et al, 2001).
As fases de vida do gênero Phytophthora consistem em dois ciclos que são
estimulados por diferentes condições ambientais. O ciclo assexual é caracterizado pela
produção de esporângios, que podem germinar diretamente em líquido ou numa superfície
para formar um tubo germinativo (germinação direta), ou podem diferenciar-se para formar
zoósporos uninucleares, biflagelados (germinação indireta). Cada esporângio produz em torno
de 50 zoósporos. Essa produção é estimulada por quedas bruscas de temperatura e pela
presença de água livre (SANTOS et al., 2005). Os zoósporos nadam em direção a região das
raízes graças aos estímulos de substâncias exsudadas pelas plantas. Em seguida ocorre o
encistamento com a perda dos flagelos e secreção de glicoproteínas e outras moléculas,
formando a parede celular primária. Os cistos aderem à superfície da raiz através de
apressórios, depois germinam formando um tubo germinativo. Com a germinação é iniciado
um complexo programa de expressão diferencial dos genes controlando o desenvolvimento
das estruturas de infecção e invasão do hospedeiro, determinando a patogenicidade (ERWIN;
RIBEIRO, 1996). O ciclo sexual gera oósporos de paredes espessas que são adaptados a
baixas temperaturas e sobrevivem a condições desfavoráveis do ambiente. O oósporo é
formado no interior do oogônio, o gameta feminino que é fecundado pelo anterídio gameta
masculino, formando-se um zigoto, que se desenvolve em oósporo. Esse esporo pode
apresentar dormência e permanecer no solo vindo a germinar sob condições favoráveis
produzindo tubos germinativos que podem formar esporângios, retornando ao ciclo assexual
do patôgeno (ERWIN; RIBEIRO, 1996). Os oósporos, com sobrevivência maior do que os
esporângios e zoósporos propiciam a recombinação genética e hibridização das espécies (LUZ
et al., 2001).
Tanto quanto no século XIX, quando foi descrito como agente causal da requeima da
batatinha (Solanum tuberosum L.), o gênero Phytophthora também marcou como destruidor
de plantas nos séculos XX e XXI, sendo responsável por perdas de árvores nativas causando
um impacto negativo em florestas na Austrália, Europa e América do Norte. P. cinnamomi foi
à causa de um surto de cancro nas florestas da Austrália no início dos anos 60, nas quais
árvores de Eucalipto marginata, assim como muitas outras plantas foram danificadas ou
destruídas (JURSKIS, 2005).

Phytophthora cinnamomi também tem sido implicada na
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diminuição severa de carvalhos na Europa causando a doença morte súbita. Da mesma forma
na Europa, P. citricola foi isolado a partir de uma gama de hospedeiros economicamente
importantes (LUQUE et al., 2002). A espécie P. ramorum descrita em 2001, destruiu grandes
áreas de carvalho nativo das florestas da Califórnia, matando também outras árvores (RIZZO
et al ., 2005).
Atualmente cerca de 15 espécies são reconhecidas como uma considerável ameaça
para florestas e ecossistemas naturais; algumas são conhecidas há muitos anos, por exemplo a
P. cinnamomi, P. cambivora, P. citricola, P. cactorum, P. inflata, P. cryptogea, P.
megasperma, P. syringae, P. ilicis, P. drechsleri e P. gonapodyides, mas outras são "novos"
táxons, apenas isolados e caracterizado nos últimos 10 anos como por exemplo P. ramorum,
P. kernoviae, P. alni e P. quercina (COOKE et al., 2007)
Entre as espécies mais freqüentes e prejudiciais está P. cinnamomi que é um habitante
natural do solo, presente nas regiões tropicais e subtropicais, causando perdas acentuadas na
produção de várias culturas e ecossistemas naturais (MATOS; SANTOS FILHO, 2001).
No Brasil, na região cacaueira quatro espécies de Phytophthora, P. palmivora, P.
capsici, P. citrophthora, P. heveae, formam o complexo podridão-parda, afetando as
plantações e ainda apresentando potencialidades de assumir os mesmos níveis de importância
econômica registrados no passado, quando chegava a causar perdas estimadas entre 20 a 30 %
da produção anual de cacau no Brasil (MEDEIROS et al., 1977).
Mais de oitenta espécies diferentes de Phytophthora estão referidas na literatura,
porém constantemente novas espécies são descritas para acomodar isolados com
características diferentes das espécies já descritas em função da variabilidade existente e da
complexidade taxonômica do gênero (LUZ; MATSUOKA, 1996). Historicamente, os
critérios morfológicos e fisiológicos têm sido utilizados para a identificação das espécies de
Phytophthora (WATERHOUSE, 1963; NEWHOOK et al., 1978; STAMPS et al., 1990).
Entretanto a variabilidade dos critérios morfológicos causados pelo meio de cultura, idade das
colônias, condições de incubação e outros fatores podem dificultar a identificação e
classificação de isolados. Para a identificação de Phytophthora a nível de espécie tem sido
utilizadas juntamente com os critérios morfobiométricos técnicas como PCR (Polymerase
Chain Reaction), RFLPs (Random Fragment Lenght Polymorphism), RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA), e seqüenciamento de genes nucleares e mitocondriais
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(FORSTER et al., 1990; COOKE e DUNCAN, 1997; RISTAINO et al., 1998; FALEIRO et
al., 2003, 2004).
Isolados de espécies P. palmivora, P. nicotianae, P. citricola e P. citrophthora de
Citrus foram diferenciadas através de padrões de RFLP. Do mesmo modo isolados de
cacaueiro: P. palmivora, P. megakarya, P. citrophthora e P. capsici também foram
diferenciados por perfis de RFLP (FORSTER et al., 1990; OUDEMANS e COFFEY, 1991;
MARTIN e TOOLEY, 2004).
Com o objetivo de analisar detalhadamente as relações filogenéticas dentro do gênero
Phytophthora, Kroon et al. (2004) realizaram a análise filogenética molecular entre 113
isolados de 48 espécies deste gênero usando regiões de DNA mitocondrial e seqüências de
genes nucleares (fator de elongação 1-α e β - tubulina). Os resultados demonstraram a
característica monofilética deste gênero e que o agrupamento taxonômico clássico descrito
por Waterhouse (1963), não reflete verdadeiramente as relações filogenéticas das espécies.
Mesmo não sendo utilizado fragmentos de genes da região ITS, observaram que os resultados
obtidos por Cooke et al. (2000) e Martin e Tooley (2003) concordam com os seus resultados.
Portanto, Kroon et al., (2004) indicam o uso de seqüências ITS como também os genes
nucleares, fator de transcrição e elongação 1-α e β – tubulina para estudos filogenéticos com
Phytophthora.

5. Famílias de Angiospermas: Sapotaceae, Fabaceae e Chrysobalanaceae

As angiospermas caracterizam por possuírem flores e frutos, e é o grupo de plantas
que ocorrem em maior número no planeta. A Mata Atlântica possui 159 gêneros de
Angiospermas endêmicos. A maior riqueza de espécies endêmicas da Mata Atlântica é
encontrada no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar localizado no Rio de Janeiro, São
Paulo e Paraná, seguida do Corredor Central da Mata Atlântica que abrange os estados da
Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais e depois no Corredor de Biodiversidade do Nordeste nos
estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (CONSERVAÇÃO
INTERNACIONAL, 2008c).
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5.1 Família Sapotaceae

Sapotaceae possui 53 gêneros nos quais se distribuem cerca de 1100 espécies de
distribuição Pantropical, em florestas pluviais situadas em altitudes inferiores a 1000 metros.
Inclui árvores e arbustos latescentes, de folhas alternas, raramente opostas ou verticiladas,
simples e margem em geral inteira. As flores são pouco vistosas, e reúnem-se em
inflorescências cimosas, às vezes caulifloras, actinomorfas, e possuem 4-8 sépalas, 4-5
pétalas, unidas, estames em mesmo número ou o dobro do número de pétalas, epipétalos,
ovário súpero, o fruto é uma baga. A família inclui diversas espécies frutíferas como o Abiu
ou Caimito (Pouteria caimito) e a Lucuma (Pouteria lucuma), apreciados na culinária e por
ser uma fonte rica de vitaminas, ferro e carboidratos. Manilkara (Maçaranduba ou
Massaranduba) fornece madeira de qualidade para construções sendo também resistente a
ataques de fungos e insetos. Algumas espécies têm o óleo extraído das sementes (Pouteria
butyrocarpa) e outras fornecem o látex retirado da casca. A Manilkara maxima T.D. Penn.
descrita pela primeira vez por T.D. Pennington, 1991 (Figura 1C-D). É uma árvore
aproximadamente de 20 a 30 m de altura, e 60 cm de diâmetro do tronco, flor branca cálice
marrom, látex branco. Nome vulgar Massaranduba.
O gênero Manilkara apresenta vinte e nove espécies no Mundo, dezessete espécies no
Brasil, destas nove são encontradas na Mata Atlântica e das quais sete são endêmicas deste
ecossistema (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2008a)

5.2. Família Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae é uma família com distribuição pantropical, com 18-20 gêneros e
mais de 500 espécies. São árvores ou arbustos, com folhas alternas, simples, com estípulas
(pequenas e caducas). As flores são geralmente vistosas, reunidas em inflorescência,
bracteadas, cinco sépalas, cinco pétalas, livres, cinco estames a numerosos, às vezes dispostos
unilateralmente, com filetes muitas vezes evidentes e coloridos, ovário súpero, com estilete
inserido na base (ginobásico). O fruto é uma drupa, seca ou carnosa. As espécies de
Chrysobalanaceae habitam preferencialmente as florestas baixo-montanas (PRANCE, 1979)
No Brasil ocorrem sete gêneros e cerca de 250 espécies, a maioria na região
amazônica. Na Mata Atlântica são encontrados seis gêneros e 59 espécies, sendo 80% delas
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endêmicas. A maior riqueza de endemismos é encontrada junto ao Corredor Central da Mata
Atlântica, nos estados do Espírito Santo e Sul da Bahia. O gênero Parinari apresenta trinta e
nove espécies no Mundo, doze espécies no Brasil, sendo cinco espécies encontradas na Mata
Atlântica e destas quatro são endêmicas. A espécie Parinari alvimii Prance (Figura 1A-B) foi
descrita por (PRANCE, 2001) (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2008b).

5.3. Família Fabaceae

A família Fabaceae (ou Leguminosae) é a terceira maior família dentre as
Angiospermas, compreendendo aproximadamente 730 gêneros e mais 19.000 espécies. De
tamanho muito variado, que vai desde árvores gigantes até diminutas ervas e encontra-se
predominantemente nas zonas tropicais e sub-tropicais (LEWIS, 2004).
Com grande importância econômica a família Fabaceae se destaca no âmbito das
dicotiledôneas. Além das espécies que fornecem grãos consumidos pelo homem, é uma
importante fonte de madeiras-de-lei (DUKE, 1981). Outra característica importante da família
Fabaceae é a capacidade que muitas espécies têm, em converter o nitrogênio da atmosfera em
compostos nitrogenados utilizados pelas plantas, graças a uma relação de simbiose com
bactérias do gênero Rhizobium (ZOMLEFER, 1994)
Harleyodendron é um gênero neotropical ocorrendo principalmente na Mata Atlântica
brasileira, onde é facilmente encontrado em áreas de cacau-cabruca na Bahia. É uma árvore
de aproximadamente 10 metros de altura com diâmetro do tronco de aproximadamente 60 cm,
madeira uniforme, dura, resistente, ramos pendentes, folhas verde-brilhantes, flores com
corola creme, hermafrodita, actinomórfica, bastante perfumadas. Frutos com duas sementes,
(FUNDAÇÃO SOS MATA TLÂNTICA, 1990). O gênero Harleyodendron é constituído por
apenas uma espécie, Harleyodendron unifoliolatum (Figura 1E-F). Não possui sinonímia
botânica. O primeiro relato foi feito por (COWAN, 1979).
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Figura 1- (A-F) Espécies botânicas da Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-B) Parinari alvimii
Prance, (A) folhas verdes e (B) folhas da serrapilheira; (C-D) Manilkara maxima Penn.
(C) folhas verdes e (D) folhas da serrapilheira; (E-F) Harleyodendron unifoliolatum
Cowan, (E) folhas verdes e flores e (F) folhas da serrapilheira
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6. Áreas de estudo

Três unidades de conservação do Bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia foram
utilizadas para as coletas do material em estudo: Ecoparque, situada no município de Una,
Parque Estadual Serra do Conduru localizado nos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, e
Reserva Capitão no município de Itacaré, na Bahia, Brasil.

6.1. Ecoparque de Una

O Ecoparque é um parque turístico localizado no município de Una, 45 km ao sul de
Ilhéus (Figura 2). É uma reserva particular reconhecida pelo IBAMA, criada em 1997 pela
parceria entre o Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB) e a Conservação
Internacional do Brasil. Inicialmente com área de 83 hectares, foi ampliada para 383 hectares
de mata preservada (Figura 3A-B), garantindo a proteção de um corredor florestal entre a
Reserva Biológica de Una e outras áreas de mata no seu entorno, aumentando as chances de
sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção (CONSERVATION INTERNATIONAL
DO BRASIL, 2003). Além de influenciar o desenvolvimento do ecoturismo, o Ecoparque
possui atividades de educação ambiental, pesquisa científica e conservação. Em 2001 o
Ecoparque foi homologado como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
ou seja, foi reconhecido nacionalmente como um centro de divulgação das idéias, conceitos,
programas e projetos desenvolvidos de conservação. Seu grande atrativo é uma passarela a 30
metros de altura, entre as copas das árvores. Entre os vários registros botânicos do Ecoparque
de Una, foi detectado a ocorrência das Podostemaceae, uma espécie aquática, adaptada às
corredeiras e que possui um singular mecanismo reprodutivo (ARAÚJO et. al, 1998).

6.2. Reserva Capitão

A reserva Capitão está localizada no município de Itacaré, na Bahia, a 63 km da
cidade de Ilhéus (Figura 2). É propriedade do IESB desde outubro de 2003. A Reserva
Capitão abrange uma área 973 hectares, coberta por floresta em diferentes estádios de
conservação. Além do Parque Estadual Serra do Conduru (PESC), a propriedade também é
vizinha das RPPN Rio Capitão e Pedra do Sabiá, formando um conjunto de 1.300 hectares em
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reservas particulares e estão no interior da Área de Proteção Ambiental Itacaré – Serra
Grande. Com esta RPPN o Sul da Bahia agora possui 20 RPPN protegendo mais de 3.000
hectares expressivos de remanescentes florestais com sua riqueza de fauna e flora (Figura 3CD). A reserva tem como objetivo garantir a conservação da biodiversidade, apoiar a
implementação do Parque Estadual Serra do Conduru ampliando a proteção efetiva da sua
Zona de Amortecimento, além de ser uma unidade de pesquisa sobre a Mata Atlântica e sua
biodiversidade (ARAÚJO et. al., 1998).

6.3. Parque Estadual Serra do Conduru

O Parque Estadual da Serra do Conduru, localizado nos municípios de Ilhéus, Uruçuca
e Itacaré (Figura 2), foi criado em 21 de fevereiro de 1997 através de Decreto nº. 6227.
Botânicos do Centro de Pesquisas do Cacau - CEPEC/CEPLAC e do Jardim Botânico de
Nova York identificando 456 espécies de árvores distintas em apenas 01 hectare. Estudos
desenvolvidos reforçaram a importância desta unidade de conservação, encontraram 44
espécies de anfíbios anuros, destas 31 (70%) são exclusivas da Mata Atlântica, como também
identificaram 144 espécies de árvores em uma área de 1.000 m2. Este é o maior número de
espécies já registrado no país seguindo uma mesma metodologia. Confirmaram estas áreas
como prioritárias para a conservação da Mata Atlântica da Região Nordeste do Brasil,
identificando a altíssima biodiversidade e elevados níveis de endemismo de espécies
representando um dos mais importantes blocos de remanescentes florestais da Bahia (Figura
3E-F). A Serra do Conduru inclui-se na “Costa do Cacau”, Zona Turística Especial que
contempla principalmente os municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré (LEOPOLDINO;
MARQUES, 2005).
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Figura 2- Localização da Reserva Capitão, do Parque Estadual da Serra do Conduru e do Parque Ecológico de Una no Sudeste do
Estado da Bahia, Brasil. Fonte: Laboratório de Geoprocessamento do IESB
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Figura 3- (A-F) Áreas de estudo (Unidades de conservação da Mata Atlântica do Sul da Bahia):
(A-B) Reserva Ecoparque de Una; (C-D) Reserva Capitão; (E-F) Parque Estadual Serra
do Conduru
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Fungos conidiais decompositores da serrapilheira da Mata Atlântica do Sul da Bahia
Dilze Maria Argôlo Magalhães1, Edna Dora Martins Newman Luz2, Jorge Teodoro de
Souza2,3, José Luiz Bezerra2
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Resumo

Três Unidades de Conservação e três espécies vegetais da Mata Atlântica do Sul da
Bahia foram utilizadas para o estudo de fungos conidiais, decompositores da serrapilheira.
Coletas foram realizadas no período de dezembro de 2007 a julho de 2008. As amostras de
folhas foram lavadas em água corrente por uma hora e incubadas em câmara-úmidas, abertas
15 minutos diariamente, por um mês. Estruturas fúngicas microscópicas foram observadas e
preparadas lâminas semi-permanentes. Foram identificados 52 táxons distribuídos em 39
gêneros. Do total de táxons, 14 representam novas referências para o Brasil: Beltraniella
fertilis, Chaetosphaeria innumera, Cladosporium tenuissimum, Dictyosporium oblongum,
Helicosporium guianensis, Idriella acerosa, Inesiosporium longispirale, Pseudobeltrania
macrospora, Scolecobasidium aff dendroides, Scolecobasidium cf. tropicum, Sporidesmiella
aspera, Sporidesmium bambusae, Sporidesmium coffeicola, Triscelophorus curviramifer.
Ophioceras leptosporum foi o único ascomiceto encontrado na sua fase teleomórfica. A
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espécie Dactylaria pseudomanifesta é nova para a ciência. O número de espécies identificadas
indica que as Unidades de Conservação da Mata Atlântica estudadas são propícias para o
desenvolvimento de ampla diversidade de fungos, os quais desempenham papel de destaque
para a conservação eficiente dos recursos renováveis e dos ecossistemas.

Palavras-chave - Mata Atlântica, serrapilheira, fungos conidiais, Dactylaria pseudomanifesta
e taxonomia

Conidial fungi from Southern Bahia Atlantic Rain Forest

Abstract

Conidial fungi from the leaf litter of three plant species of Southern Bahia Atlantic
Rain Forest were studied in three conservation units. Collects were made from December
2007 to July 2008. Litter samples were washed in running water for 1 hr and incubated for 1
month in moist chambers which were opened during 15 min daily. Permanent and
semipermanent slides were made for microscopic examination. Fifty two taxa from 39 genera
were identified. Fourteen taxa were new reports to Brazil: Beltraniella fertilis,
Chaetosphaeria

innumera,

Cladosporium

tenuissimum,

Dictyosporium

oblongum,

Helicosporium guianensis, Idriella acerosa, Inesiosporium longispirale, Pseudobeltrania
macrospora, Scolecobasidium aff. dendroides, Scolecobasidium cf. tropicum, Sporidesmiella
aspera, Sporidesmium bambusae, Sporidesmium coffeicola, Triscelophorus curviramifer.
Ophioceras leptosporum was the only Ascomycete found in its teleomorphic stage. The
species Dactylaria pseudomanifesta is new to science. The number of species found indicates
that the conservation units are favourable to the development of a wide fungal diver sity
important to maintain the ecosystem and its renewable resources.
Key words – Atlantic forest, litter, conidial fungi, Dactylaria pseudomanifesta, taxonom
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1. Introdução

A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e seriamente
ameaçado do planeta restando apenas de 7 a 8% da floresta original (SILVA; CASTELETI,
2005).
Apesar do acentuado processo de intervenção, a Mata Atlântica ainda abriga uma
parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com destaque para os altíssimos
níveis de endemismos, especialmente na região cacaueira da Bahia, região serrana do Espírito
Santo, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira (CONSERVATION INTERNATIONAL DO
BRASIL, 2000).
A serrapilheira é formada por fragmentos orgânicos de origem vegetal e animal, que
caem sobre o solo por meio de diversos processos (GOLLEY et al., 1978). Segundo Alves et
al. (2006) a deposição da serrapilheira corresponde a uma das etapas mais importantes da
ciclagem de nutrientes em um bioma. O seu acúmulo na superfície do solo é regulado pela
quantidade de material e taxa de decomposição.
Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de nutrientes para o solo florestal
se dá através da produção de serrapilheira, sendo esta considerada o meio mais importante de
transferência de elementos essenciais da vegetação para o solo de acordo com Vital et al.
(2004). Schumacher et al. (2004) afirmam que a permanência da serrapilheira na floresta fará
com que essa seja reaproveitada no ciclo de nutrientes do ecossistema, através de sua
decomposição e da liberação dos nutrientes para posterior reabsorção pelas raízes das plantas.
De acordo com Heal et al. (1997), a alta qualidade nutricional da serapilheira supri a
necessidade de seus decompositores, especialmente dos microrganismos reSudestetando numa
decomposição mais acelerada. As bactérias do solo formam o grupo que apresenta maior
abundância e diversidade entre as espécies. Os fungos são os principais contribuintes em peso
para a biomassa microbiana do solo, sendo encontrados com comunidades variando de 104 a
106 organismos por grama de solo e podem ser responsabilizados por aproximadamente 70%
da matéria orgânica (BRANDÃO, 1992). Segundo Dix e Webster (1995), as folhas estão entre
os substratos mais utilizados e relevantes para a colonização dos fungos. O número de fungos
conidiais aumenta com a progressiva decomposição do substrato (HUDSON, 1968).
O objetivo deste trabalho foi de estudar a diversidade de espécies de fungos na
serrapilheira das plantas Parinari alvimii Prance, Manilkara maxima Pennigton,
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Harleyodendron unifoliolatum Cowan, na Mata Atlântica do Sul da Bahia, identificando e
caracterizando os táxons encontrados.

2. Material e Métodos

2.1. Áreas de estudo

Três unidades de conservação do Bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia, Brasil foram
utilizadas para as coletas do material em estudo: Ecoparque, situada no município de Una,
Parque Estadual Serra do PESC localizado nos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, e
Reserva Capitão no município de Itacaré, Bahia, Brasil.
No campo foram identificadas e marcadas três espécimes de três espécies vegetais
endêmicas, raras e de ampla localização geográfica na Mata Atlãntica do Sul da Bahia:
Parinari alvimii Prance (Oiti cumbuca) da família Chrysobalanaceae , Manilkara maxima
Pennington (Massaranduba) da família Sapotaceae, e Harleyodendron unifoliolatum Cowan
da família Fabaceae (ou Leguminosae).

2.2. Forma de coleta, e preparo para identificação dos fungos

As coletas foram realizadas no período de dezembro de 2007 a julho de 2008. Período
correspondente as estações verão, outono e inverno, apresentando temperatura média na
Reserva Capitão e PESC de 24,4°C, 23,9°C e 20,5°C respectivamente, e precipitação de 78,1
mm, 99,5 mm e 153,5 mm respectivamente. Enquanto na Reserva Ecoparque de Una a
temperatura e precipitação no período de verão, outono e inverno foram respectivamente
25,1°C, 23,0 °C, 21,9°C e 163,5 mm, 91,3 mm, 71,7 mm. Perfazendo um total de quatro
coletas. Em três ecossistemas naturais da Mata Atlântica, com três espécies vegetais e três
espécimes de cada. As plantas depois de identificadas e localizadas com GPS, foram
marcadas com uma fita de cor. Na serrapilheira destas árvores era arremessado um quadrado
50 x 50 cm (0,25 m2) e coletada uma folha por vez, perfazendo um total de dez folhas (uma
amostra) coletadas de forma aleatória em diferentes estágios de decomposição.
As amostras de material vegetal foram guardadas em sacos de papel Kraft,
transportadas ao laboratório de Biodiversidade de fungos do Centro de Pesquisa de Cacau-
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CEPEC da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC. Quando possível
as amostras foram lavadas logo após a coleta, quando não havia disponibilidade de tempo
foram conservadas em geladeira para no dia seguinte serem lavadas. As amostras foram
colocadas em vasilhames plásticos previamente perfurados onde eram lavadas por uma hora
em água corrente (torneira) de modo que a água não caia diretamente sobre as folhas. A água
escorre pelas aberturas levando as impurezas das folhas. Depois de lavadas foram
acondicionadas em câmaras-úmidas, feitas em vasilhames plásticos sendo estas abertas
diariamente por quinze minutos, para entrada de ar, técnica descrita por Castañeda-Ruiz et al.
(2006). Após 72 h o material incubado era observado em estereomicroscópio e revisado
periodicamente, durante 30 dias. Os microfungos foram isolados com o auxilio de uma
agulha fina e colocados em meio de montagem semi-permanente (resina PVL: álcool
polivinílico + lactofenol) (TRAPPE; SCHENCK, 1982). Os fungos foram observados na lupa
e microscópio ótico (estruturas somáticas, reprodutivas, estruturas de resistência, entre
outras), identificados utilizando bibliografia específica.

Após a identificação, foram

colocados em meio de cultura batata-dextrose-ágar para o crescimento do micélio. As folhas
colonizadas foram posteriormente desidratadas em um secador, convertidas em exsicatas e
herborizadas no herbário do Centro de Pesquisa de Cacau (CEPEC/CEPLAC).

4. Resultados e Discussão

Foram identificadas 52 espécies de 39 gêneros (Tabela 1), associados às folhas da
serrapilheira das plantas Parinari alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum
da Mata Atlântica do Sul da Bahia. Os gêneros e espécies são apresentados em ordem
alfabética e estão incluídos comentários e informações sobre a distribuição geográfica. Do
total de táxons, dois representam novas referências para a Bahia: Cladosporium tenuissimum e
Helicosporium guianensis. 14 novas referências para o Brasil: Scolecobasidium aff.
dendroides

e

Triscelophorus

curviramifer,

Beltraniella

fertilis,

Idriella

acerosa,

Inesiosporium longispirale e Pseudobeltrania macrospora, Chaetosphaeria innumera,
Dictyosporium

oblongum,

Scolecobasidium

cf.

tropicum,

Sporidesmiella

aspera,

Sporidesmium bambusae, Sporidesmium coffeicola e Ophioceras leptosporum foi o único
ascomiceto encontrado na sua fase teleomórfica. A espécie Dactylaria pseudomanifesta é
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nova para a ciência. Os outros táxons por já terem sido encontrados no Brasil e na Bahia não
foram descritos apenas listados, alguns com ilustração.

* Beltraniella fertilis Heredia, R.M. Arias, M. Reyes & R.F. Castãneda, Fungal Diversity 11:
99-107, 2002. (Figura 5 A-B)

Colônias hipófilas, efusas. Micélio imerso, setas eretas, retas, isoladas ou em grupo de
parede espessas, lisas a sub-verrucosas, agudas, castanho, escuras, tamanho 90-240 x 3-6 µm,
base bulbosa. Conidióforos macronematosos, setiformes, isolados ou em pequenos grupos,
retos, septados, simples ou ramificados no ápice, tamanho 97-337 x 40-8 µm, células
separadoras unicelulares, hialinas, elipsóides, fusóides, tamanho 6-8 x 2,5-5 µm. Células
conidiogênicas poliblásticas terminais, integradas, castanho, pálidos. Conídios originados nas
células conidiogênicas ou nas células separadoras, de base rostrada e ápice truncados, lisos,
oliváceos com uma faixa transversal hialina acima da zona equatorial tamanho 15-23 x 5-8
µm.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’ 06,4”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1410).
Distribuição geográfica: Foi encontrado pela primeira vez no México em folhas
mortas de Mangifera indica. Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Heredia et
al. (2002). Foram descritos 15 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Chaetosphaeria innumera Berk. & Broome ex Tul. & C.Tul., Select. fung. carpol. (Paris) 2:
252 (1863). (Figura 5F)

Colônias efusas, negras. Peritécios inobservados, conidióforos solitários ou
fasciculados, septados, marrons-escuros, lisos até 200 µm de comprimento 4–6 µm de
espessura, frequentemente percorrente. Conídios agregados elipsóides a oblongados,
unicelulares, oliváceos tamanho 2,5-5,0 x 2,0-3,0 µm.
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Tabela 1- Espécies fúngicas encontradas nas plantas Harleyodendron unifoliolatum, Manilkara maxima e Parinari alvimii
nos três locais Ecoparque, Reserva Capitão e Parque Estadual Serra do Conduru da Mata Atlântica do Sul da Bahia
Ecoparque/
plantas
I*
II
III
X
X
X
X
X

R. Capitão/
plantas
I
II
III
X

Táxons
Anungitea sp.
Ascochyta sp.
Atrosetaphiale flagelliformis (Matsush.) Matsush.
X
Beltrania querna Harkn.
X
Beltrania rhombica Penz.
X
X
X
X
Beltraniella fertilis fertilis Heredia, R.M. Arias, M. Reyes &
X
R.F. Castañeda
Beltraniella portoricensis (F.Stevens) Piroz. & S.D. Patil
X
X
X
X
X
Chaetosphaeria innumera (Berk. & Broome) Tul. & C. Tul.
Circinotrichum falcatisporum Piroz.
X
X
X
Cladosporium tenuissimum Cooke
X
Cryptophiale kakombensis Piroz.
X
X
Cryptophiale udagawae (Piroz. & Ichinoe) Piroz.
X
X
Dactylaria pseudomanifesta D.M.A. Magalhães & J.L. Bezerra
X
Dictyosporium elegans Corda
X
Dictyosporium oblongum (Fuckel) S. Hughes
Elachopeltis sp.
X
Geotrichum sp.
X
X
Gliocladium roseum Bainier
X
X
Grallomyces portoricensis F. Stevens
X
X
X
Gyrothryx grisea Piroz.
X
X
X
Gyrothrix magica (Lunghini & Onofri) Onofri & Lunghini
X
X
X
X
Gyrothrix verticiclada (Goid.) S. Hughes & Piroz
Helicosporium guianensis Linder
X
X
X
Humicola sp.
X
Idriella acerosa R.F. Castañeda & W.B. Kendr.
X
X
Idriella sp.
X
X
X
Isthmotricladia sp.
X
Inesiosporium longispirale (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda
X
X
Lasiodiplodia sp. M.B. Ellis & Everh.
X
Mariannaea sp. G. Arnaud
X
X
Ophioceras leptosporum (S.D. Iqbal) J. Walker
X
Paliphora intermedia Alcorn
Paraceratocladium polysetosum R.F. Castañeda
X
X
X
X
X
Paraceratocladium silvestre R.F. Castañeda
X
X
Pestallotiopsis sp. (Henn.) Steyaert
X
X
X
Pseudobeltrania macrospora Heredia, R.M. Arias, M. Reyes,
X
R.F. Castañeda
Pseudobotrytis terrestris (Timonin) Subram.
Pseudodictyosporium wauense Matsush.
X
Scolecobrasidium aff dendroides Piroz. & Hodges
X
X
Scolecobasidium cf. tropicum Matsush.
X
Speiropsis scopiformis Kuthub. & Nawawi
X
Sporidesmiella aspera Kuthub. & Nawawi
X
Sporidesmiella vignalensis W.B. Kendr. & R.F. Castañeda
X
X
X
Sporidesmium bambusae M.B. Ellis
X
Sporidesmium coffeicola M.B. Ellis
Trichoderma sp.
X
X
Triscelophorus curviramifer (Matsush.) Matsush.
X
Triscelophorus deficiens (Matsush.) Matsush.
X
Vermiculariopsiella cornuta (V.Rao & de Hoog) Nawawi,
Kuthub. & B. Sutton
Volutella minima Höhn
X
X
X
X
Volutella sp.
X
X
X
X
X
X
Zygosporium gibbum (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) S.
X
X
X
X
Hughes
* I - Harleyodendron unifoliolatum Cowan, II- Manilkara maxima Pennington, III- Parinari alvimii Prance
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PESC/plantas
I
X

II

III

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Uruçuca, no PESC, sobre
folhas em decomposição Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4” e W 039° 04’
37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1463).
Distribuição geográfica: Inglaterra e Polônia. Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Ellis
(1976). A fase teleomórfica não foi observada. Foram descritas 160 espécie (teleomorfos)
deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Cladosporium tenuissimum Cooke, Grevillea 6(no. 40): 140 (1878). (Figura 5 C-D)

Conidióforos oliváceos, macronematosos, reto, não ramificado, intercalado ou
terminal, liso, septado, não geniculado, nem nodoso, com tamanho 288-704 x 3-5 µm, com
célula basal lobada. Conídios formados no ápice do conidióforo, com ramificações em
cadeias, tamanho 18-42 x 3-5 µm, septo do conídio é excêntrico.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
sobre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,7” e W 039° 03’ 23,3”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1434); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii, (S 14° 23’ 06,6” e W 039° 04’
44,7”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1500); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1512).
Distribuição geográfica: encontrado em solo em New Caledônia, e na Nigéria (HO et
al., 1999), Colômbia, Itália, Israel, Argentina, Alemanha, China, Taiwan, Índia, Austrália,
Brasil, Tailândia, Malásia, África do Sudeste, Inglaterra, Venezuela, Nova Caledônia, japão,
Nigéria, Estados Unidos, Líbia, Brunei Darussalam e Balearic islands. Brasil: Mato Grosso do
Sudeste, Pernambuco, e São Paulo (Mendes et al., 1998). Primeira referência para a Bahia.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por HO et al.,
(1999). Existem 724 espécies descritas deste gênero (Index Fungorum, 2004). Esta espécie
difere de C. oxysporum pela ausência dos conidióforos nodosos deste último.
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* Dactylaria pseudomanifesta – D.M.A. Magalhães, & J.L. Bezerra spec. nov. (Figura 4A-F).

Dactylaria manifesta, similia sed conidiis bruneis.
Colônias efusas, micélio imerso. Conidióforos simples, castanhos, escuros, 5–8
septados, lisos, cilindráceos, de ápice mais claro, 55–188 x 5–6 µm. Células conidiogênicas
terminais, integradas, denticuladas, 40–40 x 10–12 µm; dentículos apicais em número de 3–5,
1–2 µm de comprimento. Conídios obclavados a turbinados de base afunilada e ápice
arredondado, a truncado, castanhos claros, 3 septados, 17–25 x 3,5–4 µm. Célula distal
incolor.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1459); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,7”e
W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1417).
Distribuição geográfica: conhecida apenas na localidade tipo. Segundo o Index
Fungorum (2004), o gênero engloba 169 espécies. Dactylaria manifesta Castañeda &
Kendrick (1991), possui conídios hialinos, enquanto D. pseudomanifesta apresenta conídios
castanho-claros. As demais características são semelhantes nas duas espécies.

* Dictyosporium oblongum (Fuckel) S. Hughes, Can. J. Bot. 36: 762 (1958). (Figura 5E)

Colônias efusas, conídios oblongos ou irregulares, tamanho 32,5-37,5 x 10-12,5 µm,
oliváceos, usualmente com 3 a 4 filas de células do mesmo tamanho ou de tamanho diferentes
geralmente fortemente nos septos; células x 5 µm de espessura em número de 10 a 11 por fila.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4” e W 039°
04’ 37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1419).
Distribuição geográfica: descrita na Europa (Holanda) e América do Norte (Canadá)
(Ellis, 1971). Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Ellis.
(1971). Foram descritos 50 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004)
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Figura 4- (A-F) Nova espécie de fungo encontrada na Mata Atlântica do Sul da Bahia,
Dactylaria pseudomanifesta: Conidióforos simples, castanhos, escuros,
conídios obclavados a turbinados com célula distal incolor. Barras: A-F=15µm
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* Helicosporium guianensis Linder [as 'guianensis'], Annals of the Missouri Botanical Garden
16: 280 (1929). (Figura 6D)

Colônias efusas. Micélio superficial formado por hifas castanhas, septadas,
ramificadas. Conidióforos erectos, castanhos, nascidos lateralmente das hifas, septados,
ramificados unilateralmente, 96-208 x 5-6μm, com célula basal dilatada, 25-43 x 10-13μm.
Microconidióforos subhialinos, septados 17-40 x 3,5-5μm. Células conidiógenas terminais,
integradas, monoblásticas, denticuladas. Conídios helicóides, subhialinos a oliváceos,
septados, solitários, secos, acropleurógenos; filamentos 25-43 x 2μm.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,4” e W 039° 03’
23,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1430);
Distribuição geográfica: A espécie foi primeiramente encontrada em ramos mortos de
plantas na Guiana Britânica de acordo com Linder (1929). Na Índia, em Madras, sobre
madeiras mortas, úmidas de florestas e em vagens mortas de Poinciana pulcheerrima L.
(Subramanian, 1971), Austrália, China, Papua Nova-Guiné, Ilhas Seychelles, Ilhas Galapágos,
Suiça e Brasil. No Brasil foi encontrado em Mata Pao, Ferro-Areia na Paraíba, sendo o
primeiro registro para a Bahia.
Os espécimes analisados assemelham-se com as descrições apresentadas por
Subramanian (1971). Foram descritos 85 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Idriella acerosa R.F. Castañeda & W.B. Kendr., Univ. Waterloo Biology Series 35: 62
(1991). (Figura 6 A-B).

Micélio superficial, composto de hifas marrons, ramificadas, septadas lisas 15–20 µm
de largura. Conidióforo manonemáticos, não ramificados, eretos, retos 4–6 septados marrons
de ápice quase incolor 55–123 x 4–5 µm. Células conidiogênicas terminais simpodiais
diminutamente denticuladas nos conídios, ápice quase incolor 15-22 x 2,5–5,0 µm. Conídios
lunados, afunilados nas extremidades não-septados secos, lisos e incolores 10–15 x 1,5 µm.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4” e W 039°
04’ 37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1421).
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Figura 5: (A-H) Fungos encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-B) Beltraniella fertilis A:
conidióforo ramificado no ápice, B: conídios e conidióforos; (C-D) Cladosporium
tenuissimum: C- conídio, D- conidióforos e conídios; (E) Dictyosporium oblongum: conídios
oblongos (F) Chaetosphaeria innumera:conidióforo fasciculados e conídios agregados; (G-H)
Inesiosporium longispirale: conídios espiralados
Barras: A e B=15μm; C=5 μm; E= 30 μm;
F=5 μm; G e H=10 μm;
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Distribuição geográfica: Cuba (folhas mortas de Nectandra cariacea). Primeira
referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Castañeda
& Kendrick (1991). Foram descritos 36 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Inesiosporium longispirale, (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda & W. Gams, Nova Hedwigia
64(3-4): 486 (1997). (Figura 5 G-H).

Micélio superficial, hifas septadas, ramificadas, lisas, castanho a castanho escuras, 1-5 x 3-5
μm

de

largura.

Conidióforos

não

diferenciados,

intercalados

com

células

conidiogênicascurtas, subuladas, castanho escuras, monoblásticas, 12-20 x 5-5,5 μm.
Conídios acrógenos, solitários, espiralados, torcidos, normalmente atenuados e truncados na
base, enrolada 3-10 vezes, multi-septados, secos, de paredes lisas, alargadas parte 70-l96 μm,
longo aspiral de 50-65 μm, 18-36 μm diâmetro, filamentos de 3-7 μm de largura, oliváceos a
marrons pálidos, as células basais são marrom escuras a castanho.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 10/05/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1461); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16.7” e W 039° 03’ 23,3”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1556); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1405);

no município de Uruçuca, na Serra do Conduru, sobre folhas em

decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1462); Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,3” e W
039° 04’ 47,0”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1553); 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1503); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1425); Parinari
alvimii (S 14° 23’ 06,6” e W 039° 04’ 44,7”)

12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.

(CEPEC1555).
Distribuição geográfica: Encontradas em folhas mortas de Calophyllum antillanum e
em folhas mortas de Clusia rosea, em Cuba. Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados assemelham-se com as descrições apresentadas por
Castañeda (1997). Foram descritos duas espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).
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* Pseudobeltrania macrospora – Heredia; Arias, Reyes & Castañeda. Fungal Diversity 11:
99-107, 2002. (Figura 6E-F).

Colônias epífilas, efusas. Micélio imerso, conidióforos macronematosos solitários ou
fasciculados, simples, septados, eretos, castanhos mais no ápice, tamanho 45–88 x 5–8 µm
com célula basal lobada-radiada, tamanho até 20 µm de diâmetro. Células conidiogênicas
poliblásticas terminais cilíndricas marrons pálidas 15-30 x 6-7 µm. Conídios holoblásticos
solitários rombóides com base denticulada e ápice apiculado oliváceos, lisos, tamanho 30–45
x 15–20 µm com faixa hialina equatorial.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 14° 21’ 17,6” e W 039° 03’ 23,4”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1412).
Distribuição geográfica: serrapilheira do México. Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados assemelham-se com as descrições apresentadas por Heredia
et al. (2002). Foram descritos 10 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Scolecobasidium aff. dendroides Piroz. & Hodges, Can. J. Bot. 51(1): 162 (1973).
(Figura 6 C).

Conídios elipsóides a ovóides, não constrictos, marrons oliváceos, geralmente
monosseptado, raramente bisseptado, base atenuada e ápice arredondado, levemente áspero a
verrucosos, tamanho 7-8,5 x 3-4 µm. Conidióforos ramificados, septados e denticulados
tamanho 55-138 x 7,5-10 µm. Encontrado sobre o conidióforo de Paliphora sp. é levemente
áspero ou verrucosos.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Conduru,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4” e W 039°
04’ 37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1419).
Distribuição geográfica: Venezuela, Carolina do Sudeste (USA) e Austrália. Ellis
1976. Primeira referência para o Brasil.
A descrição de S. dendroides reporta que a espécie ocorre sobre setas. Descrições dos
espécimes analisados estão de acordo com Ellis (1976). Foram descritas 43 espécies deste
gênero (Index Fungorum, 2004).
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* Scolecobasidium cf. tropicum – Matsushima, Mat. Mycological Memorial. 3, 363, 1983.
(Figura 6 G-H)

Colônias efusas, hifas superficiais hialinas oliváceas, esparsas, conidióforos
mononematosos, macronematosos, dispersos, simples, cilíndricos, 0–2 septados, marrom,
com extremidades denticuladas alongando-se simpodialmente 10–15 x 5,0 µm. Conídios
fusiformes 2- septados, não-constrictos nos septos 17–20 x 3–4 µm, lisos, sub-hialinos.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,8” e W 039° 03’ 13,5”), 10/05/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1418),
Distribuição geográfica: Estados Federativos da Micronésia, Canadá e Tailândia,
(pecíolos secos de Cocos nucifera). Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por
Matsushima (1983). Foram descritos três espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Sporidesmiella aspera Kuthub. & Nawawi, Mycol. Res. 97(11): 1305-1314 (1993). (Figura
7 A, D).

Colônias efusas. Micélio parcialmente superficial e parcialmente imerso no substrato.
Conidióforos macronematosos, mononematosos, solitários, simples, retos, levemente
verrucosos na extremidade, cilíndricos, septados, marrons, marrons pálidos no ápice, tamanho
50-140 x 4-4,5 µm. Células conidiogênicas integradas, terminais, cilíndricas, de proliferação
percurrentes. Conídios holoblásticos, acrógenos, solitários, secos, lisos, 1- distoseptados, com
célula basal, sub-hialina e célula apical marrom clara, cilíndricos, acuneiformes, 16–25 x 4–5
µm, truncados na base e arredondados no ápice.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’ 06,4”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1464); município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,3” e W 039° 04’
47,0”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1465); Manilkara maxima (S 14° 23’
08,3”e W 039° 04’ 47,0”); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1466).
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Distribuição geográfica: Encontrados pela primeira vez em ramos podres submersos,
de angiosperma ignota, na Malásia. No Brasil quatro espécies foram encontradas S.
hyalosperma var. hyalosperma (Corda) P.M. Kirk (Grandi, 1990), S. Parva (M.B. Ellis) P.M.
Kirk (Barbosa, 2007), S. vignalensis W.B. Kendr. & R.F. Castañeda (Marques 2007) S.
claviformis P.M. Kirk (Cruz, 2008). Sporidesmiella aspera é primeira referência para o
Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por
Kuthubutheen & Nawawi (1993). Foram descritos 24 espécies e quatro variedades deste
gênero (Index Fungorum, 2004).

* Sporidesmium bambusae M.B. Ellis, 1965, (Mycological Papers. 103: 43-44). (Figura 7 C).

Micélio imerso, conidióforos, marrom, escuros, tamanho 55–80 x 5–7 µm. Conídios
marrons lisos, 7–9 pseudoseptados, obiclavados de ápice atenuado, tamanho 100– 110 x 10–
17 µm, base enegrecida 4-5 µm largura.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’ 06,4”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1408).
Distribuição geográfica: Serra Leoa (caules mortos de Oxytenanthera abyssinica)
(M.B.Ellis, 1965) e Índia. Primeira referência para o Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Ellis
(1976). Foram descritos 460 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

* Sporidesmium coffeicola M.B. Ellis, 1976: More Dematiaceous Hyfomycetes (Kew): p.8788. (Figura 7 B, E)

Micélio imerso, conidióforos retos ou curvos, septados marrons, lisos, 75–110 x 3–5
µm percurrentes, conídios obpiriformes 2 a 3 septados, tamanho 15–25 x 7–9 µm. Tamanho
na base 2–2,5 µm com as duas células inferiores marrons escuras e células superiores subhialinas.
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Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0” e W 039°
04’ 43,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1409).
Distribuição geográfica: Encontrada no Irã (folhas de café). Primeira referência para o
Brasil.
Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Ellis
(1976). Foram descritos 460 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).
Distribuição geográfica do gênero Sporidesmium em literatura: No Brasil, foram descritas,
para o Estado do Amazonas: Sporidesmium subullatum (Cooke & M.B. Ellis) S. Hughes (hoje
Repetophragma subulatum (Cooke & M.B. Ellis) Subram. e S. cookei (S. Hughes) M.B. Ellis
(hoje Penzigomyces cookei (S. Hughes) Subram. (Silva & Minter, 1995); para o Estado da
Bahia: S. brachypus (M.B. Ellis & Everh.) S. Hughes (hoje Ellisembia brachypus (M.B. Ellis
& Everh.) Subram. (Gusmão, 2003); para Pernambuco: S. bakeri var. sacchari S. Hughes
(hoje Pithomyces chartarum (Berk. & M.A. Curtis) M.B. Ellis, S. melloae Bat. & R. Ganier,
S. uvariicola M.B. Ellis (Maia et al., 2002); para o Estado de Minas Gerais: S. kielmeyerae
M.L. Farr e para o Estado de São Paulo: S. inflatum (Berk. & Ravenel) M.B. Ellis, S. filiferum
Piroz. (hoje Repetophragma filiferum (Piroz.) R.F. Castañeda, Gusmão & Heredia), S.
cf.filirostratum Cabello, Cazau & Aramb. e S. triangulare Matsush. (Grandi & Silva, 2003,
2006). Sporidesmium macrurum (Sacc.) M.B. Ellis é citado por Ellis (1971) para o Brasil, não
especificando detalhes.

* Triscelophorus curviramifer Matsushima, Matsushima Mycological Memoirs. 7: 70 (1993).
(Figura 6 I)

Conídios obclaviformes, de 1-3 septos e dimensões de 19-37 x 1,5-3,0 µm, com
ramificação também obclaviformes, curvo na base, 0-1 septado, de 9-22 x 1,4-2,5 µm,
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 03’ 06,4”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1503); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,3” e W 039° 04’ 47,0”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1502).
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Figura 6- (A-I) Fungos encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-B) Idriella acerosa: Acélulas conidiogênicas terminais, B- conidios lunados; (C) Scolecobasidium aff.
dendroides: visão geral-conídios e conidióforos; (D) Helicosporium guianensis: conidióforo
e conídios; (E-F) Pseudobeltrania macrospora: conídios e conidióforos; (G-H)
Scolecobasidium cf. tropicum: (G) visão geral-conídios e conidióforo, (H) conídios
septados; (I) Triscelophorus curviramifer: conídios obclaviformes. Barras: A,B, E=10 μm;
C=20 μm; D, E, I=15μm; F=30 μm; H=5 μm
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Distribuição geográfica: Peru e em Cuba (folhas mortas de Dendropanax arboreas,
Wallenia laurifolia e folhas submersas de Calophyllum antillanum Britt.) (G. Delgado & L.
Castillo).
Foram descritas oito espécies do gênero (Index Fungorum, 2004). Primeira referência
para o Brasil. Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por
Delgado-Rodríguez & Mena-Portales (2004).

Ascomiceto na fase teleomórfica

* Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker, Mycotaxon 11(1): 62 (1980)
(Figura 7 F-H)

A espécie apresenta peritécios negros, irrompentes, subglobosos a piriformes, isolados
dispersos na face abaxial das folhas, rostrados, 240-300 x 180-200m; paredes periteciais de
texturas angularis; rostro marrom-escuro a negro posicionaldo centralmente sobre o peritécio,
cilíndricos de texturas angularis com o ápice mais claro, 300-1200 x 80-90m, geralmente
com uma massa avermelhada formada pelos ascos e ascósporos, tornando-se embranquiçada
posteriormente; canal ostiolar sem perífeses. Ascos cilíndricos, retos ou ligeiramente curvos,
octospóricos com anel refrigente apical não amilóide. Paráfise ausente. Ascósporos hialinos,
avermelhados em massa, filiformes, retos, curvos ou sigmóides, de ápice rostrundo e base
afunilada, 70-100 x 1,5-2,0m com septos indistintos formados em fascículos paralelos dentro
do asco.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1509); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e
W 039° 04’ 43,6”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1175), 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1179).
Distribuição geográfica: sobre caules mortos e submersos de umbelíferas não
identificadas na Inglaterra. Em folhas submersas em decomposição não identificadas em
Papua Nova Guiné (Ikbal, 1976). Primeira referência para as Américas.
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Figura 7- (A-H) Fungos encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A, D) Sporidesmiella
aspera: conídios e conidióforo; (B, E) Sporidesmium coffeicola: (B) conidióforos retos ou
curvos e conídios, (E) conídios obpiriformes e septados; (C) Sporidesmium bambusae:
conídios; (F-H) Ophioceras leptosporum: (F) Asco esmagado liberando ascósporos
hialinos e filiformes (G) Peritécio em folha de Harleyodendron unifoliolatum com massa
de ascósporos apical avermelhada; (H) Peritécio marrom-negro rostrado; Barras:
A=15µm; B, D=10μm; C = 20μm; E= 5μm; F=25μm; G=300 μm; H=50 μm
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Os espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Walker (1980).
Foram descritos 37 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Outras espécies identificadas na Mata Atlântica do Sul da Bahia

Aqui são citadas as espécies encontradas, porém já referidas para a Bahia e Brasil.

Ascochyta sp.
Segundo o Index Fungorum (2004) existem 1402 espécies deste gênero registrado em
sua base de dados.
Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 47,2” e W 039° 02’ 09,8”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1493).

Anungitea sp.

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 02’ 14,2”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1510); município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17.4” e W 039° 03’ 23,9”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1511); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e
W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1417). Foram descritas 15
espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Atrosetaphiale flagelliformis Matsush., Matsush. Mycol. Mem. 8: 14 (1995). (Figura 8 G)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 45,9” e W 039° 02’ 07,0”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1431); Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,8” e W
039° 03’ 13,5”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1427); 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1432) e Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’
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06,4”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1498); município de Itacaré, na Reserva
Capitão, sobre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 08.3” e W 039° 04’
47,0”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1422); no município de Uruçuca, na
Serra do Conduru, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14°
23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1396) e
Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8” e W 039° 04’ 42,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1423); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1508). De acordo com o Index
Fungorum (2004) apenas uma espécie deste gênero está registrado em sua base de dados.
039° 03’ 13,5”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1427); 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1432) e Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’
06,4”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1498); município de Itacaré, na Reserva
Capitão, sobre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 08.3” e W 039° 04’
47,0”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1422); no município de Uruçuca, na
Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14°
23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1396) e
Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8” e W 039° 04’ 42,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1423); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1508). De acordo com o Index
Fungorum (2004) apenas uma espécie deste gênero está registrado em sua base de dados.
Beltrania querna – Harkn. Bull. Califórnia Academy Science. 1: 39 (1884).

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 14° 21’ 17,6” e W 039° 03’ 23,4”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1412).
Distribuição geográfica: Brasil (Mendes et al., 1998, Barbosa, 2007, Marques, 2007),
Cuba, Espanha, EUA, Itália (Stalpers 2003), Grécia, Japão, México (SBML), Holanda do
Norte, Nova Zelândia, Quênia (GBIF), Índia (Reddy & Reddy, 1980), Inglaterra (Kirk, 1983)
e Taiwan (Matsushima, 1987).
Foram descritas 16 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004), que é comumente
encontrado em folhas em decomposição, apresentando distribuição principalmente tropical e
subtropical, com poucos registros em regiões temperadas (Gusmão & Grandi, 1996).
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Beltrania rhombica Penz., Nuovo G. bot. ital. 14: 72, 1882.

Material selecionado: BRASIL. BAHIA: município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (Lat. S 15° 10’ 49,2” e Long. W 039°
02’ 09,8”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1204); 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1238); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1396);
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1397) e Manilkara maxima (Lat. S 15° 10’
01,7” e Long. W 039° 03’ 14,2”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1394);
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1395);

município de Itacaré, na Reserva

Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (Lat. S 14° 21’
16.8” e Long. W 039° 03’ 23,4”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1247);
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1398) e Manilkara maxima (Lat. S 14° 21’ 16.7”
e Long. W 039° 03’ 23,3”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1399), no município
de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron
unifoliolatum, (Lat. S 14° 23’ 07,7” e Long. W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1222) e Manilkara maxima (Lat. S 14° 23’ 08,8” e Long. W 039° 04’
42,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1400); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1401).
Distribuição geográfica: cosmopolita (Heredia, 1994; Grandi, 2004).
Esta espécie é uma das mais isoladas do gênero. No Brasil, Beltrania rhombica foi
isolada, para o Estado de Pernambuco, por Batista & Bezerra (1960), como B. indica (Silva &
Minter, 1995) e citada por Maia (1998) e Maia et al. (2002). Para Estado de São Paulo foi
isolada por Grandi (1998, 2004), Gusmão et al. (2001), Grandi & Gusmão (2002) e Grandi &
Silva (2006), em folhedo de C. echinata. Para o Estado do Paraná foi registrada por Gusmão
& Grandi (1996), para o Estado da Bahia por Gusmão et al. (2005) e para o Estado do Ceará
por Freire (2005).
Descrição em Ellis (1971), Gusmão & Grandi (1996). Atualmente são conhecidas 13
espécies (Index Fungorum, 2004), abundantes nas diversas camadas da serapilheira. O gênero
é amplamente distribuído, e seu estádio teleomorfo ainda é desconhecido (Kirk et al., 2001).

43

Beltraniella portoricensis (F. Stevens) Piroz. & S.D. Patil, Can. J. Bot. 48(3): 575. 1970.

Material selecionado: BRASIL. BAHIA: município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15º 10’ 45,6” e W 039° 02’ 07,2”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1402); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1206); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1232); Manilkara maxima (S 15°
10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1403);
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1186); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1215) e Parinari alvimii (S 15° 10’ 01,6”e W 039° 03’ 14,3”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1212); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em
decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16.9” e W 039° 03’ 23,1”), 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1404), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1405),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1194); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e
W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1223) e Manilkara maxima
(S 14° 23’ 08,8” e W 039° 04’ 42,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1406);
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1407), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1236).
Distribuição geográfica: Austrália (Sutton, 1980), Brasil, Japão, Paquistão, Porto Rico,
Venezuela e oeste da África (Ellis, 1971), Costa Rica (Mercado-Sierra et al., 1997a), Cuba
(Delgado-Rodríguez et al., 2002), Estados Unidos da América, Índia, Nova Zelândia e
Tanzânia (Pirozynski & Patil, 1970), México (Heredia & Mercado-Sierra, 1998), Nova
Caledônea (Mouchacca, 1990), Peru (Matsushima, 1993), Taiwan (Matsushima, 1980). Os
espécimes analisados concordaram com as descrições apresentadas por Pirozynski (1963),
Ellis (1971), Mouchacca (1990), Gusmão & Grandi (1996) e Heredia & Mercado-Sierra
(1998). No Brasil a espécie já foi isolada no Estado de São Paulo por Grandi (1985), Grandi
et al. (1995b), Gusmão et al. (2001), Grandi & Gusmão (2002) e Grandi & Silva (2006); para
o Estado da Bahia por Gusmão et al. (2005) e para o Estado de Pernambuco, como Ellisiopsis
gallesiae (Silva & Minter 1995).
Foram descritas 20 espécies deste gênero e seis destas são mais estudadas, segundo o
Index Fungorum (2004).
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Circinotrichum falcatisporum Pirozynski. Mycological Papers, 84:7 (1962). (Figura 9 F).

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”),
29/01/2008,

D.M.A.

Magalhães

s.n.

(CEPEC1470);

12/07/2008,

(HCEPEC1472);

10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1471); Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W
039° 03’ 14,2”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1473); no município de Itacaré,
na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14°
21’ 17,1” e W 039° 03’ 24,0”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1474); no
município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de
Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,0” e W 039° 04’ 43,9”), 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1475); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1476).
Distribuição Geográfica: Bahia (Marques, 2007).
Atualmente o gênero compreende 24 espécies e seu estádio teleomorfo continua
desconhecido (Index Fungorum, 2004). Comum nos trópicos e na serrapilheira (Pirozynski,
1962; Sutton, 1980; Mercado-Sierra, 1984; Grandi & Silva, 2003), com apenas uma espécie
registrada em ambiente aquático, na Austrália (Hyde, 1997).

Cryptophiale kakombensis Piroz., Canadian Journal Botanical, 46: 1124.1968. (Figura 9 B)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1420); 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1454);
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1459); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1413); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, obre folhas em decomposição
de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,7” e W 039° 03’ 23,3”), 10/05/2007, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1501); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0” e W 039° 04’ 43,9”),
21/12/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1411) e Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8”e W
039° 04’ 42,9”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1499); 21/12/2007, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1423).
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Distribuição geográfica: Austrália, Índia (Matsushima, 1989), Brasil (Grandi 1999),
Cuba (Mercado-Sierra et al. 1997b), Equador (Matsushima 1993), Estados Federativa da
Micronésia, Taiwan (Matsushima 1985), Costa do Marfim, Estados Unidos da América (Farr
et al. 2007), Malásia (Kuthubutheen & Sutton 1985), México (Heredia, 1994), Seychelles
(Hyde et al. 1999), Tanzânia (Pirozynski, 1968) e Venezuela (Castañeda-Ruiz et al., 2003a).

Cryptophiale udagawae Piroz. & Ichinoe, in Pirozynski, Can. J. Bot. 46: 1126. 1968.
(Figura 9 A-B).

Material examinado: BRASIL. BAHIA: município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,6” e W 039° 03’ 13,4”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1461); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1514); 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1441); no município de Itacaré,
na Reserva Capitão, obre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 17,3” e
W 039° 03’ 20,0”), 10/05/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1551); no município de
Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron
unifoliolatum (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1417) e Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8”e W 039° 04’ 42,9”), 10/05/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1499); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1423).
Distribuição geográfica: Austrália (Matsushima 1975, Sivanesan & Sutton 1985),
Brasil (Grandi & Attili 1996, Grandi 1998, 2004), China (Yanna et al. 2002), Costa do
Marfim e México (Heredia 1994), Cuba (Mercado-Sierra et al. 1997b), Equador (Matsushima
1993), Japão (Pirozynski 1968, Matsushima 1975), Malásia (Kuthubutheen & Sutton 1985),
Papua-Nova Guiné (Matsushima 1971), Tailândia (Sivichai et al., 2002), Taiwan
(Matsushima 1980), Venezuela (Castañeda Ruiz et al., 2003a). Os espécimes estudados
concordaram com as descrições apresentadas por Grandi (1998), e Silva, (2007).
No Brasil Cryptophiale udagawae foi isolado para o Estado de São Paulo por Grandi
& Attili (1996), Grandi (1998, 1999, 2004), Grandi & Gusmão (2002) e Schoenlein-Crusius
et al. (2006), Silva (2007), e no Estado da Bahia por Marques (2007).
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Dictyosporium elegans Corda, Weitenweber's Beitrage zur Nat.: 87 (1836)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
obre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,1”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1433); município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 07,7” e W 039°
04’ 47,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1435).
Distribuição geográfica: África do Sudeste, Nova Zelândia, Paquistão (SBML),
Alemanha, Canadá, Inglaterra, Serra-Leoa (GBIF), Austrália (Matsushima, 1989), Argentina,
China, Portugal (Goh et al., 1999), Brasil, Pernambuco (Maia et al., 2002), na Bahia
(Barbosa, 2007), Cuba (Mena-Portales& Mercado-Sierra, 1987), EUA, Tailândia (Ellis,
1971), Holanda do Norte (Stalpers, 2003), Hungria (Révay, 1985), Japão (Matsushima, 1975),
Peru (Matsushima, 1993) e Taiwan (Matsushima, 1980).
Atualmente o gênero abrange 50 espécies (Index Fungorum, 2004) O material
estudado apresenta características semelhantes às referidas pelos autores conSudestetados
(Matsushima, 1975; Barbosa, 2007).

Elachopeltis sp.

Fungo com conidiomas picnidiais escutelares, castanhos, radiados e micélio
superficial reticulado, normalmente encontrado sobre folhas vivas de diversos hospedeiros.
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
obre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,4” e W 039°
03’ 23,9”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1488); município de Uruçuca, na
Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14°
21’ 16,8” e W 039° 03’ 23,4”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1552).

Geotrichum sp.

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’
09,8”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1516); no município de Itacaré, na
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Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,9” e W
039° 03’ 23,1”), 10/05/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1405) e no município de
Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron
unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4 e W 039° 04’ 37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1413); Manilkara maxima (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 47,4”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1517).

Gliocladium roseum Bainier, Bull. Soc. mycol. Fr. 23: 111 (1907)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’
09,8”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1456); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1505); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, obre folhas em
decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,7” e W 039° 03’ 23,3”), 29/01/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1458) e no município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4 e W 039°
04’ 37,9”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1486); 12/07/2008, (HCEPEC1518),
coletados por Magalhães, D.M.A.
Foram descritas 63 espécies (Index Fungorum, 2004).

Grallomyces portoricensis F. Stevens, Botanical Gazetta. 65(3): 245, (1918)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1427); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1495); Parinari alvimii (S 15° 10’ 01,6” e W 039° 03’ 14,3”), 21/12/2007, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1444); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1519), no
município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii
(S 15° 10’ 44,6” e W 039° 02’ 06,4”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1553) e
no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de
Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 08,4 e W 039° 04’ 37,9”), 21/12/2007, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1424); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1462); Manilkara
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maxima (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 47,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1425); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1504); Parinari alvimii (S 14°
23’ 06,6” e W 039° 04’ 44,7”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1506),
12072008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1520).
O gênero é monoespecífico (Index Fungorum, 2004). Descrição Ellis (1971).

Gyrothrix grisea Piroz., Mycol. Pap. 84: 17 (1962). (Figura 11 E). (Figura 9G)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1477); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1478); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1479); Manilkara maxima (S 15°
10’ 01,6” e W 039° 03’ 13,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1480);
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1481); no município de Itacaré, na Reserva
Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,1” e
W 039° 03’ 24,0”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1482); 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1474); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1484).
Distribuição geográfica: No Brasil, já foram isolados para o Estado da Bahia:
Gyrothrix circinata (Berk. & M.A. Curtis) S. Hughes, G. cf. grisea Piroz., G. microsperma e
G. podosperma (Gusmão, 2003, Gusmão et al., 2005); para o Estado do Paraná: G. circinata,
G. podosperma e G. verticiclada (Goid.) S.Hughes & Piroz. (Grandi & Gusmão, 1995b); para
o Estado de São Paulo: G. circinata, G. grisea, G. microsperma, G. podosperma, G. ramosa e
G. verticiclada (Grandi & Gusmão, 1995b, Gusmão et al., 2001; Grandi, 2004; Grandi &
Silva, 2006; Schoenlein-Crusius et al., 2006), G. circinata, G. microsperma e G. ramosa por
Silva (2007).
Atualmente o gênero compreende 24 espécies (Index Fungorum, 2004). O gênero está
largamente distribuídas e muitas espécies foram encontradas em regiões tropicais estando
estes na fase teleomorfa que não é conhecida (Kirk et al., 2001).
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Gyrothrix magica, Lunghini & Onofri in Rambelli, Onofri & Lunghini, Transactions of the
British Mycological Society 76(1): 53 (1981). (Figura 8G).

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1454); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1459); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1523); Harleyodendron
unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1524); Parinari alvimii (S 15° 10’ 01,6” e W 039° 03’ 14,3”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1525); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em
decomposição de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,7” e W 039° 03’ 23,3”), 10/05/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1489); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1521);
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1422); no município de Uruçuca, na Serra do
Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e
W 039° 04’ 43,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1417); Manilkara maxima (S
14° 23’ 08,8” e W 039° 04’ 42,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1522);
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1425); Parinari alvimii (S 14° 23’ 08,7” e W
039° 04’ 43,3”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1526).
Distribuição geográfica: Costa do Marfim (Rambelli et al. 1981), Brasil (Barbosa,
2007).
Foram encontradas 24 espécies (Index Fungorum, 2004), sendo que destas, 8 são mais
estudadas.

Gyrothrix verticiclada (Goid.) S. Hughes & Piroz., N.Z. Jl Bot. 9(1): 42 (1971)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0”e W 039°
04’ 43,9”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1416); 01/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1462).
Distribuição geográfica: África do Sudeste (Crous et al., 1996), Austrália, Brasil,
Espanha, Índia, Itália, Nova Zelândia, Quênia (Grandi & Gusmão, 1995a), Cuba (HerediaAbarca et al. 1997), Inglaterra (Kirk, 1992), México e Venezuela (SBML). No Brasil, a
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espécie foi encontrada sobre folhas mortas de Cedrela fissilis Vell. no Paraná (Grandi &
Gusmão, 1995a).
Foram descritas 24 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Humicola sp.

Espécie-tipo: Humicola fuscoatra Traaen Nytt Mag. Natur. 52: 33 (1914)
Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,8” e W 039° 03’ 13,5”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1549); No Index Fungorum (2004) tem
registrado 60 espécie.

Idriella sp

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”), 10/05/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1477); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1496) e
Parinari alvimii, (S 15° 10’ 01,6” e W 039° 03’ 14,3”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1494); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição
de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,1” e W 039° 03’ 24,0”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1550); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1549) e Parinari alvimii, (S 14° 23’ 06,6” e W
039° 04’ 44,7”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1550).
Foram descritas 36 espécies (Index Fungorum, 2004).

Isthmotricladia sp.

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 03’ 06,4”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1503); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas

51

em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,3” e W 039° 04’ 47,0”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1502).

Lasiodiplodia sp. Ellis & Everh., Botanical Gazetta 21: 92 (1896). (Figura 9D).

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1449); 29/01/2008, (HCEPEC1457).
Foram descritas 20 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Mariannaea sp. G. Arnaud, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 68: 196 (1952);

Material selecionado: BRASIL. BAHIA: no município de Una, Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15º 10’ 45,9” e W 039° 02’
07,0”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1487); no município de Itacaré, na
Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’
16.8” e W 039° 03’ 23,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1451).
Foram descritas nove espécies (Index Fungorum, 2004).
Paliphora intermedia, Alcorn – Mycotaxon 59: 145 (1996)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e W 039°
04’ 43,6”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1411), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1557); Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8” e W 039° 04’ 42,9”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1554).
Distribuição geográfica: Austrália, Brasil, Cuba e México (Gusmão et al., 2008)
Para o gênero Paliphora, quatro espécies foram descritas (Index Fungorum, 2004)
para este gênero.
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Paraceratocladium polysetosum: R.F. Castañeda, Fungi Cubenses II (La Habana): 9 (1987).
(Figura 8 A, C)).

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 29/01/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1403); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1461);
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1558); Parinari alvimii (S 15° 10’ 01,7” e W
039° 03’ 14,3”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1559); Harleyodendron
unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1560); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição
de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,3”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1422); 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1490); 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1489); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1561); Parinari
alvimii (S 14° 21’ 16,0” e W 039° 03’ 26,6”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1562); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum, (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 43,6”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1529); Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,8” e W
039° 04’ 42,9”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1528); 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1499); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1527);
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1423); Parinari alvimii (S 14° 23’ 06,6” e W
039° 04’ 44,7”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1530).
Distribuição geográfica: Brasil (Bahia) (Gusmão & Barbosa 2003), Cuba (CastañedaRuiz 1987). Descrição Gusmão & Barbosa (2003).
Foram registradas cinco espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Paraceratocladium silvestre R.F. Castañeda, Fungi Cubenses II (La Habana) 2: 9 (1987).

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1436); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1531); no
município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Manilkara
maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,1”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
53

(CEPEC1422); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em
decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 07,7” e W 039° 04’ 47,4”), 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1423).
Distribuição geográfica: Cuba Castañeda (1987), Brasil, Bahia Marques (2007)
Seis espécies são registradas (Index Fungorum, 2004).

Pestallotiopsis sp. (Henn.) Steyaert, Bull. Jard. bot. État Brux. 19: 320 (1948)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Itacaré, na Reserva Capitão,
sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 14° 21’ 28,3” e W 039° 03’ 29,8”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1532); Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’
17,4” e W 039° 03’ 23,9”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1533); Manilkara
maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,1”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1534).
Foram registradas 232 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).
Pseudobotrytis terrestris, (Timonin) Subram., Proc. Indian natn Sci. Acad., Part B. Biol. Sci.
43: 277 (1956). (Figura 8 F).

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0”e W 039°
04’ 43,9”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1414); 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1415).
Distribuição geográfica: Distribuição geográfica: Argentina, Canadá (Stalpers, 2003),
Austrália, Bélgica, Honduras, Índia, Inglaterra, Porto Rico (GBIF), Brasil (Castañeda-Ruiz et
al., 2003a), China, Tailândia (SBML), Congo, Jamaica (Ellis, 1971), Costa do Marfim
(Rambelli et al., 1981), Cuba (Mercado-Sierra & Mena-Portales, 1986), EUA, Japão
(Matsushima, 1975), Hungria (Révay, 1985), Nova Zelândia (Hughes, 1978), Papua-Nova
Guiné (Matsushima, 1971) e Taiwan (Matsushima, 1980).
Foram registradas três espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).
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Pseudodictyosporium wauense Matsushima, in Kabayasi et al., Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo
14(3): 473.1971. (Figura 9 E).

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’ 09,8”),
12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1420).
Distribuição geográfica: foi encontrado, pela primeira vez no Brasil, por Grandi &
Silva (2003) sobre folhas em decomposição de Caesalpinia echinata, para o Estado de São
Paulo, Brasil (Cruz, 2008), Espanha, Holanda, Porto Rico, Taiwan (Stalpers, 2007), Costa do
Marfim (Rambelli et al., 2004), Venezuela (Castañeda-Ruíz et al., 2003), Peru, (Matsushima,
1993), Itália (Lunghini & Quadraccia, 1991), Cuba (Castañeda-Ruíz, 1985), Japão
(Matsushima, 1975), Papua-Nova Guiné (Matsushima, 1971).
Pseudodictyosporium é um gênero monotípico e com a fase teleomorfa desconhecida
(Kirk et al., 2001; Index Fungorum, 2004).

Speiropsis scopiformis Kuthubutheen & Nawawi, Trans. Br. Mycol. Soc. 89(4): 584. 1987.
(Figura 8 D, H).

Material selecionado: BRASIL. BAHIA: município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0” e W 039°
04’ 43,9”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
Magalhães s.n.

(CEPEC1411); 12/07/2008, D.M.A.

(CEPEC1413); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1424); no

município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron
unifoliolatum (S 14° 21’ 16,8” e W 039° 03’ 23,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1515).
Distribuição geográfica: No Brasil, Speiropsis scopiformis foi isolado, pela primeira
vez, por Gusmão et al. (2001) para o Estado de São Paulo e por Silva (2007). A espécie
também ocorre na Bahia (Barbosa & Gusmão 2005), China (Ho et al. 2002), Cuba (Castañeda
Ruiz et al. 2003), Estados Unidos da América, Japão (Kirk et al. 2001), Malásia
(Kuthubutheen & Nawawi 1987), México (Heredia et al. 2000), Nova Caledônia (Mouchacca
1990). As características morfológicas dos espécimes isolados corroboram com as descrições
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apresentadas por Gusmão et al. (2001), Barbosa & Gusmão (2005) e Silva (2007). Existem
nove espécies descritas (Index Fungorum, 2004).

Sporidesmiella vignalensis W.B. Kendr. & R.F. Castañeda, Univ. Waterloo Biol. Ser. 33: 43
(1990). (Figura 9 C)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 45,7” e W 039° 02’ 07,6”),
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1460); Manilkara maxima (S 15° 20’ 02,7”e W
039° 03’ 14,2”); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1467); no município de Itacaré,
na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Parinari alvimii (S 14° 21’ 16,0” e W
039° 03’ 26,6”), 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1468); município de Uruçuca,
na Serra do Condurú, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14°
23’ 08,4” e W 039° 04’ 37,9”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1469).
Distribuição geográfica: Cuba (Kendrick & Castañeda-Ruiz 1990), Brasil na Bahia
(Marques, 2007). Foram descritas 28 espécies deste gênero (Index Fungorum, 2004).

Trichoderma sp. Neues Mag. Bot. 1: 92 (1794)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 45,9” e W 039° 02’ 07,0”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1564); no município de Itacaré, na Reserva
Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,1” e
W 039° 03’ 24,0”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1437); 21/12/2007, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1440) no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas
em decomposição de Parinari alvimii (S 14° 23’ 08,7” e W 039° 04’ 43,3”), 21/12/2007,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1450), coletados por Magalhães, D.M.A.
Foram registradas 150 espécies Index Fungorum (2004).
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Triscelophorus deficiens (Matsush.) Matsush., Mat. Myc. Mem. 7: 70. 1993.

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, Ecoparque, sobre folhas em
decomposição de Parinari alvimii (S 15° 10’ 44,6” e W 039° 03’ 06,4”), 12/07/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1503); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas
em decomposição de Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,3” e W 039° 04’ 47,0”), 12/07/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1502).
Distribuição geográfica: Estados Federativos da Micronésia, Estados Unidos da
América, Taiwan (Matsushima 1983), Peru (Matsushima 1993), Brasil, na Bahia (Cruz et al.,
2007). Descrição em Cruz et al. (2007).

Vermiculariopsiella cornuta (V. Rao & de Hoog) Nawawi, Kuthub. & B. Sutton,
Mycotaxon 37: 181 (1990)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Uruçuca, na Serra do Condurú,
sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0” e W 039°
04’ 43,9”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1455). Distribuição geográfica: Índia,
em folhas em decomposição (Rao & Hoog, 1986) Brasil, na Bahia (Marques, 2007)
Foram registradas 17 espécies no Index Fungorum (2004).

Volutella mínima Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 118: 1543 (1909)

Material examinado: BRASIL. Bahia: município de Una, no Ecoparque, sobre folhas
em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 45,6” e W 039° 02’ 07,2”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1535); Manilkara maxima (S 15° 10’ 01,7” e W
039° 03’ 14,2”) 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1403) no município de Itacaré,
na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14°
21’ 16,8” e W 039° 03’ 23,4”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1452);
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1443); 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(HCEPEC1536).
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Distribuição geográfica: Distribuição geográfica: Colômbia, EUA, Java, Nova
Zelândia, Panamá, Brasil, Índia, Inglaterra, Peru (Gusmão & Grandi 1997). Foram registradas
138 espécies (Index Fugorum, 2004).

Volutella sp. (Figura 8 B)

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 49,2” e W 039° 02’
09,8”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1537); Manilkara maxima (S 15° 10’
01,7” e W 039° 03’ 14,2”), 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1538); 29/01/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1403); Parinari alvimii (S 14° 21’ 17,1”e W 039° 03’ 24,0”),
21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1446); 10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1597) no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição de
Parinari alvimii (S 14° 21’ 16,0” e W 039° 03’ 26,6”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1448); Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 21’ 17,1” e W 039° 03’ 24,0”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1539); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1541); Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,1”), 29/01/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1540); 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1442);
10/05/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1491); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1542); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em
decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 14° 23’ 07,0” e W 039° 04’ 43,9”),
29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1543); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1544); Manilkara maxima (S 14° 23’ 08,3” e W 039° 04’ 47,4”), 29/01/2008,
D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1545); 12/07/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1546);
Parinari alvimii (S 14° 23’ 08,7” e W 039° 04’ 43,3”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1447).
Foram registradas 138 espécies (Index Fugorum, 2004).
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Zygosporium gibbum (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) S. Hughes, Can. J. Bot. 36: 825
(1958). (Figura 9 H).

Material examinado: BRASIL. Bahia: no município de Una, no Ecoparque, sobre
folhas em decomposição de Harleyodendron unifoliolatum (S 15° 10’ 45,9” e W 039° 02’
07,0”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1547); Manilkara maxima (S 15° 10’
01,6” e W 039° 03’ 13,4”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães s.n. (CEPEC1445); Parinari
alvimii (S 15° 10’ 46,6”e W 039° 02’ 04,4”), 29/01/2008, D.M.A. Magalhães s.n.
(CEPEC1548); no município de Itacaré, na Reserva Capitão, sobre folhas em decomposição
de Manilkara maxima (S 14° 21’ 16,9” e W 039° 03’ 23,1”), 21/12/2007, D.M.A. Magalhães
s.n. (CEPEC1422); no município de Uruçuca, na Serra do Condurú, sobre folhas em
decomposição de Parinari alvimii (S 14° 23’ 08,7” e W 039° 04’ 43,3”), 10/05/2008, D.M.A.
Magalhães s.n. (CEPEC1507).
Estão registradas 25 espécies (Index Fungorum, 2004).
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Figura 8- (A-H) Fungos encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-C)
Paraceratocladium polysetosum: (A) na folha de Harleyodendron unifoliolatum (C)
na lâmina; (B) Volutella sp. na folha de Manilkara maxima;: (D, H) Speiropsis
scopiformis; (E) Gyrothrix mágica; (F) Pseudobotrytis terrestris (G) Atrosetaphiale
flagelliformis. Barras: A, C= 5μ; D, F; E,G= 5μ; H= 10μ;

60

Figura 9- (A-H) Fungos encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A) Cryptophiale udagawae; (B)
Cryptophiale udagawae e Cryptophiale kakombensis; (C) Sporidesmiella vignalensis; (D)
Lasiodiplodia sp. ; (E) Pseudodictyosporium wauense ; (F) Circinotrichum falcatisporum ; (G)
Gyrothrix grisea; (H) Zygosporium gibbum; (B). Barras: C, E, G= 15μ; A, B, D, F=20μ; H=10μ
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RESUMO (Riqueza de Fungos conidiais na serrapilheira das plantas Manilkara maxima,
Parinari alvimii e Harleyodendron unifoliolatum na Mata Atlântica do Sul da Bahia). A
Mata Atlântica abriga de 1 a 8% da biodiversidade mundial. A análise da biodiversidade terá
mais crédito quando maior número de grupos taxonômicos e funcionais for incluído nas
investigações, como os fungos que exercem papel de relevância para os ecossistemas. Este
estudo objetiva-se analisar a riqueza, freqüência, constância e a similaridade dos fungos
decompositores da serrapilheira de plantas endêmicas da Mata Atlântica do Sul da Bahia e
entre três áreas deste ecossistema. Folhas em decomposição foram coletadas no período de
dezembro/2007 a julho/2008, lavadas, colocadas em câmara-úmida e os fungos identificados.
Obteve-se uma riqueza de 52 espécies de 39 gêneros. A riqueza nas áreas foi 78,8% no
Parque Estadual serra do Conduru, 71,2% no Ecoparque e 61,5% na Reserva Capitão.
Harleyodendron unifoliolatum teve maior riqueza (75,0%) seguida por M. máxima 57,7% e P.
alvimii 42,3%. A maior similaridade de fungos foi entre M. máxima e P.alvimii com 61,5% e
entre o Parque Estadual Serra do Conduru e Reserva Capitão (81,7%). A maioria dos fungos
apresentou freqüência esporádica e constância acidental.
Palavras-chave: biodiversidade, decompositores, diversidade de fungos, plantas endêmicas,
similaridade

ABSTRACT: (Richness of conidial fungi from the litter of Manilkara maxima, Parinari
alvimii e Harleyodendron unifoliolatum in the Atlantic Rain Forest of southern Bahia).
The Atlantic Rain Forest of Brazil contains from 1 to 8% of the world biodiversity. The
biodiversity analysis will be more reliable when a greater number of taxonomic groups and
functional will be included in the investigations, like the fungi which exert relevant role in the
ecosystems. This study aims to analyse richness, frequency, constancy and similarity of the
fungi from litter in three areas of the Atlantic Rain Forest of southern Bahia. Fallen leaves
were collected from December/2007 to July/2008, washed and placed in moist-chambers and
the fungal species identified. A richness of 52 species and 39 genera was assessed. Species
richnesses of 78.8% in Parque Estadual Serra do Conduru, 71,2% in Ecoparque and 61,5% in
Reserva Capitão were calculated. Harleyodendron unifoliolatum with 75.0%, followed by M.
máxima with 57.7% and P.alvimii with 42.3%. Highest similarity was obtained between M.
maxima and P.alvimii with 61,5% and between Parque Estadual Serra do Conduru and
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Reserva Capitão with 81,7%. The majority of fungi presented sporadic frequency and
accidental constancy both between plants and between areas.
Keywords: biodiversity, decomposers, diversity of fungi, endemic plants, similarity
Introdução
A Mata Atlântica tem uma marcante exuberância florestal com diversas fisionomias e
biodiversidade, cujas espécies atuam como repositório de matéria orgânica para o solo; além
disso, suas raízes têm importância na formação dos solos devido às ações químicas e
mecânicas que exercem e em função de serem carreadoras de nutrientes das camadas
inferiores para as superiores (Silva & Mendonça, 2000).
A biota da Mata Atlântica é extremamente diversificada. Mesmo com extensas áreas
ainda pouco conhecidas do ponto de vista biológico, acredita-se que a região abrigue de 1 a
8% da biodiversidade mundial. A considerável diversidade ambiental do bioma Mata
Atlântica pode ser a causa da diversidade de espécies e do alto grau de endemismo.
(Conservação Internacional do Brasil et al., 2003). A análise da biodiversidade terá mais
crédito quando maior número de grupos taxonômicos e funcionais de organismos
heterotróficos for incluído nas investigações (Symonides, 1992), uma vez que a escolha de
locais para conservação da biodiversidade, baseada em classificação ou mapeamento vegetal,
não leva em conta as comunidades microbianas.
Os fungos desempenham papel fundamental na natureza. A capacidade de produção de
enzimas permite que atuem em praticamente todos os substratos. Considerando a variedade
de ambientes que ocupam, praticamente não existem barreiras geográficas para a sua
distribuição (Maia, 2003).
Como organismos cosmopolitas e diversificados, os fungos exercem papel de
relevância nos diferentes ecossistemas que integram (Bergamin & Kimati, 1995). Numa
comunidade florestal existe uma interação intensa entre a vegetação, o solo que ela ocupa, e
seres decompositores que se expressa no processo cíclico de entrada e saída de matéria do
solo: a ciclagem de nutrientes minerais (Queiroz, 1999). Neste contexto, a serrapilheira
depositada sobre o solo das florestas e os fungos decompositores que atuam neste substrato,
tem papel fundamental na dinâmica desses ecossistemas (César, 1993). Conhecendo as
funções das espécies fúngicas nos ecossistemas, é possível avaliar devidamente qualquer tipo
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de impacto decorrentes da intervenção antrópica. Deste modo, alterações podem ser evitadas
ou minimizadas e as medidas da preservação ou recuperação dos ecossistemas tornam-se
facilitadas (Milanez, 1995). Este estudo tem como objetivo analisar a riqueza, a freqüência, a
constância e a similaridade dos fungos decompositores da serrapilheira de três espécies
vegetais endêmicas da Mata Atlântica e entre e as diferentes Unidades de Conservação da
Mata Atlântica do Sul da Bahia, o Parque Ecológico Serra do Conduru, o Ecoparque e a
Reserva Capitão.

Material e métodos

Três unidades de conservação do Bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia foram
utilizadas para as coletas do material em estudo: Ecoparque, situada no município de Una,
Parque Estadual Serra do Conduru localizado nos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, e
Reserva Capitão no município de Itacaré, no Sul da Bahia, Brasil.
No campo foram identificadas e marcadas, em cada área, três indivíduos de três
espécies vegetais endêmicas, raras e de ampla localização geográfica na Mata Atlãntica do
Sul da Bahia: Parinari alvimii Prance (Oiti cumbuca) da família Chrysobalanaceae ,
Manilkara maxima Pennington (Massaranduba) da família Sapotaceae, e Harleyodendron
unifoliolatum Cowan da família Leguminosae (ou Fabaceae).
As coletas foram realizadas no período de dezembro de 2007 a julho de 2008. Período
correspondente as estações verão, outono e inverno, apresentando temperatura média na
Reserva Capitão e PESC de 24,4°C, 23,9°C e 20,5°C respectivamente, e precipitação de 78,1
mm, 99,5 mm e 153,5 mm respectivamente. Enquanto na Reserva Ecoparque de Una no
período de verão, outono e inverno a temperatura foi de respectivamente 25,1°C, 23,0 °C,
21,9°C e a precipitação foi respectivamente de 163,5 mm, 91,3 mm, 71,7 mm. Perfazendo um
total de quatro coletas, em três ecossistemas naturais da Mata Atlântica, com três espécies
vegetais e três indivíduos de cada espécie, nas três áreas. As plantas depois de identificadas e
localizadas com GPS foram marcadas com uma fita plástica laranja. Na serrapilheira destas
árvores era arremessado, de forma aleatória, um quadrado 50 cm x 50 cm e coletada ao acaso
uma folha por vez, perfazendo um total de dez folhas (uma amostra) em diferentes estágios de
decomposição.
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As amostras de material vegetal foram guardadas em sacos de papel Kraft,
transportadas ao laboratório de Biodiversidade de fungos do Centro de Pesquisa de CacauCEPEC da Comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC. Quando possível
as amostras foram lavadas logo após a coleta, quando não havia disponibilidade de tempo
foram conservadas em geladeira para no dia seguinte serem lavadas. colocadas em vasilhames
plásticos previamente perfurados onde eram lavadas por uma hora em água corrente de modo
a não incidir diretamente sobre folhas. Depois de lavadas foram acondicionadas em câmarasúmidas, feitas em vasilhame plásticos, sendo estas abertas diariamente por quinze minutos,
para entrada de ar (Castañeda-Ruiz et al., 2006). Após um processamento inicial, as amostras
de material vegetal eram acondicionadas em câmaras-úmidas. Após 72 h o material incubado
era observado em estereomicroscópio e revisado diariamente, durante 30 dias.

Os

microfungos foram retirados com o auxilio de uma agulha fina e colocados em uma lâmina
com meio de montagem semi-permanente (resina PVL: álcool polivinílico + lactofenol)
(Trappe e Schenck, 1982). Os fungos foram observados na lupa e microscópio ótico
(estruturas somáticas, reprodutivas, estruturas de resistência, entre outras), identificados
utilizando bibliografia específica. Após a identificação, foram inoculados em meio de cultura
batata-dextrose-agar para o crescimento do micélio. As folhas colonizadas foram
posteriormente desidratadas em um secador, convertidas em exsicatas e depositadas no
herbário do Centro de Pesquisa de Cacau (CEPEC/CEPLAC).
A diversidade fúngica foi estudada com base na riqueza, freqüência, constância e
similaridade das espécies encontradas nos locais de coleta e nas espécies vegetais. A riqueza
foi definida como o número total de espécies encontradas nos locais de coleta e em cada
espécie vegetal (Brower et al., 1998) Enquanto a freqüência de ocorrência foi calculada
baseada na fórmula F= n x 100/N, onde n significa o número de amostras em que uma espécie
foi encontrada; e N é o total de amostra em cada espécie vegetal (3 espécimes x 3 áreas x 4
coletas = 36) ou em cada área (3 espécies vegetais x 3 espécimes de cada x 4 coletas = 36).
Sendo classificadas como: Freqüência esporádica quando for menor e igual a 10%; Pouco
freqüente quando a freqüência for maior que 10% menor ou igual a 30%; Freqüente quando
maior que 30 e menor ou igual a 70% e muito freqüente quando for maior que 70% (Dajoz,
1983). Para o cálculo da Constância foi utilizada a fórmula C= p.100/P onde, p equivale ao
número de coletas em que uma espécie fúngica foi encontrada e P significa o número total de
coletas (4 coletas). A constância foi classificada como: Acidental quando menor ou igual a
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25%, ou seja, presente em apenas uma coleta neste estudo; Acessória quando maior que 25%
e menor ou igual a 50%, presente em 2 coletas e Constante quando obtiver valor maior que
50%, (presentes em 3 ou nas 4 coletas) (Cavalcanti e Mobim, 2004). A Similaridade entre as
áreas foi obtida através do Índice de Sorensen (Muller-Dombois, 1981), S = 2c.100/a + b
onde, c= número de fungos comuns às duas espécies vegetais ou às duas áreas e a+b= número
de fungos presentes sobre as plantas ou áreas quando se estiver comparando a similaridade
existente entre duas áreas ou duas espécies vegetais. Quando a comparação de similaridade
for entre três espécies vegetais estudadas ou entre as três áreas estudadas S=3d.100/a + b + c.

Resultados

No presente estudo foram obtidos 52 táxons de fungos, pertencentes a 39 gêneros.
Foram encontrados fungos nas três Unidades de Conservação da Mata Atlântica do Sul da
Bahia, Ecoparque, Reserva Capitão e o PESC, e na serrapilheira das três espécies nativas
deste ecossistema Harleyodendron unifoliolatum Cowan, Manilkara máxima Pennington e
Parinari alvimii Prance (Tab. 1).
Dos 52 táxons, 39 foram encontrados associados à serrapilheira de H. unifoliolatum o
que corresponde a uma riqueza de 75%. Na serrapilheira de M. máxima a riqueza foi de
57,7% com 30 táxons observados. Enquanto que na serrapilheira de P. alvimii foi obtido uma
menor riqueza equivalente a 42,3% com a presença de 22 táxons (Tab. 2). Calculando-se a
riqueza nas áreas de estudo o Parque Ecológico Serra do Conduru obteve riqueza de 78,6%
(41 táxons), o Ecoparque 71,2% (37 táxons). O menor número de táxons (32 táxons) foi
observado na Reserva Capitão o equivalente a 61,5% da riqueza total (Tab. 2).
Analisando a riqueza das espécies vegetais por local (Fig. 1) foi observado que no
PESC H. unifoliolatum apresentou a maior riqueza (59,6%) comparada às duas espécies
vegetais M. maxima (38,5%) e P. alvimii (25%). Como também, H. unifoliolatum no PESC
apresentou maior riqueza comparada às duas outras áreas Ecoparque (34,6%) e Reserva
Capitão (28,8%).
A espécie M. maxima apresentou uma riqueza bem próxima em termos percentuais
quando analisada nas três áreas (PESC=38,5%; Ecoparque=42,3%; Reserva Capitão=30,2%),
diferente dos resultados obtidos para P. alvimii e H. unifoliolatum (Fig. 1). A espécie P.
alvimii apresentou menor riqueza no PESC (25%) e na Reserva Capitão (15,4%), enquanto no
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Tabela 1- Espécies fúngicas encontradas nas plantas Harleyodendron unifoliolatum, Manilkara maxima e Parinari alvimii
nos três locais Ecoparque, Reserva Capitão e Parque Estadual Serra do Conduru da Mata Atlântica do Sul da Bahia
Ecoparque/
plantas
I*
II
III
X
X
X
X
X

R. Capitão/
plantas
I
II
III
X

Táxons
Anungitea sp.
Ascochyta sp.
Atrosetaphiale flagelliformis (Matsush.) Matsush.
X
Beltrania querna Harkn.
X
Beltrania rhombica Penz.
X
X
X
X
Beltraniella fertilis fertilis Heredia, R.M. Arias, M. Reyes &
X
R.F. Castañeda
Beltraniella portoricensis (F.Stevens) Piroz. & S.D. Patil
X
X
X
X
X
Chaetosphaeria innumera (Berk. & Broome) Tul. & C. Tul.
Circinotrichum falcatisporum Piroz.
X
X
X
Cladosporium tenuissimum Cooke
X
Cryptophiale kakombensis Piroz.
X
X
Cryptophiale udagawae (Piroz. & Ichinoe) Piroz.
X
X
Dactylaria pseudomanifesta D.M.A. Magalhães & J.L. Bezerra
X
Dictyosporium elegans Corda
X
Dictyosporium oblongum (Fuckel) S. Hughes
Elachopeltis sp.
X
Geotrichum sp.
X
X
Gliocladium roseum Bainier
X
X
Grallomyces portoricensis F. Stevens
X
X
X
Gyrothryx grisea Piroz.
X
X
X
Gyrothrix magica (Lunghini & Onofri) Onofri & Lunghini
X
X
X
X
Gyrothrix verticiclada (Goid.) S. Hughes & Piroz
Helicosporium guianensis Linder
X
X
X
Humicola sp.
X
Idriella acerosa R.F. Castañeda & W.B. Kendr.
X
X
Idriella sp.
X
X
X
Isthmotricladia sp.
X
Inesiosporium longispirale (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda
X
X
Lasiodiplodia sp. M.B. Ellis & Everh.
X
Mariannaea sp. G. Arnaud
X
X
Ophioceras leptosporum (S.D. Iqbal) J. Walker
X
Paliphora intermedia Alcorn
Paraceratocladium polysetosum R.F. Castañeda
X
X
X
X
X
Paraceratocladium silvestre R.F. Castañeda
X
X
Pestallotiopsis sp. (Henn.) Steyaert
X
X
X
Pseudobeltrania macrospora Heredia, R.M. Arias, M. Reyes,
X
R.F. Castañeda
Pseudobotrytis terrestris (Timonin) Subram.
Pseudodictyosporium wauense Matsush.
X
Scolecobrasidium aff dendroides Piroz. & Hodges
X
X
Scolecobasidium cf. tropicum Matsush.
X
Speiropsis scopiformis Kuthub. & Nawawi
X
Sporidesmiella aspera Kuthub. & Nawawi
X
Sporidesmiella vignalensis W.B. Kendr. & R.F. Castañeda
X
X
X
Sporidesmium bambusae M.B. Ellis
X
Sporidesmium coffeicola M.B. Ellis
Trichoderma sp.
X
X
Triscelophorus curviramifer (Matsush.) Matsush.
X
Triscelophorus deficiens (Matsush.) Matsush.
X
Vermiculariopsiella cornuta (V.Rao & de Hoog) Nawawi,
Kuthub. & B. Sutton
Volutella minima Höhn
X
X
X
X
Volutella sp.
X
X
X
X
X
X
Zygosporium gibbum (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) S.
X
X
X
X
Hughes
* I - Harleyodendron unifoliolatum Cowan, II- Manilkara maxima Pennington, III- Parinari alvimii Prance

77

PESC/plantas
I
X

II

III

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

Figura 1 -

Riqueza fúngica de cada espécie vegetal, Harleyodendron unifoliolatum
Cowan, Manilkara máxima Penn. e Parinari alvimii Prance, no Ecoparque,
Reserva Capitão e Parque Estadual Serra do Conduru da Mata Atlântica do
Sul da Bahia

Figura 2 -

Similaridade fúngica entre as espécies vegetais Harleyodendron
unifoliolatum Cowan, Manilkara máxima Penn. e Parinari alvimii Prance,
e entre as áreas do Ecoparque, Reserva Capitão e Parque Estadual Serra do
Conduru da Mata Atlântica do Sul da Bahia

78

Ecoparque, P. alvimii apresentou a mesma riqueza obtida pela espécie H. unifoliolatum
(34,6%) Na riqueza total de 52 fungos, 25 táxons foram exclusivos: 16 de H. unifoliolatum, 5
espécies exclusivas de M. máxima e 4 espécies de P. alvimi (Tab. 1)
A similaridade de fungos entre as espécies H. unifoliolatum e M. máxima foi de
(60,9%) entre H. unifoliolatum e P. alvimii foi 45,9% e M. máxima e P. alvimii apresentaram
uma similaridade de 61,5. Comparando as três espécies vegetais obteve-se uma similaridade
de 39,6% (Fig. 2). Comparando os fungos entre as áreas, foi obtida similaridade elevada em
todas as análises. Entre o PESC (Conduru) e Ecoparque a similaridade foi de 81,7%, entre o
PESC e Reserva Capitão a similaridade obtida foi de 81,2%, entre o Ecoparque e Reserva
Capitão foi de 75% e a similaridade entre as três áreas foi de 67,6% (Fig. 2).
A distribuição dos táxons por classe de freqüência evidenciou o predomínio de táxons
esporádicos e pouco freqüentes nas três espécies vegetais.

Tabela 2 - Riqueza fúngica obtida na serrapilheira das espécies vegetais Harleyodendron
unifoliolatum Cowan, Manilkara máxima Penn. e Parinari alvimii Prance, e obtida
no Ecoparque, Reserva Capitão e no Parque Estadual Serra do Conduru

Local
PESC
Ecoparque
R. Capitão
Riqueza/planta

H.
unifoliolatum
31
18
15
39

%
59,6
34,6
28,8
75,0

M.
maxima
20
22
16
30

%
38,5
42,3
30,8
57,7

P.
alvimii
13
18
08
22

%
25,0
34,6
15,4
42,3

Riqueza/
área
41
37
32
52

%
78,8
71,2
61,5
100

Harleyodendron unifoliolatum apresentou táxons esporádicos (82%) e pouco
freqüentes (18%). Em Manilkara máxima 60% dos táxons foram esporádicos e 10% táxons
foram pouco freqüentes e 3% dos táxons foram freqüentes (Beltraniella portoricensis,
Gyrothrix mágica, Paraceratocladium polysetosum). A espécie P. alvimii apresentou 81,8%
de táxons esporádicos e 18,2% de táxons pouco freqüentes (Tab. 3).
Analisando a distribuição dos táxons por classe de freqüência nas áreas de estudo,
observou-se como na análise das plantas, o predomínio de táxons esporádicos e pouco
freqüentes, apresentando somente um táxon freqüente em cada área (Tab. 4).
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Tabela 3-

Distribuição da freqüência dos táxons obtidos nas plantas Harleyodendron
unifoliolatum Cowan, Manilkara máxima Penn. e Parinari alvimii Prance,

Freqüência*
Esporádica
Pouco freqüente
Freqüente
Muito freqüente
Riqueza / planta

Harleyodendron (%) Manilkara
unifoliolatum
maxima
32
82,0
18
7
18,0
9
0
0
3
0
0
0
39
100
30

(%)
60,0
30,0
10,0
0
100

Parinari
alvimii
18
4
0
0
22

(%)
81,8
18,2
0
0
100

* Esporádica, F ≤ 10%; Pouco freqüente, 10 < F ≤ 30%; Freqüente, 30 < F ≤ 70% e Muito freqüente F > 70%

Tabela 4 -

Distribuição da freqüência dos táxons obtidas nas áreas do Parque Estadual
Serra do Conduru, Ecoparque e Reserva Capitão por classe de freqüência

Freqüência*
Esporádica
Pouco freqüente
Freqüente
Muito freqüente
Riqueza por/área

PESC

(%)

Ecoparque

(%)

32
8
1
0
41

78,0
19,5
2,5
0
100

26
10
1
0
37

70,3
27,0
2,7
0
100

Reserva
Capitão
28
3
1
0
32

(%)
87,5
9,4
3,1
0
100

* Esporádica, F ≤ 10%; Pouco freqüente, 10 < F ≤ 30%; Freqüente, 30 < F ≤ 70% e Muito freqüente F > 70%

No Parque Ecológico Serra do Conduru, 78% dos táxons foram esporádicos, 19,5%
foram pouco freqüentes e 2,4% correspondente a um táxon (Paraceratocladium polysetosum)
foi freqüente No Ecoparque, 70,3% dos táxons foram esporádicos, 27% foram pouco
freqüentes, apenas um táxon (Gyrothrix mágica) foi freqüente (2,7%). Também a Reserva
Capitão apresentou táxon freqüente 3,1% (Volutella sp.), 87,5% foram esporádico e 9,4%
pouco freqüente.
Quanto à constância dos fungos nas plantas prevaleceram os táxons acidentais, ou seja,
aqueles que foram obtidos apenas em uma coleta. Em H. unifoliolatum 72,6% dos táxons
foram acidentais e 6,5% de táxons constantes, M. máxima obteve 55,2% de
constância acidental e 20,7% de táxons constantes e em P. alvimii 87,8% dos táxons foram
acidentais e 2,4 constantes (Fig. 3). Na constância nas áreas de estudo também predominaram
os táxons acidentais. No PESC, 65,6% dos táxons foram acidentais e 6,3 constantes, no
Ecoparque a constância acidental foi de 70,7% e 13,8% foram de táxons constantes e a
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Figura 3 -

Constância dos fungos na serrapilheira das espécies vegetais
Harleyodendron unifoliolatum Cowan, Manilkara máxima Penn. e
Parinari alvimii Prance,

Figura 4 -

Constância dos fungos nas áreas em estudo: Parque Ecológico Serra
do Conduru, Ecoparque e Reserva Capitão
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Reserva Capitão apresentou 78% de táxons acidentais e 12,2% táxons constantes (Fig. 4). Os
fungos que foram obtidos nas três ou quatro coletas sendo classificados como constantes
foram: Beltrania rhombica, Cryptophiale kakombensis, Cryptophiale udagawae, Gyrothrix
mágica, Inesiosporium longispirale e Volutella sp.

Discussão

Neste estudo foi encontrada uma riqueza total de 52 táxons fúngicos, pertencentes a 39
gêneros (Tab. 1).
A riqueza encontrada neste estudo é evidenciada quando comparada com outros
resultados obtidos. Parungao et al. (2002), estudando a diversidade de fungos em 13 tipos de
folhas numa floresta na Austrália, catalogaram 57 espécies, destas apenas 39 (68,4%) eram
fungos conidiais.
Em Porto Rico foram encontrados 24 táxons em folhas mortas de Guarea guidonia e
Manilkara bidentada (Polishook et al., 1996). Investigando o folhedo de 71 espécies de
plantas na Costa do Marfim, Rambelli et al. (2004) identificaram 184 espécies de fungos, na
maioria Hyphomycetes. No Brasil, estudos também realizados na Mata Atlântica observou-se
os seguintes resultados: Marques et al. (2008), observando folhas, pecíolo, galhos e cascas em
dois fragmentos de Mata Atlântica, na Serra da Jibóia, Bahia, obteve como riqueza 106
espécies de fungos. Barbosa (2007), analisando folhas em decomposição de Clusia melchiori
e C. nemerosa, na Serra da Jibóia encontrou 79 táxons e Silva (2007), analisando o folhedo de
Caesalpinia echinata, em duas áreas com e sem impacto de poluição aérea em São Paulo,
obteve uma riqueza de 33 espécies.
Analisando neste estudo a riqueza obtida por área, observou-se que, da riqueza total de
52 espécies de fungos conidiais, o PESC apresentou maior riqueza (78,6%) entre as três áreas,
enquanto o Ecoparque apresentou riqueza de 71,2%, e a Reserva Capitão 61,5%. Portanto, em
termos percentuais obteve-se praticamente a mesma riqueza nas três áreas, ou seja,
praticamente a mesma quantidade de espécies, porém com diferenças na sua composição. Este
resultado é positivo quando analisamos a importância da biodiversidade para a conservação
do ecossistema.
Quando comparada a riqueza entre as plantas o mesmo resultado não foi observado
Harleyodendron unifoliolatum apresentou a maior riqueza analisando as três áreas de um
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modo geral, e comparando com a riqueza geral de M. máxima (57,7%) e P. alvimii (42,3%).
Mas quando analisada a riqueza por local, esta espécie apresentou a maior riqueza somente no
PESC, no Ecoparque e na Reserva Capitão a M. máxima apresentou maior riqueza comparada
às duas outras espécies vegetais. Este resultado sugere que a riqueza pode estar mais
associada ao local e fatores abióticos, ou seja, condições de sobrevivência e adaptação dos
fungos ao ambiente, do que propriamente a preferência do fungo pela planta. Também foi
observado que na maioria das coletas a serrapilheira de M. maxima e de P. alvimii
apresentavam sempre maior quantidade de folhas recém caídas, enquanto na serrapilheira de
H. unifoliolatum o número de folhas caídas era escasso e as folhas apresentavam um estado de
decomposição mais avançado.
As folhas de M. máxima e H. unifoliolatum preservavam umidade por mais tempo,
enquanto as folhas de P. alvimii eram menos úmidas, mesmo quando conservadas em câmaraúmida. Este fato pode também ser uma justificativa para a maior riqueza de fungos na
serrapilheira de H. unifoliolatum e M. máxima e menor em P. alvimii. Barbosa (2007), no
estudo de folhedo de Clusia spp. relatou que a maior quantidade de espécies fúngicas obtidas
em C Melchiori do que em C nemorosa foi devido a localização de C. melchiori em mata
aberta com clareiras onde o folhedo e o solo eram mais secos e no momento da coleta C.
melchiori estavam úmidas e C. numorosa estavam sempre secas. Vários fatores podem
contribuir para o crescimento dos fungos na serrapilheira, como temperatura, umidade, pH,
aeração, tempo de senescência, composição química e estrutura das folhas (Dix & Webster,
1995).
Observou-se que 25 táxons foram exclusivos: 16 de H. unifoliolatum, 5 espécies
exclusivas de M. máxima e 4 espécies de P. alvimii (Tab. 1). Polishok et al. (1996),
argumentam que existe a preferência dos fungos por plantas em particular, o que assegura a
riqueza fúngica em folhedos mistos nos ecossistemas florestais. Entretanto, Parungao et al.
(2002) acredita que poucos fungos decompositores são específicos.
Barbosa (2007) encontrou em C. nemorosa 44 táxons, dos quais 10 foram exclusivos,
enquanto em C. melchiori de 69 táxons 35 foram exclusivos. Neste estudo mesmo tendo sido
feito comparação com plantas da mesma espécie em áreas diferentes os resultados obtidos não
foram suficientes para afirmar especificidade dos fungos decompositores encontrados em
relação a nenhuma das plantas (Tab. 1).
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O índice de similaridade de espécies fúngicas entre as plantas H. unifoliolatum e M.
máxima (60,9%) e entre M. máxima e P. alvimii foi considerada alto, apesar de não existir
definição de limites numéricos que indique alta ou baixa similaridade. Já a similaridade entre
H. unifoliolatum e P. alvimii (45,9%) e a similaridade entre as três espécies (39,6%) foram
mais baixas, mas deve-se levar em consideração a riqueza diferenciada entre essas espécies
(Fig. 2). Maia (1983) pesquisando populações de fungos em folhas de Licania octandra
(Hoffmgg. ex R. & S.) Kuntze e L. kunthiana Hook encontrou similaridade de (70%) entre
elas. Mas quando estas espécies foram comparadas com a população de Hortia arborea Engl.
a similaridade foi de respectivamente (64% e 63,5%).
A similaridade de fungos obtida entre as áreas foi elevada em todas as análises. Entre
o PESC (Conduru) e Ecoparque (81,7%), entre o PESC e Reserva Capitão (81,2%), e entre o
Ecoparque e Reserva Capitão (75%) e a similaridade entre as três áreas foi de 67,6%. Esta
similaridade alta entre as áreas de estudo significa que mais de 50% das espécies foram
encontradas nas três áreas. Silva (2007), analisando o folhedo de Caesalpinia echinata, em
duas áreas com e sem impacto de poluição aérea em São Paulo e obteve um índice de
similaridade de 53,3%, que foi também considerada uma alta similaridade. Polishook et al.
(1996) estudando os folhedos de Guarea guidonea Sleumer e Manilkara bidentata Chev.
obtiveram baixa similaridade de fungos nas duas áreas estudadas (32% e 26% de similaridade,
respectivamente).
Tanto na análise da freqüência fúngica nas plantas, quanto nas áreas de estudo
predominaram táxons esporádicos, seguido de táxons pouco freqüentes. Barbosa (2007)
também obteve predomínio de táxons esporádicos e pouco freqüentes e 13 táxons frequentes
para C. melchiori e 9 táxons para C. nemorosa. Na Costa Rica dos 178 táxons encontrados em
folhedos apenas seis foram freqüentes (Bills & Polishook, 1994). Como a freqüência se baseia
no número de amostra encontrada com o táxon e o total de amostra, provavelmente o baixo
número de táxons freqüentes e a ausência de táxons muito freqüentes se deve ao fato do
número total da amostra neste estudo ter sido alto (36) tanto analisando a freqüência nas
plantas quanto nas áreas, sendo mais difícil encontrar o mesmo táxon em todas ou na maioria
das amostras.
Quanto à constância foram observados poucos táxons constantes (Beltrania rhombica,
Cryptophiale kakombensis, Cryptophiale udagawae, Gyrothrix mágica, Inesiosporium
longispirale e Volutella sp.). Provavelmente para a constância de um fungo numa área ou
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serrapilheira se faz necessário que esta espécie esteja bem adaptada a mudanças abióticas
existentes no meio ambiente.
Em síntese a análise conjunta dos dados demonstra que a serrapilheira das plantas
nativas da Mata Atlântica do Sul da Bahia, H. unifoliolatum e M. máxima e P. alvimii
apresenta uma riqueza expressiva de fungos decompositores, porém cada táxon apresenta
baixa constância e freqüência, pois a sua permanência no substrato depende mais dos fatores
abióticos, da mudança climática, do que de sua especificidade por uma ou mais plantas em
particular. As Unidades de conservação da Mata Atlântica estudadas apresentaram uma
riqueza semelhante em termos percentuais e alta similaridade fúngica. Este estudo sendo
pioneiro na Mata Atlântica do Sul da Bahia e nas plantas H. unifoliolatum e M. máxima e P.
alvimii acima de tudo vem mostrar a importância de se conhecer cada vez mais os fungos
existentes neste Bioma, riquíssimo em biodiversidade, pouco conhecido cientificamente e
constantemente ameaçado de extinção pelas atividades antrópicas. Desta forma importantes
espécies podem ser perdidas com conseqüências desconhecidas para a manutenção da vida nos
ecossistemas.
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Isolamento e caracterização de isolados de Phytophthora spp. obtidos da rizosfera de
plantas endêmicas na Mata Atlântica do Sul da Bahia
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Resumo

A Mata Atlântica ainda abriga parcela significativa da diversidade biológica do Brasil,
destacando-se a região cacaueira da Bahia, que conserva uma das maiores concentrações de
árvores endêmicas. O gênero Phytophthora é responsável por perdas de árvores nativas em
florestas na Austrália, Europa e América do Norte. Objetivou-se estudar a diversidade de
espécies de Phytophthora na rizosfera de plantas nativas da Mata Atlântica do Sul da Bahia,
caracterizando-as morfofisiológica e molecularmente com o seqüenciamento dos genes
nucleares ITS e β-tubulina. Foram obtidos das amostras de solo 67 isolados (56 homotálicos e
11 heterotálicos). Os homotálicos apresentaram esporângios limoniformes, ovóides a
globosos, 26,2-70,2 x 17,5-54,2μm (34,7 x 51,0 μm), relação comprimento/largura 1,4;
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mono/bipapilados, papilas com 3,5-12,2 x 4,1-12,6 (7,9 x 8,2 μm); caducos, pedicelos 8,746,7 μm (28,6 μm); esporangióforos simpodiais com intumescimentos intercalares;
clamidósporos esféricos, 17,0-41,1 μm (26,6 μm), oogônios globosos, 16,5-32,1 μm (22,4
μm) de diâmetro, oósporos pleróticos e apleróticos, diâmetro 14,7-24,5 μm (16,6 μm),
anterídios anfígenos. Os 11 isolados heterotálicos apresentaram esporangióforos simpodiais;
clamidósporos de 37,6-55,3 μm de diâmetro (44 μm); esporângios terminais, ovóides,
obpiriformes, elipsóides e alongados, não papilados, não caducos, 26,3-54,3 x 19,3-38,5 μm,
(42,3-27,8 μm), com proliferação esporangial; intumescimentos hifais. Os dados
morfofisiológicos e moleculares permitiram a identificação dos isolados homotálicos como
Phytophthora heveae e os heterotálicos como P. cinnamomi. Isolados das duas espécies foram
patogênicos às plantas de origem Parinari alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron
unifoliolatum e a outras plantas economicamente importantes. Este é o primeiro registro de
Pytophthora spp. em solo da Mata Atlântica.

Palavras-chave: Harleyodendron unifoliolatum, Parinari alvimii, Manilkara maxima,
Phytophothora cinnamomi, Phytophothora heveae, patogenicidade

Isolation and characterization of Phytophthora spp. from the rizosphere of endemic trees
of the Atlantic Rain Forest of southern Bahia

Abstract

The Atlantic Rain Forest still harbours a significative part of Brazil biodiversity, mainly in the
cacao growing area of Bahia which concentrates quite a number of endemic trees. The genus
Phytophthora is responsible for losses of native trees in forests of Australia, Europe and
North America. This paper aims to study the diversity of Phytophthora species in the
rizosphere of wild plants in the Atlantic Rain Forest of southern Bahia, using morphological
and physiological characteristics and sequences of the nuclear genes ITS and β-tubulina. Soil
samples yielded 67 Phytophthora isolates (56 hothalic and 11 heterothalic). The homothalic
ones presented sporangia lemon-shaped, ovoid to globose, 26.2-70.2 x 17.5-54.2 μm (34.7 x
51.0 μm), lenght/width ratio 1.4; mono/bipapillate, papillae measuring 26.2-70.2 x 17.5-54.2
μm (34.7 x 51.0 μm); pedicels caducous, 8,7-46,7 μm (28,6 μm) long; esporangiophores
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simpodial, with intercalar swelings; clamidospores sphaerical, 14.7-24.5 μm (16.6 μm) diam. ;
oogonia globose 16.5-32.1 μm (22.4 μm) diam.; oospores plerotic and aplerotic, 14.7-24.5 μm
(16.6 μm), diam.; antheridia amphygenous. The 11 heterothalic isolates presented simpodial
sporangiophores; clamidospores 37,6-55,3 μm (44 μm) diam; sporangia terminal, ovoid,
obpiriform, ellipsoid and elongated, non pappilate, non caducous, 26,3-54,3 x 19,3-38,5 μm,
(42,3-27,8 μm), with sporangial proliferations; hyphae with swelings. The morphophysiological and molecular data allowed to classify the homothalic isolates as Phytophthora
heveae and the heterothalic ones as P. cinnamomi. Both types of isolates were pathogenic to
the original hosts Parinari alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum and to
some cultivated plants. This is the first report of Pytophthora spp. on Atlantic Rain Forest
soil.
Keywords: Harleyodendron unifoliolatum, Parinari alvimii, Manilkara maxima, Phytophothora
cinnamomi, Phytophothora heveae, pathogenicity

1. Introdução

No Brasil, a Mata Atlântica é o terceiro maior bioma, depois da Amazônia e do
Cerrado e o bioma mais rico em biodiversidade do planeta (SOS Mata Atlântica, 2000-2008).
Mesmo com extensas áreas ainda pouco conhecidas do ponto de vista biológico, acredita-se
que a região abrigue de 1 a 8% da biodiversidade mundial (Fundação SOS Mata Atlântica
Conservação Internacional, 2003)
A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e seriamente
ameaçado do planeta restando apenas de 7 a 8% da floresta original. Essa perda da
biodiversidade está historicamente ligada à posse desigual da terra e as relações comerciais
locais, nacionais e internacionais desde a colonização pelos portugueses e espanhóis,
passando por uma longa história de exploração da terra para exportação de produtos (Silva &
Casteleti, 2005). A Mata Atlântica apesar do acentuado processo de intervenção humana,
abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com destaque para os
altíssimos níveis de endemismos, especialmente na região cacaueira da Bahia (Conservation
International do Brasil et al., 2000).
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Esta Região ainda conserva uma das maiores concentrações de árvores nativas da
Mata Atlântica, mesmo adotando a lavoura cacaueira como principal atividade econômica,
que desde o século XIX até os dias atuais é utilizado um sistema denominado cabruca, onde
árvores nativas são mantidas para sombrear os pés de cacau (Mandarino, 1981). Portanto, nas
plantações de cacau foi conservada uma vegetação florestal de alta complexidade estrutural,
mantendo os benefícios ambientais como a preservação do solo e dos mananciais de água,
abrigando uma grande variedade de plantas e animais nativos (Alvim, 1972). Como também
microorganismos, vários dos quais fitopatógenos como espécies do gênero Phytophthora, do
Reino Straminipila, que podem permanecer por longo tempo no solo com a produção de
esporos de resistência (Luz et al, 2001).
O gênero Phytophthora marcou como destruidor de plantas sendo responsável por
perdas de árvores nativas causando um impacto negativo em florestas na Austrália, Europa e
América do Norte. Phytophthora cinnamomi, a causa deste surto, destruiu inicialmente a
partir dos anos 60, florestas de Eucalipto marginata, e posteriormente muitas outras espécies
botânicas (Jurskis, 2005).
No gênero Phytophthora normalmente as espécies apresentam uma vasta gama de
hospedeiros cultivados ou silvestres (Santos et al., 2001). Sendo assim, torna-se importante
conhecer as espécies de Phytophthora existentes nestes ecossistemas naturais que podem
constituir em ameaças para plantas endêmicas da Mata Atlântica e para cultivos em áreas
degradadas desses ecossistemas.
Entre as espécies vegetais endêmicas da Mata Atlântica destacam-se Manilkara
maxima, Parinari alvimii e Harleyodendron unifoliolatum por serem de ampla distribuição
geográfica, de grande porte e com características botânicas facilmente identificáveis no
interior da mata.
Manilkara maxima T. D. Penn. descrita por T.D. Pennington, 1986, da família
Sapotaceae, vulgarmente conhecida como Massaranduba. É uma árvore aproximadamente de
20 a 30 m de altura e com 60 cm de diâmetro. Fornece madeira de qualidade para construções
sendo também resistente a ataques de fungos e insetos. O gênero Manilkara apresenta vinte e
nove espécies no Mundo, dezessete espécies no Brasil, destas nove são encontradas na Mata
Atlântica e das quais sete são endêmicas deste ecossistema. (Conservação Internacional,
2008a).
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A espécie Parinari alvimii Prance foi descrita por Prance (2001), pertence à família
Chrysobalanaceae e é vulgarmente conhecida como Oiti cumbuca, árvore com altura e
diâmetro de aproximadamente 20 metros e 60 cm respectivamente. O gênero Parinari
apresenta trinta e nove espécies no Mundo, doze espécies no Brasil, sendo cinco espécies
encontradas na Mata Atlântica e destas quatro são endêmicas (Conservação Internacional,
2008b).
O gênero Harleyodendron da família Fabaceae (ou Leguminosae) é constituído por
apenas uma espécie, Harleyodendron unifoliolatum. Não possui sinonímia botânica. O
primeiro relato foi feito por Cowan, 1979. Harleyodendron é um gênero neotropical
ocorrendo principalmente na Mata Atlântica brasileira, onde é facilmente encontrado em áreas
de cacau-cabruca e margens de estrada, região do Estado da Bahia. É uma árvore de
aproximadamente 10 metros de altura com diâmetro do tronco de aproximadamente 60 cm,
madeira uniforme, dura, e resistente (Fundação SOS Mata Atlântica, 1990).
Portanto os objetivos deste trabalho foram: i) estudar a diversidade de espécies de
Phytophthora na rizosfera das plantas P. alvimii, M. maxima e H. unifoliolatum em três áreas
da Mata Atlântica do Sul da Bahia; ii) caracterizar os isolados obtidos, morfológica,
fisiológica e molecularmente com o seqüenciamento dos genes nucleares ITS e β-tubulina; iii)
determinar a patogenicidade dos isolados de Phytophthora obtidos nas plantas de origem e em
hospedeiros economicamente importantes.

2. Material e Métodos

2.1. Áreas de coleta

Três unidades de conservação do Bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia, Brasil foram
utilizadas para as coletas do material em estudo: Ecoparque, situada no município de Una,
Parque Estadual Serra do Conduru (PESC) localizado nos municípios de Uruçuca, Itacaré e
Ilhéus, e Reserva Capitão no município de Itacaré. O PESC e a Reserva Capitão são unidades
de conservação pertencentes ao Instituto de Estudos Socioambientais (IESB). No período
dezembro de 2007 a julho de 2008, correspondente as estações verão, outono e inverno,
apresentando temperatura média na Reserva Capitão e PESC de 24,4°C, 23,9°C e 20,5°C
respectivamente, e precipitação de 78,1 mm, 99,5 mm e 153,5 mm respectivamente. Enquanto
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na Reserva Ecoparque de Una a temperatura e precipitação no período de verão, outono e
inverno foram respectivamente 25,1°C, 23,0 °C, 21,9°C e 163,5 mm, 91,3 mm, 71,7 mm.

2.2. Coleta das amostras

As amostras do solo foram coletadas na rizosfera das três espécies vegetais, Parinari
alvimii, Manilkara maxima, Harleyodendron unifoliolatum, nas três áreas da Mata Atlântica
do Sul da Bahia, perfazendo um total de 27 amostras (três espécies x três espécimes x três
áreas) por coleta (quatro coletas). Para a coleta do solo foi utilizado um trado com 20 cm de
profundidade e retirado amostras em quatro pontos (Norte, Sudeste, Leste e Oeste) a
aproximadamente 1m de distância do caule. Foram coletadas quatro amostras simples e
misturadas em um saco de polietileno formando uma amostra composta.

2.3. Isolamento e quantificação de propágulos de Phytophthora spp. na rizosfera

De cada amostra de solo foi pesada 10 g e diluídas em 90 mL de ágar-água a 0,25%.
Uma alíquota de 1 mL da suspensão foi retirada e espalhada na superfície de cada uma das 10
placas contendo meio seletivo PARPH (Kannwischer e Mitchell, 1978), e, em seguida
incubadas no escuro. Após 72h foi realizada a lavagem em água corrente, observação e leitura
das placas (Luz et al., 2008). Os isolados de Phytophthora obtidos foram cultivados em meio
seletivo, depois em meio cenoura ágar (CA) para análise morfobiométrica. Em seguida os
isolados foram transferidos para frascos de Penicilina contendo meio batata-dextrose-ágar
(BDA) e mantidos na coleção de Phytophthora Arnaldo Medeiros do Centro de Pesquisa do
Cacau (CEPEC).

2.4. Cálculo da Densidade populacional

A densidade populacional foi analisada por local e para cada espécie associada. Foi
calculada multiplicando o numero médio de colônias de Phytophthora obtidas em cada placa
por 100 (volume de água utilizada para diluir o solo), multiplicado pela diluição (10) e
dividido por 10 (gramas de solo). O resultado é em UFC/g solo (Unidades Formadoras de
Colônias/g de solo) acompanhado pelo erro padrão.
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2.5. Caracterização fisiológica dos isolados de Phytophthora spp.: curva, taxa e
temperatura limite de crescimento

Todos os 67 isolados obtidos foram testados quanto ao crescimento sob temperatura de
35ºC, no escuro durante quatro dias numa incubadora (BOD). Foram cultivadas em meio CA
seis placas de cada isolado sendo que destas, três ficaram numa temperatura de 35ºC e as
outras três numa temperatura de 24ºC. O crescimento do micélio foi medido diariamente por
quatro dias. Após o quarto dia o disco de cultura original dos isolados que não cresceram na
temperatura de 35ºC foram transferidos para novas placas contendo meio CA e mantidos a
temperatura de 24ºC para observar se havia crescimento das culturas durante dois dias.
Nas três placas de cada isolado que cresceram a temperatura de 24ºC, foram
diariamente medidos os diâmetros da colônia e calculada a taxa de crescimento obtida com
média das diferenças entre os quatro dias de avaliação. Também foi calculada a curva de
crescimento construída com a média dos diâmetros das colônias nos quatro diferentes dias de
avaliação.

2.6. Caracterização morfobiométrica dos isolados de Phytophthora spp.

Os isolados obtidos do solo foram cultivados em meio CA e meio líquido de cenoura
em placas de Petri, após 5 a 7 dias sob luz contínua, a uma temperatura de 24ºC. Foram
avaliados a morfologia das colônias, tipo de micélio aéreo, curva e taxa de crescimento das
colônias, comprimento e largura dos esporângios, comprimento do pedicelo, profundidade e
largura da papila, caducidade, como também presença, forma e diâmetro dos clamidósporos,
oósporos, oogônios e anterídios quando presentes. Utilizando-se uma escala ocular (Carl Zeiss
Inc., Germany) foram realizadas 50 medições de cada estrutura propagativa por isolado, as
quais foram analisadas com base na chave de classificação de Waterhouse (1983). Onze
isolados representantes de todos os solos e coletas foram escolhidos para a realização dessas
medições.
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2.7. Teste de patogenicidade dos isolados nas plantas de origem

Os testes de patogenicidade nas plantas de origem dos propágulos, P. alvimii,
M. maxima, H. unifolialatum foram realizados através de inoculações com discos de cultura
com 0,5 cm de diâmetro. Vinte e cinco isolados foram utilizados nestes testes, sendo
cultivados em meio CA. Para a inoculação foram utilizadas três folhas jovens das árvores de
cada espécie vegetal para cada isolado. Os inóculos foram colocados em dois pontos
eqüidistantes de cada folha, sendo um com e outro sem ferimento, e cobertos com um
chumaço de algodão embebido em água destilada para manter a umidade. Após a inoculação
as folhas foram colocadas em câmaras-úmidas formadas por sacos plásticos borrifados com
água destilada (Luz e Silva, 2001). A partir do terceiro dia após a inoculação as folhas foram
avaliadas observando a existência de lesões. O comprimento e a largura das lesões foram
medidos para o cálculo do diâmetro médio das mesmas.

2.8. Teste de Patogenicidade em hospedeiros economicamente importantes

Os hospedeiros usados foram folhas de Hevea brasiliensis Muell. (seringueira); e
frutos, folhas de Theobroma cacao L. (cacau), frutos de Carica papaya L. (mamão), de
Solanum melongena L. (berinjela) e de Capsicum annum L. (pimentão). Foram inoculados 5
repetições (frutos, folhas) de cada hospedeiro. Como controle (testemunha) foi utilizado o
mesmo número de repetições dos mesmos hospedeiros recebendo tratamento idêntico, porém
sem o inóculo. Os inóculos foram colocados em dois pontos eqüidistantes, com e sem
ferimento e coberto com um chumaço de algodão embebido em água destilada para manter a
umidade. Após a inoculação as folhas foram colocadas em câmaras-úmidas formadas em
sacos plásticos borrifados com água destilada (Luz e Silva 2001). A partir do terceiro dia após
a inoculação as folhas foram avaliadas observando a existência de lesão. Foram medidos o
comprimento e a largura das lesões para cálculo do diâmetro médio das mesmas.

2.9. Extração de DNA

Para extração do DNA genômico, os isolados foram cultivados por 5 dias em meio
líquido CA (cenoura-ágar) sob luz contínua em BOD à temperatura de 24 ºC . Da massa
95

micelial de cada isolado obtida foi retirado todo o líquido com papel toalha, em seguida
guardadas em tubos ependorf de 1,5 mL e estocadas a – 20ºC. O DNA foi extraído de acordo
com o método de Zolan e Pukilla (1986) com algumas modificações no tampão de extração
(10 mM Tris-HCl; 1mM EDTA, pH 8.0). A massa micelial de cada isolado foi macerada em
nitrogênio líquido, com o pistilo até pó fino. Foi transferido de 300 a 500 mg do micélio para
um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL (até preencher 1/3 do tubo) e adiciondo imediatamente
800 L de tampão de extração formado por Tris-HCl 200mM, NaCl 5M 250 mM, EDTA (0,5
M) pH 8,0 25 mM, SDS 10%; -Mercaptoetanol a 1% e misturado com o auxílio de um
Vortex. Os tubos foram mantidos em banho-maria (70ºC) por 30 min, sendo agitados
manualmente a cada 10 min. Em seguida, foi realizada a desproteinização, adicionando-se
700 μL de clorofórmio-álcool isoamílico, na proporção de 24:1. As amostras foram agitadas
por suaves inversões por 10 min e centrifugadas a 14000 rpm, durante 10 min em temperatura
de 4°C. O sobrenadante de cada amostra foi transferido para tubos de 1,5 mL. Para a
precipitação do DNA, foi adicionado ao sobrenadante NaCl 100 mM e isopropanol absoluto
gelado. Os tubos foram mantidos a -80ºC por 30 min e, a seguir, centrifugados a 14000 rpm,
durante 10 min em temperatura de 4°C. O sobrenadante de cada tubo foi vertido e o pellet foi
lavado duas vezes com etanol 70% e seco em capela por 30 min. O DNA foi ressuspendido
em 100 μL de solução contendo água Milli-Q estéril e RNAse, na concentração de 40 μg/mL,
e transferido em banho-maria a 37ºC por 30 min para dissolver. As amostras foram
quantificadas em gel 0,8% de agarose onde foram visualizadas bandas de DNA genômico
total, separadas por eletroforese, como indicadoras da integridade do DNA extraído. Após
esse processo, uma alíquota das amostras de DNA de cada isolado foi diluída para o volume
final de 50 μL.
2.10. Seqüenciamento da região ITS e dos genes β-tubulina

A identificação molecular dos isolados obtidos do solo foi realizada utilizando os
primers ITS1 e ITS4 (White et al., 1990), para a amplificação de um fragmento de
aproximadamente 700-pb do DNA ribossomal (rDNA) incluindo o gene 5.8S e as regiões
intergênicas ITS1 e 2 (internal transcribed spacer). Os pares de primers TUBUF2 e TUBUR1
foram utilizados para amplificar um fragmento de aproximadamente 989-pb do gene da βtubulina (Kroon et al., 2004). As amplificações foram realizadas em um volume total de 50
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μL contendo 50 mM de KCl, 1,5 mM MgCl2, 200 mM de cada dNTP (Promega), 1,5 μL de
cada primer (20 pmol),

10 μL de DNA genômico (10ng.μL-1), e 2.0 U de Taq DNA

polimerase (Promega). Todas as reações foram feitas em termociclador PTC-100 (MJ
Research Inc). Para os primers Tubulina, as amplificações consistiram de desnaturação inicial
a 94ºC por 2”, 10 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45”, anelamento de primers a 65ºC por
45”, diminuindo 1ºC a cada ciclo sucessivo, alongamento a 72ºC por 1’, seguido por 9 ciclos
de desnaturação a 94ºC por 45”, anelamento a 55ºC por 45”, alongamento a 72ºC por 1’,
seguido por 29 ciclos e uma extensão final a 72ºC por 5’. Para os primers ITS as
amplificações consistiram de desnaturação inicial a 94ºC por 10min, 10 ciclos de
desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento de primers a 58ºC por 1 min, alongamento a 72ºC
por 2 min, seguido por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento a 58ºC por 1
min, alongamento a 72ºC por 10 min e uma extensão final a 15ºC α .Os produtos amplificados
foram separados em gel de agarose de baixo ponto de fusão (NuSieve) a 1,5%. Em seguida, as
bandas foram cortadas do gel, congeladas a -80ºC por 1 h e centrifugadas por 15 min a 1400
rpm. O sobrenadante foi usado diretamente para o seqüenciamento com os primers
anteriormente utilizados para a amplificação. O seqüenciamento foi feito com o BigDye
Deoxy terminator sequencing kit (Applied Biosystems) de acordo com as recomendações do
fabricante, em um volume total de 5 μL, contendo 0,5 μL de BigDye, 1 μL de tampão de
seqüenciamento (5X), 2 pmol de primer e 30 ng de DNA. As reações de seqüenciamento
foram feitas em termociclador PTC-100 e consistiram de 40 ciclos com desnaturação inicial a
94ºC por 1 min, anelamento a 60ºC por 1 min e extensão a 60ºC por 4 min. Após a reação de
seqüenciamento, as amostras foram precipitadas com 20 μL de isopropanol 65% e a seguir
permaneceram no escuro em temperatura ambiente por 15 min. Posteriormente foram
centrifugadas por 40 min a 4000 rpm. O sobrenadante foi descartado e a placa invertida sobre
papel toalha. Acrescentaram-se 100 μL de etanol 60% e centrifugou-se à mesma velocidade
por 8 min. O etanol foi descartado e a placa foi centrifugada sobre o papel toalha a 700 rpm
por 10 segundos para remover o excesso de etanol. Após secagem, à temperatura ambiente
por 15 min, foi adicionado 10 μL de formamida a cada amostra e a placa colocada no
termociclador para a desnaturação a 94ºC por 3 min. Após essa etapa, a placa foi levada ao
Seqüenciador Automático de DNA, modelo ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer.
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Para a análise das seqüências provenientes dos dois primers (forward e reverse), foi
utilizado o programa BioEdit versão 5.0.9 (Hall, 1999) para unir as seqüências. Os
alinhamentos foram feitos com o programa Clustalw versão 1.8 (Thompson et al., 1997).
O programa BLAST (Altschul et al., 1997) foi usado para identificar e comparar as
seqüências dos isolados de Phytophthora spp. obtidos do solo com as encontradas nos bancos
de dados públicos.

3. Resultados

Phytophthora spp. foram isoladas nas unidades de conservação Ecoparque e Reserva
Capitão, da rizosfera das três espécies vegetais estudadas. Foram obtidos em quatro coletas 67
isolados (Tabela 1). No PESC não foi encontrado nenhum isolado de Phytophthora. Dos 67
isolados, 56 apresentaram culturas homotálicas e 11 culturas heterotálicas.
A densidade populacional (UFC/g de solo) foi calculada para cada localidade/espécie
vegetal associada. A maior densidade (63,5 UFC/g solo) foi encontrada no Ecoparque na
rizosfera de H. unifoliolatum e a menor (2,5 UFC/g de solo) também na mesma localidade na
rizosfera de M. maxima (Tabela 2). Para P. alvimii e H. unifoliolatum as maiores densidades
populacionais de Phytophthora spp foram encontradas no Ecoparque, porém para M. maxima
na Reserva Capitão foi encontrada maior densidade populacional (25,7 UFC/g de solo).

3.1.Caracterização fisiológica

Os 56 isolados homotálicos apresentaram colônias de forma variadas em CA: petalóides,
estreladas, crisântemo e outras difusas com micélio aéreo floculoso ralo ou algumas vezes
farináceo (Figura 1 A-E). Os 11 isolados heterotálicos apresentaram colônias difusas com
bordas definidas, micélio aéreo denso e cotonoso (Figura 1 F).
A taxa de crescimento obtida pelos 56 isolados de Phytophthora homotálicos variou de
3,4 - 4,4 cm, enquanto dos 11 isolados heterotálicos tiveram variação de 3,4 - 5,3 cm (Tabela
3)
A curva de crescimento dos 56 isolados homotálicos variou de 1,1 - 8,2 cm e para os 11
isolados heterotálicos de 1,3 - 8,2 cm. Os dois grupos de isolados apresentaram crescimento
linear (Figuras 2 e 3).
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Tabela 1- Isolados obtidos na rizosfera de plantas da Mata Atlântica do Sul da Bahia,
por reserva, espécie botânica, número do espécime de onde foi coletado e
identificação na coleção do Centro de Pesquisa do Cacau

Local

Espécies vegetais /
Número do espécime

Número dos isolados na Coleção de
Phytophthora do CEPEC

Harleyodendron
unifoliolatum-2

1116 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 1159 -1160

Harleyodendron
unifoliolatum-3

1113 - 1114 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 1122 -1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 1128 - 1129 -1130 - 1131 - 1132 - 1133 1134 - 1135 - 1136 -1161 - 1162 - 1163 1164 - 1165 - 1166 - 1167 -1168 - 1169

Ecoparque
Manilkara maxima-3

1149 - 1150

Parinari alvimii-1

1115 - 1137 - 1138 - 1109 - 1110 - 1111 1112

Parinari alvimii-2

Reserva
Capitão

1117 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 1144 -1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1170 1171

Harleyodendron
unifoliolatum-3

1172

Manilkara maxima-1

1151 - 1152 - 1153

Manilkara maxima-2

1174

Manilkara maxima-3

1175

Parinari alvimii-1

1173
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Tabela 2- Densidade populacional de Phytophthora spp. em amostras de solo associada a três
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica encontradas em duas localidades
Local

Parinari alvimii

Ecoparque
Reserva Capitão

Harleyodendron
unifoliolatum
63,5 ± 27,6
15 ± 14,7

38 ± 4,4*
15 ± 14,7

Manilkara maxima
2,5 ± 2,5
25,7 ± 20,4

* Dados apresentados em UFC/g solo. Média de 3 repetições ±erro padrão da média

Todos os 67 isolados obtidos do solo não cresceram a temperatura de 35ºC. Quanto ao
crescimento micelial a partir dos discos de inóculo 48 h após serem retirados da temperatura
de 35ºC, observou-se que somente sete dos isolados homotálicos (1118, 1171, 1125, 1158,
1125, 1162, 1164) e dois dos heterotálicos (1136, 1137) cresceram a temperatura ambiente.
Para os demais isolados a temperatura de 35ºC foi letal.

3.2. Caracterização morfológica

Nos 56 isolados de culturas homotálicas os esporângios formados abundantemente em
culturas em CA apresentavam-se de formas variáveis, na maioria limoniformes, ovóides,
alguns globosos, semi-globosos, obpiriformes e outros distorcidos (Figura 4 A, C, G, H e K),
medindo 26,2-70,17 x 17,5-54,2 μm (média 34,7 x 51,0 μm), relação comprimento/largura
1,4; monopapilados e ocasionalmente bipapilados com papilas proeminentes, cuja profundida
das papilas e largura do poro apical variaram entre 3,5-12,2 x 4,1-12,6 (média 7,9 x 8,2 μm);
pedicelos decíduos (caducos), de tamanho variado 8,7- 46,7 μm (média 28,6 μm);
esporangióforo simpodial simples e ramificado com formação freqüente de intumescimentos
intercalares (Figura 4 A, B ); presença de intumescimento hifais; clamidósporos intercalares e
terminais com diâmetro variando entre 17,0- 41,1 μm (média 26,6 μm) (Figura 4 D e E);
oogônios globosos com base afunilada, medindo 16,5-32,1 μm (média 22,4 μm) de diâmetro,
contendo oósporos pleróticos e em menor quantidade apleróticos, medindo 14,7-24,5 μm
(média 16,6 μm) de diâmetro (Figura 4 I, J e K). Os anterídios são anfígenos, pequenos e
esféricos (Tabela 4).
Os isolados homotálicos tanto obtidos no Ecoparque quanto na Reserva do Capitão
apresentaram medidas aproximadamente similares para as características morfológicas
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Figura 1- (A-E) Formas de colônia de Phytophthora heveae e de Phytophthora cinnamomi da
Mata Atlântica do Sul da Bahia cultivadas em meio CA: (A) estrelada; (B) difusa
com zona central floculosa; (C) crisântemo; (D) petalóide (E) difusa com micélio
aéreo farináceo e (F) petalóide com micélio aéreo cotonoso espesso

101

Figura 2 Curva de crescimento dos 56 isolados homotálicos de Phytophthora sp.

Figura 3- Curva de crescimento dos 11 isolados heterotálicos de Phytophthora sp.
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Tabela 3- Taxa média de crescimento (cm/dia) dos isolados obtidos da rizosfera das
plantas Harleyodendron unifolialatum, Manilkara maxima, Parinari alvimii

Isolados média Isolados
1167
3,0
1129
1113
3,4
1132
1117
3,5
1139
1124
3,5
1143
1146
3,5
1147
1148
3,5
1155
1121
3,6
1158
1130
3,6
1162
1131
3,6
1164
1165
3,6
1142
1170
3,6
1152
1116
3,7
1171
1120
3,7
1114
1144
3,7
1127
1161
3,7
1133
1169
3,7
1141
1109
3,8
1159
* Isolados heterotálicos

média
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Isolados
1160
1163
1115
1128
1140
1151
1157
1166
1110
1111
1145
1156
1118
1119
1122
1123
1153

média
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

Isolados
1154
1112
1125
1126
1168
1175*
1174*
1172*
1138*
1173*
1137*
1150*
1134*
1136*
1149*
1135*
--

média
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4
3,4
3,6
3,7
4,1
4,2
4,4
4,4
4,7
4,7
5,1
5,3
--

mensuradas (Tabela 4). Também não foram observadas variações morfométricas entre os
isolados obtidos da rizosfera de P. alvimii e de H. unifoliolatum. O isolado homotálico 1152,
que foi obtido de M. maxima, da Reserva Capitão, apresentou medidas compatíveis com os
demais isolados utilizados nesta análise. O isolado 1115 apresentou menor relação
comprimento/largura (1,2) e as dimensões da papila (profundidade e abertura do poro apical)
foram relativamente maiores do que a média dos demais isolados (8,8 e 9,0 μm
respectivamente).

Enquanto

que

o

isolado

1109,

apresentou

a

maior

relação

comprimento/largura (1,9) entre os isolados homotálicos mensurados.
As características morfológicas e fisiológicas destes isolados correspondem nas chaves
taxonômicas (Waterhouse, 1963, 1970; Stamps et al., 1990) às de Phytophthora heveae
Thompson.
Os 11 isolados heterotálicos apresentaram esporangióforos simpodiais simples e
ramificados; clamidósporos com paredes finas, principalmente globosos a piriformes, 37,655,3 μm, intercalares e terminais (Figura 5 C) com diâmetro médio de 44 μm, individuais ou
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Figura 4-

(A-K) Estruturas de Phytophthora heveae da Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A)
esporangióforo simpodial simples e presença de intumescimentos intercalares; (B, F)
esporangióforo simpodial ramificado com esporângios limoniformes monopapilados e
bipapilados; (C) esporângios vazios, depois da liberação dos zoósporos; (D)
clamidósporo terminal; (E) clamidósporo intercalar; (G) formas variadas de
esporângios; (H) esporângio globoso; (I) oogônio globoso com anterídio anfígeno e
oósporo plerótico; (J) oogônio afunilado com oósporo plerótico; (K) esporângio
limoniforme e oogônio com oósporo plerótico. Barras: A=30 μm; B, F, C= 50 μm; D=
25 μm; E, I= 10 μm; G, H= 20 μm; J, K=15 μm
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Tabela 4- Medidas (em µm) das estruturas assexuais e sexuais (quando presentes) de dez isolados de Phytophthora heveae e um
isolado de Phytophthora cinnamomi obtidos da rizosfera de plantas da Mata Atlântica do Sul da Bahia.

Nº de
Isolados Comprimento

Esporângios
Largura

Clamidósporos

Papila
Pedicelo
Profundidade
Poro
1115
52,3 ± 0,6a
41,0 ± 0,6 1,2:1
8,8 ± 0,2
9,0 ± 0,1 23,1 ± 0,9
21,2 ± 0,3
1116
52,5 ± 0,8
37,1 ± 0,6 1,4:1
7,8 ± 0,1
8,5 ± 0,1 21,0 ± 0,8
29,3 ± 1,0
1117
52,8 ± 0,7
37,9 ± 0,5 1,4:1
7,2 ± 0,1
7,5 ± 0,1 31,3 ± 2,5
25,8 ± 0,4
1118
43,7 ± 0,8
29,8 ± 0,6 1,4:1
7,6 ± 0,1
8,0 ± 0,1 25,8 ± 1,5
21,0 ± 0,4
1109
59,1 ± 0,8
30,9 ± 0,8 1,9:1
7,8 ± 0,1
7,9 ± 0,1 32,3 ± 0,7
27,5 ± 0,4
1141
52,7 ± 0,8
37,6 ± 0,5 1,4:1
7,5 ± 0,1
7.7 ± 0,1 37,3 ± 2,3
33,3 ± 0,6
1132
52,0 ± 0,9
35,9 ± 0,5 1,4:1
8,3 ± 0,1
8,4 ± 0,1 24,3 ± 0,6
22,0 ± 0,3
1119
51,3 ± 0,8
32,1 ± 0,6 1,5:1
8,4 ± 0,1
8,8 ± 0,1 28,8 ± 0,6
26,3 ± 0,4
1114
44,7 ± 0,8
30,0 ± 0,6 1,4:1
8,2 ± 0,1
8,3 ± 0,1 31,0 ± 0,6
28,3 ± 0,4
1152
49,1 ± 0,9
34,9 ± 0,7 1,4:1
8,0 ± 0,2
8,2 ± 0,1 32,0 ± 0,6
32,2 ± 0,6
1149
42,3 ± 0,9
27,8 ± 0,6 1,5:1
9,0 ± 0,2
44,3 ± 0,3
a
Erro padrão da média, calculada com base em 50 esporângios por isolado (-) não há medidas

Oogônios

Oósporos

25,0 ± 0,4
26,4 ± 0,3
19,1 ± 0,1
18,7 ± 0,1
24,5 ± 0,1
22,4 ± 0,1
25,2 ± 0,1
19,1 ± 0,1
26,4 ± 0,1
17,2 ± 0,1
-

16,5 ± 0,2
15,1 ± 0,1
15,8 4 0,1
17,7 ± 0,2
16,9 ± 0,1
17,2 ± 0,1
19,7 ± 0,1
15,4 ± 0,1
17,1 ± 0,1
14,9 ± 0,1
-

C/L
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Figura 5- (A-F) Estruturas de Phytophthora cinnamomi da Mata Atlântica do Sul da Bahia (A)
esporângio obpiriforme e não papilado; (B) esporângio ovóide, não papilado;
(C) clamidósporo terminal; (D) clamidósporos individuais ou em grupo;
(E) intumescimentos de hifas; (F) proliferação esporangial externa. Barras: A-F=15
μm; B=25 μm; C=40 μm
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em grupos de 3-8 (Figura 5 D). Não houve formação de esporângios em meio sólido
(CA) e líquido (CC) e nem em água. Porém em culturas com mais de 15 dias de
repicadas foi possível visualizar escassos esporângios (Figura 5 A-B), que são terminais
e variando em forma de ovóides a obpiriformes, elipsóides a alongados, hialinos de
paredes finas, não papilados, não caducos, medindo 26,3-54,3 x 19,3-38,5 μm, (média
42,3-27,8 μm), relação comprimento/largura (1,5), que colapsam parcialmente após a
descarga e podem dar origem a outros esporângios internamente ou através da
continuidade do crescimento do esporangióforo - proliferação externa (Figura 5 F).
Intumescimentos de hifas foram encontrados abundantemente e de formas variadas
(Figura 5 E). As médias foram obtidas de 50 propágulos do isolado 1149, o único deste
grupo para o qual foi feita a morfometria, não foram medidas algumas estruturas que
não foram visualizadas (Tabela 4).
Pelas características observadas para este isolado, algumas das quais
visualizadas também nos demais isolados do grupo (intumescimentos hifais e
clamidósporos), utilizando-se às chaves taxonômicas de Waterhouse, (1963, 1970) e
Stamps et al., (1990) suspeitou-se que os isolados pertenciam a P. cinnamomi Rands,
porém, sem base suficiente para fazer a afirmação.

3.3. Teste de patogenicidade nas plantas de origem

Todos os 25 isolados testados foram patogênicos às folhas de H. unifoliolatum
(Tabela 5), manchas acloróticas foram observadas (Figura 6 A-B). Os 24 isolados de P.
heveae infectaram as folhas nos pontos com ferimento e as lesões variaram de 2,1 cm
(isolado 1146) a 9,3 cm (isolado 1132). Nos pontos sem ferimento foram patogênicos a
esta espécie vegetal, aos sete dias após a inoculação 18 isolados de P. heveae (1109,
1118, 1113, 1114, 1123, 1124, 1141, 1144, 1146, 1151, 1152, 1155, 1161, 1168, 1170,
1131, 1132, 1148) com as lesões variando em diâmetro de 0,3 cm (isolados 1123) a 7,7
cm (isolado 1132). Dos isolados de P. heveae seis (1115, 1116, 1117, 1119, 1159, 1166)
só causaram lesões em H. unifoliolatum nos pontos com ferimento. Aos sete dias o
isolado 1132 formou a maior lesão tanto com ferimento (9,3cm) quanto sem ferimento
(7,7cm), (Figura 6 A-B). O isolado de P. cinnamomi (1149) só infectou folhas de H.
unifoliolatum com ferimento, sendo a média do diâmetro das lesões de 4,5 cm.
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Também em M. maxima, todos os 24 isolados de P. heveae testados foram
patogênicos (Tabela 5), formando lesões de cor marrom escura (Figura 6 G-H). Aos sete
dias após a inoculação as lesões em pontos com ferimento variaram de 3,6 cm (isolado
1123) a 11,1 cm (isolado 1141). Apenas dois desses isolados (1109 e 1132) não
causaram lesões em pontos sem ferimento. Os diâmetros médios das lesões em pontos
sem ferimento, aos sete dias, variaram de 0,3 cm (isolado 1118) a 8,9 cm (isolado
1141).

Figura 6- (A-H) Teste de patogenicidade com plantas e isolados da Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-B)
manchas acloróticas em folhas de Harleyodendron unifoliolatum inoculadas com Phytophthora
heveae; (C-E) lesões de cor marrom escura em folhas de Parinari alvimii inoculadas com
Phytophthora heveae; (F) lesões de cor marrom escura em folhas de Manilkara máxima inoculada
com Phytophthora cinnamomi; (G-H) lesões de cor marrom folhas de Manilkara máxima inoculadas
com Phytophthora heveae
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Tabela 5- Diâmetro médio (cm) das lesões causadas por Phytophthora spp. em folhas de Harleyodendron unifolialatum, Manilkara maxima,
Parinari alvimii, aos 7 dias após a inoculação com e sem ferimento
Nº dos
Isolados

Espécie de
Phytophthora

Origem do isolado
Solo/Planta

Harleyodendron unifoliolatum
Manilkara maxima
Parinari alvimii
7dias
7 Dias
7 Dias
Com
Sem
Com
Sem
Com
Sem
1109
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
4,6
2,0
7,8
0,0
3,3
0,0
1115
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
4,3
0,0
6,8
5,0
5,2
1,6
1116
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,7
0,0
6,6
5,4
1,3
0,8
1117
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
5,6
0,0
8,4
5,2
2,0
0,0
1118
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
5,7
1,7
5,9
0,3
3,5
1,0
1113
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
6,1
3,6
8,1
6,4
2,5
0,7
1114
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
3,3
1,9
9,3
7,8
2,5
1,7
1119
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,5
0,0
8,9
5,3
4,8
3,4
1123
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,9
0,3
3,6
2,2
0,6
0,0
1124
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,1
1,5
5,9
5,1
3,3
0,8
1141
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
7,3
5,0
11,1
8,9
1,2
0,7
1144
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
4,5
2,9
8,0
7,6
1,3
0,0
1146
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
2,1
1,2
4,8
4,9
5,3
1,0
1149
Phytophthora cinnamomi
Manilkara maxima
4,5
0,0
11,5
8,1
2,5
1,0
1151
Phytophthora heveae
Manilkara maxima
6,6
4,0
7,1
5,3
3,4
0,7
1152
Phytophthora heveae
Manilkara maxima
4,7
2,3
4,5
1,9
5,0
1,9
1155
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,8
0,7
9,0
7,6
2,7
1,1
1159
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,4
0,0
6,3
4,5
3,6
1,6
1161
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
7,1
4,0
7,6
7,6
2,0
0,0
1166
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
4,6
0,0
6,0
6,1
3,6
0,7
1168
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
2,3
1,2
8,9
6,9
2,6
1,0
1170
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
3,7
3,6
5,8
4,8
1,1
0,9
1131
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
7,3
4,8
5,6
5,2
2,7
1,1
1132
Phytophthora heveae
Harleyodendron unifoliolatum
9,3
7,7
6,8
0,0
2,3
1,6
1148
Phytophthora heveae
Parinari alvimii
3,5
3,2
8,5
5,4
3,2
2,2
Cálculo da dms (diferença mínima significativa) das plantas referente a Lesão: 2,4 e 4,4 –3,9 , respectivamente para Harleyodendron unifoliolatum, Manilkara máxima e
Parinari alvimii
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O isolado de P. cinnamomi (1149) foi patogênico a M. maxima com e sem
ferimento causando lesões com média de 11,5 e 8,1 cm de diâmetro respectivamente.
Foram as maiores lesões observadas em folhas desta espécie vegetal (Figura 6 F).
Nas folhas de P. alvimii, todos os isolados de P. heveae causaram lesões, de cor
marrom escura (Figura 6 C-E), aos sete dias após a inoculação e em pontos com
ferimento, tendo as lesões variado de 0,6 cm (isolado 1123) a 5,3 cm (isolado 1146).
Cinco dos isolados de P. heveae (1109, 1117, 1123, 1144, 1161) não infectaram as
folhas desta planta nos pontos sem ferimento (Tabela 5).
O isolado de P. cinnamomi (1149), aos sete dias causou lesões nos pontos com
ferimento (2,5 cm) e sem ferimento (1,0 cm). Os patógenos foram reisolados das lesões.

3.4. Teste de patogenicidade nos hospedeiros economicamente importantes

Nas inoculações nos frutos de Carica papaya L. (mamão) foi observado que os
onze isolados (dez P. heveae e um P. cinnamomi) testados infectaram tanto nos pontos
com ferimento quanto sem ferimento. Nos frutos, as lesões nos pontos sem ferimento
aos cinco dias variaram de 0,7 cm (isolado1109) a 4,9 cm (isolado 1117). Entretanto nos
pontos com ferimento as lesões variaram de 1,2 cm (1109) a 5,1 cm (isolado1117). A
lesão causada por P. cinnamomi (isolado 1149) nos pontos sem ferimento foi de 1,2
cm, e nos pontos com ferimento P. cinnamomi formou uma lesão de 1,8 cm aos cinco
dias (Tabela 6).
Nos frutos de Solanum melongena L. (berinjela) todos os isolados testados
infectaram tanto nos pontos com ferimento quanto sem ferimento. As lesões nos pontos
sem ferimento aos cinco dias variaram de 0,5 cm (isolado1109) a 2,4 cm (isolado 1151).
Nos pontos com ferimento as lesões variaram de 1,2 cm (1113) a 10,2 cm
(isolado1151), maior lesão causada comparada as lesões de todos os isolados em todos
os hospedeiros. A lesão causada por P. cinnamomi (isolado 1149) nos pontos sem
ferimento foi de 0,9 cm, e nos pontos com ferimento P. cinnamomi formou uma lesão
de 1,5 cm aos cinco dias (Tabela 6).
Nos frutos de Capsicum annum L. (pimentão) todos os isolados testados
infectaram tanto nos pontos com ferimento quanto sem ferimento. As lesões nos pontos
sem ferimento aos cinco dias variaram de 0,9 cm (isolado1115) a 5,4 cm (isolado 1151).
Nos pontos com ferimento as lesões variaram de 3,5 cm (1115) a 9,8 cm (isolado 1118).
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A lesão causada por P. cinnamomi (isolado 1149) nos pontos sem ferimento foi de 1,3
cm e nos pontos com ferimento P. cinnamomi formou uma lesão de 3,9 cm aos cinco
dias (Tabela 6).
Nas inoculações nos frutos e folhas de cacaueiro foi observado que os onze
isolados (dez P. heveae e um P. cinnamomi) testados infectaram tanto nos pontos com
ferimento quanto sem ferimento. Nos frutos, as lesões nos pontos sem ferimento aos
cinco dias variaram de 1,3 cm (isolado1113) a 3,8 cm (isolado 1151). Entretanto nos
pontos com ferimento as lesões variaram de 1,9 cm (1113) a 6,7 cm (isolado1151). A
lesão causada por P. cinnamomi foi maior, 3,8 cm (isolado 1149) comparada a P.
heveae nos pontos sem ferimento, e nos pontos com ferimento P. cinnamomi formou
uma lesão de 5,4 cm aos cinco dias. Nas folhas de cacaueiro as lesões causadas por P.
heveae aos cinco dias, nos pontos sem ferimento, variaram de 1,9 cm (isolado 1115) a
5,0 cm (isolado 1141). Entretanto nos pontos com ferimento a variação da lesão foi de
2,4 cm (isolado1115) a 6,2 cm (isolado 1141). A P. cinnamomi (1149) aos cinco dias
não diferenciou no tamanho da lesão tanto nas inoculações sem ferimento (5,2 cm)
quanto com ferimento (5,4 cm) (Tabela 6).
Nas folhas de seringueira aos cinco dias os isolados infectaram nos pontos com e
sem ferimento formando lesões pequenas. Para P. heveae as lesões variaram de 0,3 cm
(isolado 1117) a 2,1 cm (isolado 1118) nos pontos sem ferimento. Nas inoculações com
ferimento houve uma variação de lesão de 0,9 cm (1115) a 2,7 cm (1118). Phytophthora
cinnamomi (1149) formou lesão de 1,5 cm, sem ferimento e 2,8 cm nos pontos com
ferimento (Tabela 6).

3.5. Caracterização molecular com base no seqüenciamento de dois genes
nucleares
A caracterização molecular foi feita através do seqüenciamento de fragmentos
de dois genes nucleares, incluindo a região ITS (Internal Transcribed Spacers) do DNA
ribossomal e β-tubulina. Os isolados utilizados para o seqüenciamento foram
selecionados de modo a representar todos os locais, plantas e coletas (Tabela 7).
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Tabela 6- Diâmetro médio (cm) das lesões causadas por Phytophthora heveae e Phytophthora cinnamomi, da Mata Atlântica do Sul da Bahia,
em frutos de Carica papaya L., Solanum melongena L., Capsicum annum L., em folhas de Hevea brasiliensis Muell. e em folhas e
fruto de Theobroma cacao L. aos 5 dias após a inoculação com e sem ferimento

Número
dos
Isolados

1109
1113
1115
1116
1117
1118
1119
1132
1141
1151
1149 *
a

Fruto de
Carica papaya L.
(mamão)

Fruto de
Solanum melongena L.
(berinjela)

5 dias

5 dias

com
1,2a
4,3
3,1
4,5
5,1
3,3
2,0
1,5
2,0
4,5
1,8

Sem
0,7
3,4
2,8
3,9
4,9
3,1
1,0
1,0
0,8
3,9
1,2

com
2,2
1,2
6,7
2,9
7,2
10,1
8,7
9,2
5,2
10,2
1,5

Fruto de Capsicum
annum L.
(pimentão)

sem
0,5
0,6
1,2
0,9
1,3
1,9
1,5
2,2
0,7
2,4
0,9

com
4,5
8,2
3,5
4,1
9,2
9,8
8,8
9,5
8,1
9,5
3,9

5 dias
sem
1,2
3,4
0,9
1,0
1,8
2,0
2,3
3,4
1,7
5,4
1,3

média de 5 pontos de inoculação por isolado e hospedeiro
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Fruto de
Folha de Hevea
Folha de
brasiliensis Muell. Theobroma cacao L Theobroma cacao L
(cacau)
(cacaueiro)
(Seringueira)
5 dias
com
2,1
2,4
0,9
1,6
2,2
2,7
2,1
2,1
1,8
1,4
2,8

5 dias
sem
1,5
1,6
0,8
1,4
0,3
2,1
0,7
1,3
0,8
0,8
1,5

com
3,7
3,2
2,4
4,3
3,7
3,2
4,9
4,4
6,2
3,4
5,4

5 dias
sem
3,0
3,5
1,9
4,0
3,5
3,1
3,7
4,0
5,0
2,3
5,2

com
6,0
1,9
6,3
6,4
6,3
4,8
3,5
6,4
5,5
6,7
5,4

sem
1,8
1,3
2,4
2,2
1,5
2,6
1,4
1,6
1,7
2,8
3,8

Figura 7-

(A-L) Teste de patogenicidade com hospedeiros economicamente importantes e isolados da
Mata Atlântica do Sul da Bahia: (A-B) lesões em frutos de berinjela inoculadas com (A)
Phytophthora heveaee (B) Phytophthora cinnamom; (C-D) lesões em frutos de mamão
causadas por (C) Phytophthora heveae e (D) Phytophthora cinnamom; (E-F) lesões em
frutos de pimentão causadas por (E) Phytophthora heveae e (F) Phytophthora cinnamom;
(G-H) lesões em folhas de seringueira inoculadas com (G) Phytophthora heveae (H)
Phytophthora cinnamom; (I-J) lesões folhas de cacau inoculadas com (I) Phytophthora
heveae (J) Phytophthora cinnamom;(K-L) lesões
Phytophthora heveae (L) Phytophthora cinnamom
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frutos de cacau inoculados com (K)

3.5.1. Análise de seqüências da região ITS do rDNA

O alinhamento das seqüências resultantes da região ITS do DNA ribossômico de
24 isolados de Phytophthora sp. obtidos do solo da Mata Atlântica apresentou 753-pb.
A análise de agrupamento baseado no método Neigbour-joining revelou 2 grupos: um
composto por isolados classificados como P. heveae e o outro por aqueles classificados
como P. cinnamomi, de acordo com comparações feitas com seqüências dos bancos de
dados públicos (Figura 8). Os isolados da Mata Atlântica do Sul da Bahia classificados
como P. heveae apresentaram seqüências variando de 99,9% a 100% de identidade,
enquanto que a comparação entre estes e as seqüências dos bancos de dados públicos
revelaram identidades variando de 99,5% a 100%. O outro grupo, formado por quatro
isolados 100% idênticos de P. cinnamomi apresentou identidade de 99,9% quando
comparado as seqüências dos acessos de número EU877760 e FJ392331 dos bancos de
dados.
3.5.2. Análise de seqüências de β- tubulina
Seqüências alinhadas de um fragmento do gene β-tubulina contendo 914-pb
(Figura 9) revelaram dois grupos entre os 38 isolados de Phytophthora obtidos de solos
da Mata Atlântica do Sul da Bahia. Os grupos foram classificados como P. heveae,
contendo 30 isolados e o outro como P. cinnamomi, com oito isolados. A comparação
das seqüências dentro de P. heveae mostrou identidades variando de 98,2 (isolado 1115)
a 100% para os demais isolados da Mata Atlântica do Sul da Bahia, enquanto que a
comparação entre isolados da Mata Atlântica e os isolados dos bancos de dados mostrou
valores de identidade variando de 98,2% a 99,5%. Os oito isolados de P. cinnamomi
juntamente com as três seqüências obtidas de bancos de dados públicos mostraram
identidade variando de 99,9% a 100%. Todos os isolados de P. cinnamomi da Mata
Atlântica do Sul da Bahia e os dos bancos de dados foram idênticos, com exceção do
isolados 1134, que apresentou identidade de 99,9% quando comparado com os demais.
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Tabela 7- Isolados de Phytophthora heveae e Phytophthora cinnamomi selecionados
para seqüenciamento neste estudo e genes para os quais foram seqüenciados

ESPÉCIES
ISOLADOS
Phytophthora heveae
1121
Phytophthora heveae
1165
Phytophthora heveae
1130
Phytophthora heveae
1154
Phytophthora heveae
1139
Phytophthora heveae
1124
Phytophthora heveae
1131
Phytophthora heveae
1117
Phytophthora heveae
1119
Phytophthora heveae
1110
Phytophthora heveae
1127
Phytophthora heveae
1129
Phytophthora heveae
1146
Phytophthora heveae
1155
Phytophthora heveae
1128
Phytophthora heveae
1125
Phytophthora heveae
1115
Phytophthora heveae
1122
Phytophthora heveae
1169
Phytophthora heveae
1109
Phytophthora heveae
1126
Phytophthora heveae
1120
Phytophthora heveae
1159
Phytophthora heveae
1166
Phytophthora heveae
1156
Phytophthora heveae
1168
Phytophthora heveae
1153
Phytophthora heveae
1148
Phytophthora heveae
1152
Phytophthora heveae
1140
Phytophthora cinnamomi
1137
Phytophthora cinnamomi
1135
Phytophthora cinnamomi
1136
Phytophthora cinnamomi
1175
Phytophthora cinnamomi
1174
Phytophthora cinnamomi
1134
Phytophthora cinnamomi
1173
Phytophthora cinnamomi
1150
a
(X) indica que o gene foi seqüenciado
b
( -) indica que não foi seqüenciado
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ITS
Xa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-b
X
X
X
X
-

β-TUBULINA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Phytophthora heveae
Phytophthora cinnamomi
Figura 8 – Árvore filogenética dos isolados de Phytophthora coletados de solo da
Mata Atlântica baseado em 753-pb de nucleotídeos alinhados da região
ITS do rDNA. A árvore filogenética foi construída utilizando-se o
método Neighbour-Joining com os parâmetros de Jukes-Cantor. Os
valores apresentados nas ramificações correspondem aos valores de
bootstrap e foram calculados com base em 1000 repetições. A escala
indica o número de substituições de nucleotídeos por sítio.
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Phytophthora cinnamomi

Phytophthora heveae
Figura 9 – Árvore filogenética dos isolados de Phytophthora coletados de solo da Mata
Atlântica do Sul da Bahia baseado em 919-pb de nucleotídeos alinhados de
um fragmento do gene -tubulina. A árvore filogenética foi construída
utilizando-se o método Neighbour-Joining com os parâmetros de JukesCantor. Os valores apresentados nas ramificações correspondem aos valores
de bootstrap e foram calculados com base em 1000 repetições. A escala
indica o número de substituições de nucleotídeos por sítio.
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4. Discussão

Este estudo enfoca o isolamento e uma análise detalhada da caracterização de 67
isolados de Phytophthora spp. obtidos da rizosfera de plantas nativas da Mata Atlântica
do Sul da Bahia. Foram analisados caracteres morfobiométricos, fisiológicos, e
moleculares através de seqüências de fragmentos de dois genes nucleares ITS e βtubulina, para caracterizar e identificar estes isolados.
Os isolados foram encontrados em ecossistemas naturais da Mata Atlântica do
Sul da Bahia, no solo da rizosfera das espécies botânicas nativas Manilkara maxima,
Parinari alvimii e Harleyodendron unifoliolatum, até então não estudadas sob o ponto
de vista fitopatológico.
Observa-se na literatura consultada que estudos sobre espécies de Phytophthora,
no Brasil, estão comumente relacionados a cultivos economicamente importantes, a
áreas produtivas ou extremamente afetadas por sintomas causadas por essas espécies.
Estudos destes fitopatógenos em florestas e ecossistemas naturais são escassos.
Portanto, este estudo registra a primeira ocorrência de P. heveae e P. cinnamomi na
rizosfera de plantas endêmicas da Mata Atlântica, na Bahia e no Brasil.
Atualmente cerca de 15 espécies de Phytophthora são reconhecidas como
considerável ameaça à florestas e ecossistemas naturais; algumas ocorrem há muitos
anos, por exemplo: P. cinnamomi, P. cambivora, P. citricola, P. cactorum, P. inflata, P.
cryptogea, P. megasperma, P. syringae, P. ilicis, P. drechsleri e P. gonapodyides.
Outras, no entanto, são "novos" táxons, isolados e caracterizados nos últimos 10 anos
como: P. ramorum, P. kernoviae, P. alni e P. quercina (Cooke et al., 2007). A recente
descoberta de P. cinnamomi e P. heveae na Mata Atlântica do Sul da Bahia pode ser um
alerta para problemas futuros nas poucas reservas que ainda existem das extensas
florestas que cobriam a costa litorânea brasileira até o final do século XIX.
Neste estudo observou-se que a densidade populacional dos isolados variou em
relação às plantas e aos locais, sendo que a maior densidade foi obtida para H.
unifoliolatum no Ecoparque e a menor também no Ecoparque foi obtida na Manilkara
maxima que, segundo a literatura, é considerada uma planta resistente ao ataque de
fungos e insetos (Conservação Internacional, 2008a).
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Embora a densidade populacional dos isolados de Phytophthora tenha sido de
média a baixa (Tabela 2), convém atentar para os seguintes pontos: os isolados em
maior ou menor quantidade estão presentes no ecossistema; todas as espécies de
Phytophthora conhecidas são patogênicas, e quando encontradas na rizosfera, no solo
próximo à planta ou mesmo no tecido de alguma planta podem estar causando ou
causarão algum dano a esta planta (Luz et al., 2001). Nos ecossistemas florestais a
camada de matéria orgânica proveniente da decomposição de galhos, folhas etc., que
constituem a serrapilheira são constantemente incorporadas ao solo enriquecendo-o e
melhorando as suas características físicas e químicas. Esta matéria orgânica também
favorece o aumento da microbiota entre a qual se encontram organismos antagônicos
que contribuem no controle natural dos patógenos (Erwin & Ribeiro, 1996).
Normalmente, nos ecossistemas naturais os fatores abióticos e bióticos estão em
equilíbrio e o rompimento desta relação pode causar a degradação do ecossistema e isso
normalmente acontece através da ação antrópica. Segundo Luque et al. (2002), analisar
um modelo epidemiológico baseando-se apenas em fatores bióticos e abióticos e na
suscetibilidade do hospedeiro, sem considerar a atividade humana pode ser um grave
erro. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais impactados pelo desmatamento, as
áreas remanescentes são pequenas e extremamente fragmentadas com grande impacto
antrópico (Landim, 1996).
Portanto o desmatamento, ação antrópica que provoca impacto direto na
atividade microbiológica do solo, influencia alterações químicas, físicas e biológicas,
além da perda da matéria orgânica no solo (Araújo, 1994). Conseqüentemente,
deficiências e desequilíbrios nutricionais provocam mudanças

anatômicas e

bioquímicas, tornando as planta mais susceptíveis à infecção por patógenos. Por
exemplo, a deficiência de zinco em Eucalyptus marginata e E. sieberi pode favorecer a
incidência de Phytophthora, visto que ocorre o aumento da concentração de zoósporos
atraídos para as raízes de plantas deficientes em zinco que acumulam mais carboidratos
e aminoácidos (Silveira & Higashi, 2003). Segundo Robin et al. (1998), P. cinnamomi é
encontrada com mais freqüência em florestas que sofrem influência da ação antrópica
do que em florestas naturais inalteradas, destacando a atividade humana como fator
importante na propagação deste patógeno. Brasier (1996) alerta que mudanças nos
padrões de uso da terra podem causar redução do vigor das plantas e conseqüentemente
aumentar a disseminação de P. cinnamomi.
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Para que ocorra doença, é necessário que exista, além de um agente patogênico,
um hospedeiro geneticamente susceptível e condições ambientais favoráveis. A
evolução da doença embora variável em função do material genético, da qualidade do
solo, da idade da planta e das condições climáticas, deve estar ligada a um importante
fator, que é a adaptação genética do patógeno ao material plantado com o aumento
gradativo do inóculo na região (Silveira & Higashi, 2003). Portanto é possível acontecer
um aumento da ocorrência deste patógeno no ecossistema. Em Portugal observou-se
uma nítida progressão da ocorrência e distribuição de P. cinnamomi em sobreiros e
azinheiras, que de cerca de 20% de plantas infectadas em 1998, passou para mais de
90% em 2005 (Moreira & Martins, 2005).
A presença de patógenos em maior ou menor densidade de inóculo, na
proximidade de plantas potencialmente suscetíveis, é sempre um perigo, principalmente
em se tratando de um patógeno com um histórico de virulência a grande número de
plantas de diversas famílias e gêneros botânicos, como é o caso de P. cinnamomi.
Analisando os dados fisiológicos deste estudo foi observado que a taxa de
crescimento apresentada por P. heveae foi menor que a de P. cinnamomi, com valores
de 3,4 - 4,4 cm a 3,4 - 5,3 cm respectivamente, demonstrando que esta última espécie
cresce mais rápido que a primeira. No entanto, as curvas de crescimento das duas
espécies foram semelhantes. Phytophthora heveae forma oósporos abundantemente,
tanto em tecidos dos hospedeiros como no solo em ampla faixa de temperatura (Luz,
1989), além disto, os isolados desta espécie obtidos no Brasil, também produzem
clamidósporos (Albuquerque, 1974; Luz et al., 1989 e 1998). Ambos tipos de esporos
sobrevivem no solo ou em restos de cultura por longo tempo (Luz e Matsuoka, 2001).
Os isolados de P. cinnamomi, produziram clamidósporos em abundância, mas por
serem heterotálicos, não apresentaram oósporos. Esta espécie apresenta ainda
intumescimentos de hifas, formados em qualquer substrato em que o patógeno esteja
crescendo. Embora ainda não tenha sido comprovado experimentalmente, é possível
supor que esta característica confira maior rusticidade ao micélio (Zentmyer, 1983)
ampliando a sua capacidade de suportar condições ambientais desfavoráveis,
principalmente no solo.
Todos os 56 isolados de P. heveae e os 11 de P. cinnamomi obtidos do solo não
apresentaram crescimento micelial sob a temperatura de 35ºC. Segundo Luz et al.
(1989) os isolados de P. heveae encontrados no solo de cacaueiros apresentaram
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temperaturas limites de crescimento de 11,0 a 32,5ºC. A temperatura de 35ºC não foi
letal para sete dos isolados P. heveae e dois dos isolados de P. cinnamomi. Zentmyer
(1980) encontrou isolados de P. cinnamomi cuja temperatura máxima para
sobrevivência era 36ºC.
De acordo com os dados morfobiométricos os 56 isolados homotálicos foram
classificados como P. heveae Thompson por apresentarem características e medidas
dentro dos padrões estabelecidos para a espécie (Waterhouse, 1970; Stamps et al., 1990;
Muchau & Coffey, 1994; Erwin e Ribeiro, 1996). No entanto houve discrepância quanto
ao comprimento do pedicelo: as chaves apresentam-no como menor que 10µm e os
isolados da Mata Atlântica do Sul da Bahia tiveram em média 28,6 μm. A presença de
clamidósporos e a caducidade dos esporângios foram outros pontos controversos na
classificação baseada em características morfológicas.
Phytophthora heveae Thompsom nas chaves de Waterhouse (1963) e de Stamps
et al. (1990) se encontra classificada no grupo II, juntamente com P. palmivora, P.
capsici, P. citrophthora, P. mexicana, P. meadii, P. boehmeriae, P. arecae e P.
nicotianae. Foi descrita pela primeira vez por Thompson em 1929, na Malásia, em
seringueira (Hevea brasiliensis). Esta espécie já foi encontrada causando podridão em
frutos de cacaueiros na Malásia (Turner, 1968) e no México (Lozano-Trevino &
Romero-Cova, 1974). No Brasil, P. heveae foi encontrada em Bélem do Pará por
Albuquerque et al. (1974), causando requeima das folhas da castanheira-do-pará
(Bertholletia excelsa H.B.K.) apresentando características semelhantes aos isolados
obtidos neste estudo. Porém, diferindo no tamanho do pedicelo, de até 10 µm e na
ausência de clamidósporos. Luz et al. (1989) encontraram isolados de P. heveae em
raízes de cacaueiro, na região cacaueira do Sul da Bahia, sendo que os isolados
apresentaram clamidósporos, porém diferiram dos isolados ora obtidos da Mata
Atlântica do Sul da Bahia no comprimento do pedicelo que obedeceram as
características das chaves, sendo menores que 10µm. No entanto, segundo Zentmyer et
al. (1978), em isolados obtidos de abacate, a caducidade não foi observada em
esporângios, porém aqueles que se destacaram dos esporangióforos apresentaram
tamanho de pedicelos (porções do esporangióforo) variáveis. Caducidade também não
foi notada por Thompson (1929). Neste estudo os 56 isolados de P. heveae
apresentaram caducidade. Luz; Freire (1998) encontraram esta espécie causando
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podridão em mudas de cajueiro no Ceará e posteriormente, também no estado de
Alagoas.
Os hospedeiros de P. heveae segundo Erwim e Ribeiro (1996) são: Hevea
brasiliensis Muell. (Malásia) Theobroma cacao L. (Malásia, México e Brasil),
Bertholletia excelsa Bonpl. (Brasil), Persea americana Mill. (Nova Zelândia),
Mangifera indica L. (Estados Unidos) e Psidium guajava L. (Índia).
Na região cacaueira da Bahia P. heveae é uma das quatro espécies que compõem
o complexo podridão-parda (Luz; Silva, 2001), enfermidade que afeta as plantações
apresentando potencialidade de assumir, dependendo das condições climáticas, os
mesmos níveis de importância econômica registrados no passado, quando chegava a
causar perdas estimadas entre 20 a 30 % da produção anual de cacau no Brasil
(Medeiros et al., 1977). Segundo Luz (1989) P. heveae e P. capsici são consideradas
patógenos moderados do cacau.
Os 11 isolados heterotálicos encontrados e classificados como P. cinnamomi,
apresentaram características e medidas (obtidas apenas para um isolado) dentro dos
padrões estabelecidos para a espécie (Waterhouse, 1970; Stamps et al., 1990).
Inicialmente houve dificuldade de obtenção dos esporângios o que impossibilitou a
identificação. Só eram visualizados intumescimentos hifais e clamidósporos. Embora
Zentmyer (1980) mencione que é difícil às vezes a diferenciação entre os clamidósporos
e os esporângios globosos, segundo este autor os clamidósporos de P. cinnamomi
apresentam paredes mais finas do que os de outras espécies de Phytophthora.
Phytophthora cinnamomi nas chaves de classificação de Waterhouse (1963) e de
Stamps et al. (1990) se encontra classificada no grupo VI, juntamente com P.
cambivora, P. criptogea, P. richardiae, P. drechsleri entre outras, por apresentar
esporângios não caducos, não papilados, proliferação interna e por serem heterotálicas.
Esta espécie é um habitante natural do solo, presente nas regiões tropicais e
subtropicais, causando perdas acentuadas na produção de várias culturas. No
abacaxizeiro, a ocorrência da podridão-das-raízes tem sido detectada em todas as
regiões produtoras do mundo (Matos e Santos Filho, 2001).
Phytophthora cinnamomi é a causa de surtos de cancro nas florestas da Austrália
que tiveram início dos anos 60, nas quais árvores de Eucalipto marginata, assim como
muitas outras plantas tem sido danificadas ou destruídas por este patógeno naquele país
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(Jurskis, 2005). Na Europa esta espécie tem sido implicada em severa diminuição de
carvalhos causando a doença morte súbita (Luque et al., 2002).
Phytophthora cinnamomi é originário da Papua Nova Guiné ou ilhas Celebes e
foi introduzido na Europa no início do século XVII, sendo responsável pelo declínio e
morte de uma vasta variedade de plantas como por exemplo: sobreiro e azinheira (em
Portugal, França e Espanha) (Banksia spp., Xanthorrhea australis na Austrália), de
espécies florestais (Eucalyptus marginata, E. sieberi, Pinus taeda, P. echinnata,
Castanea sativa, Quercus spp.), ornamentais, fruteiras (Persea americana), em
diferentes países das Américas, da Europa e na Austrália (Moreira & Martins, 2005).
Na Austrália, desde os anos cinqüenta vem causando impacto nas florestas
nativas, não apenas sobre as plantas (das 5710 espécies botânicas descritas, 2284 são
suscetíveis a P. cinnamomi) como também na fauna de vertebrados e invertebrados
(Giles et al., 2007). No Brasil a P. cinnamomi já foi encontrada nos seguintes
hospedeiros: cebola, plantas cítricas, maracujazeiro, abacateiro, abacaxizeiro, plantas
ornamentais (Luz et al., 2001).
Os testes de patogenicidade realizados nas três plantas de origem, com 25 dos 67
isolados obtidos, demonstraram que 100% dos isolados foram patogênicos às folhas de
H. unifoliolatum, M. maxima e P. alvimii com diferenças nos diâmetros das lesões. As
maiores lesões causadas por P. heveae e P. cinnamomi foram em M. maxima e as
menores em P. alvimii. Os isolados 1132, 1141 de P. heveae, provenientes do solo de H.
unifoliolatum no Ecoparque, causaram maiores lesões (7,3 cm e 9,3 cm
respectivamente) às folhas de H. unifoliolatum. Os isolados de P. heveae (1114, 1119,
1141, 1155 e 1168) provenientes do solo de P. unifoliolatum e o isolado (1149) de P.
cinnamomi obtido do solo de M. máxima, todos do Ecoparque, causaram as maiores
lesões (9,3 cm; 8,9 cm; 11,1 cm; 9,0 cm; 8,9 cm e 11,5 cm) respectivamente na espécie
M. maxima. A espécie botânica P. alvimii foi a menos suscetível dos três hospedeiros,
as maiores lesões foram causadas pelos isolados 1119 (4,8 cm), 1146 (5,3 cm) e 1152
(5,0 cm). O isolado 1152 formou lesão semelhante nos três hospedeiros em torno de 5,0
cm.
Este é o primeiro relato que as espécies vegetais H. unifoliolatum, M. maxima e
P. alvimii são susceptíveis à infecção causada por P. heveae e P. cinnamomi.
Os isolados de P.heveae e o de P. cinnamomi obtidos neste estudo também
foram patogênicos às folhas de Hevea brasiliensis Muell. (seringueira), a frutos e folhas
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de Theobroma cacao L. (cacau), frutos de Carica papaya L. (mamão), Solanum
melongena L. (berinjela) e de Capsicum annum L. (pimentão). Este é o primeiro relato
de mamoeiro, pimentão e berinjela como hospedeiros de P. heveae e de pimentão,
seringueira, berinjela e cacau como hospedeiros de P. cinnamomi.
Os isolados de P. heveae encontrados por Luz et al. (1989) também foram
patogênicos a frutos, caule, e raízes de plântulas de cacaueiro e a frutos, caule de
plântulas e folhas destacadas de Hevea brasiliensis.
Para a identificação das espécies de Phytophthora tem sido utilizadas juntamente
com os critérios morfobiométricos as técnicas moleculares (Forster et al., 2000; Appiah
et al., 2004). Estas técnicas representam uma ferramenta eficaz para estudos
taxonômicos quando combinadas aos dados morfológicos, fisiológicos e de
patogenicidade (Cooke et al., 2000; Kroon et al., 2004), visto que a variabilidade dos
critérios morfológicos em função do meio de cultura em que são cultivados, temperatura
e outros fatores ambientais pode dificultar a identificação das espécies, principalmente
daquelas que são similares.
Análises moleculares recentes com seqüencias obtidas da região ITS
contribuíram substancialmente para compreensão das relações filogenéticas entre as
espécies P. heveae e P. katsurae encontradas em florestas naturais em Taiwan, Os
resultados sugerem o desenvolvimento de P. heveae diretamente a partir de P. katsurae
pela perda de saliências oogoniais (Ko et al., 2006). Phytophthora katsurae assemelhase a P. heveae em todas as características morfológicas com a exceção da sua parede
oogonial ornamentada presente apenas em P. katsurae (Ho et al., 1995; Stamps et al.,
1990).
Cooke et al. (2000) mostraram que, com base nas suas seqüências de rDNA
genômico, os 47 táxons de Phytophthora analisados foram divididos em oito clados.
Phytophthora katsurae e P. heveae apresentam-se estreitamente relacionadas em um
clado discreto. Recente análise filogenética de espécies de Phytophthora baseado em
genes nucleares e combinação de seqüências genéticas nucleares e mitocondriais
também mostrou uma relação estreita entre P. katsurae e P. heveae (Kroon et al., 2004).
Os isolados de P. heveae encontrados na Mata Atlântica do Sul da Bahia apresentaram
oósporos abundantes, porém não foram visualizados ornamentações oogoniais.
Neste estudo as seqüências das regiões ITS e β-tubulina separaram os isolados
em dois grupos P. heveae e P. cinnamomi quando comparados com seqüências do
banco de dados confirmando dessa forma a classificação morfofisiológica realizada
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anteriormente. O isolado 1115 de P. heveae apresentou uma variação de 99,9 de
identidade nas seqüências de ITS e 98,2 nas de β-tubulina em relação aos outros
isolados de P. heveae seqüenciados, porém nas análises morfofisiológicas não foi
notado nenhuma diferença neste isolado, além da relação comprimento/largura foi a
menor (1,2) e as dimensões da papila (profundidade e abertura do poro apical) foram
relativamente maiores do que a média dos demais isolados (8,8 e 9,0 respectivamente),
este isolado foi o único obtido na segunda coleta na rizosfera de P. alvimii espécime n°
1, no Ecoparque. Posteriormente serão feitas análises mais detalhadas em relação a este
isolado.
Do mesmo modo o isolado 1134 de P. cinnamomi nas seqüências de β-tubulina
apresentou identidade de 99,9 % quando comparados com os demais. Este isolado foi
obtido juntamente com o isolado 1135 durante a segunda coleta no solo da rizosfera da
mesma planta H. unifoliolatum-3 e na mesma placa, no entanto, os dois isolados não
foram idênticos.
A baixa diversidade genética observada neste estudo entre os isolados de cada
uma das espécies é atribuída ao número relativamente pequeno de isolados por local e
por planta (solo). No entanto, estão presentes neste estudo isolados de 2 reservas
distintas dentro do mesmo bioma e de três espécimes vegetais dispersas nestas reservas,
isto pode ser um indício da relativamente baixa diversidade encontrada para estas
espécies na região. Paim (2005) também não observou diversidade genética entre os
isolados de P. palmivora obtidos do cacaueiro nas análises de RAPD ou das seqüências
dos genes ITS e fator de elongação 1-. Entre os isolados de cacaueiros testados
estavam três isolados obtidos do Peru e um de Honduras, mostrando que a espécie não
apresentou diversidade genética em função de local de origem dos isolados.
Isolados de P. palmivora e P. citrophthora do Brasil, utilizados em estudos por
alguns pesquisadores (Mchau e Coffey, 1994; Ortiz-Garcia, 1996) também
demonstraram pouca variabilidade entre si.
Fica evidenciada a necessidade de continuidade do trabalho de prospecção no
bioma Mata Atlântica do Sul da Bahia, mediante a possibilidade destes patógenos, ali
presentes, virem a ser uma ameaça para o ecossistema contribuindo para a extinção de
espécies endêmicas.
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CONCLUSÕES GERAIS

1- Os resultados revelam que os folhedos produzidos por Parinari alvimii,
Manilkara maxima e Harleyodendron unifoliolatum na Mata Atlântica do Sul da
Bahia são ricos em fungos conidiais, porém cada táxon, em geral, tem baixa
freqüência e constância no substrato;
2- As 52 espécies de fungos obtidas distribuíram-se em 39 gêneros, sendo duas
espécies novas referências para a Bahia, Cladosporium tenuissimum e
Helicosporium guianensis; 13 novas referências para o Brasil Scolecobasidium
dendroides, Triscelophorus curviramifer, Beltraniella fertilis, Idriella acerosa,
Inesiosporium longispirale, Pseudobeltrania macrospora, Chaetosphaeria
innumera, Dictyosporium oblongum, Scolecobasidium tropicum, Sporidesmiella
áspera, Sporidesmium bambusae, Sporidesmium coffeicola e Ophioceras
leptosporum, o único ascomiceto encontrado na sua fase teleomórfica. A espécie
Dactylaria pseudomanifesta é nova para a ciência;
3- As serrapilheiras de H. unifoliolatum e de M. maxima na Mata Atlântica do Sul
da Bahia são colonizadas por maior número de fungos em relação à de P.
alvimii;
4- Phytophthora heveae e P. cinnamomi foram relatadas pela primeira vez em
ambientes naturais da Mata Atlântica do Sul da Bahia, sendo encontradas na
rizosfera das três espécies botânicas estudadas e em duas das reservas:
Ecoparque e Reserva Capitão;
5- As análises morfofisiológicas e moleculares com o seqüenciamento de
fragmento de genes das regiões ITS e β- tubulina confirmaram que os isolados
obtidos da rizosfera das plantas da Mata Atlântica do Sul da Bahia pertencem às
espécies Phytophthora heveae e P. cinnamomi;
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6- Houve alta similaridade de seqüências para os dois genes estudados entre os
isolados de cada uma das espécies, independente de local ou espécime vegetal
de onde foram obtidos;
7- Primeiro relato que as espécies vegetais H. unifoliolatum, M. maxima e
P. alvimii são susceptíveis à infecção causada por P. heveae e P.cinnamomi;
8- Primeiro relato de mamoeiro, pimentão e berinjela como hospedeiros de P.
heveae e de pimentão, seringueira, berinjela e cacau como hospedeiros de P.
cinnamomi.
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