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RESUMO - (Stemonitales (Myxomycetes) do Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, Brasil). Durante o período de 
dezembroIJ994 a setembroIJ995 foram realizadas coletas no Parque Nacional de Sete Cidades (4°5' e 4°15'S, 41 °30' e 
4 1040'W, 450m alt.), PI, Brasil, a fim de conhecer as espécies de Myxomycetes da ordem Stemonitales ali ocorrentes. 
Foram obtidos e analisados 60 espécimes pertencentes a uma família, três gêneros e quinze espécies de Stemonitales, 
todos registrados pela primeira vez para o Estado do Piauí: Stemonitis flavogenita Jahn, S. fusca Roth, S. nigrescens 
Rex, S. pallida Wing., S. smithii Macbr., S. splendens Rost., Stemonitis cf. virginiensis Rex, Macbrideola martinii 
(Alexop. & Beneke) Alexop., Comatricha dictyospora CeIak. f., C. elegans (Racib.) G. Lister, C. laxa Rost. , C. longa 
Peck, Comatricha cf. meandrispora CastilIo, Moreno & IIlana, C. pulchella (C. Bab.) Rost. e C. thyphoides (BulI .) 
Rost. Descrições e informações sobre a distribuição geográfica de todas as espécies foram incluídas. C. dictyospora e 
M. martinii foram registradas pela primeira vez para o Brasil. 

Palavras-chave - Myxomycetes, Stemonitaceae, taxonomia, Brasil 

ABSTRACT - (Stemonitales (Myxomycetes) from the "Parque Nacional de Sete Cidades", Piauí State, Brazil). During 
the period from DecemberIJ994 to SeptemberlJ995, colIecting trips were carried out in the "Parque Nacional de Sete 
Cidades" (4°5' and 4°15'S, 41 °30' and 41 °40'W, 450m alt.), Piauí State, Brazil, in order to colIect species of Stemonitales 
(Myxomycetes). Sixty specimens were colIected being assigned to one family, three genera and 15 species ofStemonitales, 
ali of which being recorded for the first time in Piauí State : Stemonitis flavogenita Jahn, S. fusca Roth, S. nigrescens 
Rex , S. pallida Wing., S. smithii Macbr., Stemonitis splendens Rost., S. cf. virginiensis Rex, Macbrideola martinii 
(Alexop. & Beneke) Alexop., Comatricha dicty05pora Celak. f. , C. elegans (Racib.) G. Lister, Comatricha laxa Rost., 
C. longa Peck, C. cf. meandrispora CastilIo, Moreno & I1Iana, C. pulchella (C. Bab.) Rost., and C. thyphoides (BulI.) 
Rost. Descriptions and geographical distribution of ali these species were included. C. dictyospora and M. martinii were 
recorded for the first time in Brazil. 
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Introdução 

o Parque Nacional de Sete Cidades, situado 
ao nordeste do Piauí, nas microrregiões do Baixo 
Parnaíba e do Litoral Piauiense, está incluído na 
unidade morfoclimática de contato entre cerrado 
e caatinga (FIBGE 1990). Compreende área de 
6.221,48ha que se caracteriza pela presença de 
chapadas com relevo remanescente, de altitude em 
torno de 450m. Os pequenos cursos d'água ali 
existentes abastecem riachos que drenam para o 
rio Piracuruca, o qual desemboca no rio Longá; o 
riacho Brasileira drena para o rio dos Matos, o 
qual, por sua vez, flui para o rio Longá. Alguns 
cursos d'água, mesmo nos períodos mais secos, 
continuam com escoamento constante, propi
ciando a alimentação de alguns rios da região 
(Costa & Oliveira 1994). Esses autores reco
mendam melhor conservação e preservação do 
Parque, apontando a necessidade de estudos para 
levantamento e conservação da flora e fauna 
locais. 

Visando tornar conhecida a sua mixobiota e 
a do Piauí, iniciou-se em 1995 o levantamento das 
espécies de Myxomycetes nele ocorrentes. No 
presente trabalho são descritos e comentados os 
representantes da ordem Stemonitales encontrados 
em vegetação de celTado e floresta. 

Material e métodos 

Entre dezembro/1994 e setembro/1995, 
foram efetuadas sete expedições ao Parque 
Nacional de Sete Cidades (4°5' e 4°15'S, 41°30' e 
41°40'W, 450m alt.), com dois a quatro dias de 
duração cada, realizando-se coletas nas locali
dades conhecidas como Abrigo do Parque, Lagoa 
Seca, Piscina do Bacuri e Sambaíba, as duas 
primeiras em vegetação de cerrado, as duas últimas 
em mata. 

Durante o período de estudo, 35 indivíduos 
pertencentes à família Arecacae foram periodi
camente observados, sendo examinados desde a 
base até 1,65m alt. Pesquisou-se a presença de 
corpos frutíferos de espécies de Stemonitales no 
estipe vivo e em folhas e inflorescências mortas. 
As amostras obtidas, após herborizadas (Farr 
1976), foram depositadas no Herbário UFP 

(Recife, PE), com duplicatas no Herbário TEPB 
(Teresina, PI). 

Para identificação das amostras adotou-se o 
sistema de classificação de Martin et aI. (1983), 
empregando-se os trabalhos de Lister (1925), 
Martin & Alexopoulos (1969) e Farr (1976). As 
descrições das espécies basearam-se no material 
estudado; a ornamentação e dimensão dos esporos 
correspondem ao observado sob objetiva de 
imersão. 

A distribuição geográfica no Brasil baseou
se nos trabalhos de Torrend (1915 ; 1916); 
Cavalcanti (1970; 1976); Pôrto (1982); Cavalcanti 
& Oliveira (1985); Farr (1960; 1985); Santos et 
aI. (1986); Rodrigues & Guerrero (1990); 
Gottsberger etaI. (1992); Góes Neto (1994; 1996); 
Cavalcanti & Fortes (1995); Alves & Cavalcanti 
(1996); Hochgesand & Gottsberger (1996). 

Resultados e discussão 

Stemonitaceae 

1. Stemonitis Roth 

1.1. Stemonitisjlavogenita Jahn, Verh. Bot. 
Ver. Brand. 45: 165. 1903. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho-claro, agrupado em tufos, 4,0-
6,Omm alt. total; hipotalo castanho-claro, circular 
a irregular, membranoso; pedicelo castanho
escuro, cilíndrico, atingindo menos que a metade 
ou 1/3 da altura total; columela cilíndrica, 
afinando-se para o ápice, onde se torna tortuosa; 
esporada castanha. Características microscópicas 
- Pedicelo 963,9-1012,OJlm compro x 45,9-76,5Jlm 
largo na base x 30,6-45,9Jlm largo no ápice; 
capilício não muito denso, rede superficial tão 
delicada que se parte facilmente, de malha pouco 
espinescente, com mechas menores que 30,OJlm; 
filamentos do capilício bem distintos, ramos 
primários não muito grossos, expansões mem
branosas presentes, mas não numerosas; columela 
tornando-se transparente no ápice; esporo 
castanho-claro, verrucoso, ornamentado densa
mente com verrugas dispostas em retículos mal 
formados no centro, 7,6Jlm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 119 a-do 
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Distribuição: África, América Central, 
América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa. 
No Brasil ocorre nas regiões nordeste (PB, PE), 
sudeste (SP) e sul (PR). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina 
do Bacuri, 24/I1V1995, Mobin 111 (UFP 16587); 
Abrigo do Parque, 28N/1995, Mobin 205 (UFP 
16680). 

Comentários: no exemplar UFP 16587 os 
esporos se diferenciam pela ornamentação, com 
retículos mal formados no centro, porém as demais 
características se enquadram na descrição de S. 
flavogenita (Maltin & Alexopoulos 1969). 

1.2. Stemonitis fusca Roth, Bot. Mag. 
Romer e Usteri 1(2): 26. 1788. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho ferrugíneo a fusco, agrupado, 
6,Omm alt. total; hipotalo castanho-avermelhado, 
membranoso; pedicelo castanho-escuro quase 
enegrecido, subcilíndrico, atingindo 1/3 ou mais 
raramente 1/4 da altura total; columela cilíndrica, 
aproximando-se do ápice, onde se afina; esporada 
castanha. Características microscópicas - Pedi ceIo 
1.l04,0-2.852,0p,m compro x 45,9-76,5p,m larg. na 
base x 30,6-61,2p,m larg. no ápice; columela 
cilíndrica, afinando-se gradativamente até chegar 
no ápice, castanho-avermelhada; capilício castanho
ferrugíneo, laxo a denso, rede superficial delicada, 
com malhas menores que 30,0p,m, dissipando-se 
no ápice, com muitos filamentos de primeira ordem 
que se ramificam, na periferia anastomosados, 
abundantes e sinuosos, às vezes apresentando 
espinhos, pontas livres e expansões membranosas 
achatadas; esporo castanho-cinza a lilás, reticulado
verrucoso, raramente espinuloso- reticulado, (6,1-
) 7,6-9,2p,m diâm. 

li ustração: Lister (1925), figo 118. 
Distribuição: cosmopolita. No Brasil, ocorre 

nas regiões norte (AM, PA, RR), nordeste (BA, 
PB, PE), sudeste (RJ, SP) e sul (PR, RS, SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina 
do Bacuri, 24/IVI995, Mobin 35 (UFP 16511); 
idem, 24/I1V1995,Mobin 109 (UFPI6585); idem, 
24/I1V1995, Mobin 110 (UFP 16586); idem, 27/ 
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VIII/1995, Mobin 354 (UFP 16827); Lagoa Seca, 
22/I1I/1995, Mobin 66 (UFP 16542); Abrigo do 
Parque, 23/III/1995, Mobin 83 (UFP 16559); 
Sambaíba, 26N/1995, Mobin 177 (UFP 16653). 

Comentários: as amostras UFP 16511 e 
16585, apesar de encontrarem-se bastante 
danificadas, permitiram visualizar os caracteres 
típicos de S. fusca. 

1.3. Stemonitis nigrescens Rex, Proc. Acad. 
Nat. Sci. Phila. 43: 392. 1891. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho-escuro, agrupado; hipotalo 
castanho-avermelhado bastante escuro, contínuo; 
pedicelo castanho-escuro quase preto, subcilín
drico, robusto; esporada castanho-escura. Carac
terísticas microscópicas - Capilício castanho
escuro, ramificando-se dicotomicamente, com fila
mentos bem delicados, mesmo nas ramificações 
primárias; expansões presentes, malhas da rede 
superficial bem pequenas, menores que 30,0p,m; 
esporo castanho-enegrecido, muito escuro, 
globoso a oval, densamente ornamentado por 
espinhos que se dispõem em retículos de mechas 
mais largas em um dos hemisférios, 7,6-9,2p,m 
diâm. 

Ilustração: Martin & Alexopoulos (1969), 
fig_ 150. 

Distribuição: América Central, América do 
Norte e Europa. No Brasil ocorre nas regiões 
nordeste (PE) e sul (PR). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina 
do Bacuri, 27N/1995, Mobin 195 (UFP 16670); 
Abrigo do Parque, 27N/1995, Mobin 231 (UFP 
16706); idem, 26NI/1995, Mobin 269 (UFP 
16743)_ 

Comentários: na chave para espécies de 
Stemonitis apresentada por Farr (1976) para a 
região Neotropical, apenas S. nigrescens e S.fusca 
possuem esporo espinuloso-reticulado. As 
menores proporções do pedicelo e a coloração 
mais forte dos esporos, ornamentados por espinhos 
dispostos em retículos, indicam tratar-se de S. 
nigrescens, a qual já foi considerada como 
variedade de S. fusca (Farr 1976). Esta espécie 
tem poucos registros para o Brasil e, até o 
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momento, sua ocorrência era conhecida apenas 
dos Estados de Pernambuco e Paraná. 

1.4. Stemonitis pallida Wing. in Macbr., N. 
Am. Slime-Moulds: 123. 1899. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho, agrupado, cerca de 2,6mm 
alt. total; hipotalo castanho, membranoso; pedi
ceIo castanho-escuro quase preto, subcilíndrico, 
atingindo 2/5 da altura total; esporada castanho
escuro. Características microscópicas - Pedi ceIo 
1.224,0/Lm compro x 45,9/Lm larg. na base x 
30,6/Lm larg. no ápice; capilício castanho, rede 
superficial delicada, espinescente, com mechas 
menores que 30,0/Lm; esporo castanho-violeta, 
globos o, com verrugas dispostas em reticulações 
de malha irregular, 6,1-7 ,6/Lm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 120 h-I. 
Distribuição: América do Norte, América do 

Sul, Ásia, Europa. No Brasil é referida para as 
regiões nordeste (CE, PE), sul (PR) e sudeste (SP). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, 
Sambaíba, 27 NII1/1995, Mobin 345 (UFP 16818). 

Comentários: os esporângios da única 
amostra obtida encontram-se bastante deterio
rados, reduzidos aos pedicelos, restos de capilício 
e esporos. Hochgesand & Gottsberger (1996) 
comentaram a presença de fungos sobre espo
rângios desta espécie, coletados em São Paulo 
(Atibaia), em área de mata secundária. No material 
estudado, a ornamentação do esporo não é 
tipicamente reticulada, apresentando verrugas 
dispostas em retículo; o conjunto de caracteres 
analisados, todavia, enquadra-se na descrição de 
S. pallida, diferindo apenas pela rede superficial 
do capilício, que se apresenta espinescente . Esta 
espécie foi citada para os Neotrópicos por Farr 
(1976), incluindo o Brasil, e referida por Batista 
(1949) para Pernambuco. Alves & Cavalcanti 
(1996) também registraram sua ocorrência no 
Ceará. O registro no Parque Nacional de Sete 
Cidades amplia a área de distribuição conhecida 
para S. pallida no nordeste do país. 

1.5. Stemonitis smithii Macbr., BulI. Lab. 
Nat. Hist. Iowa State Univ. 2: 381. 1893. 

Características macroscópicas - Esporângio 
subcilíndrico, castanho-argila, agrupado em tufos, 
4,0-4,5mm alt. total; hipotalo castanho-escuro, 
circular, membranoso; pedicelo castanho muito 
escuro, quase preto, subcilíndrico, 1/2 a 2/5 da 
altura total; columela cilíndrica, quase preta, 
afinando-se à medida que se aproxima do ápice; 
esporada castanha. Características microscópicas 
- Pedicelo 1.426,0-1.840,0/Lm compro x 45,9-
60,8/Lm larg. na base x 30,6-38,0/Lm larg. no ápice; 
columela ramificando-se em toda a extensão, 
tornando-se sinuosa no ápice; capilício com 
filamentos de primeira ordem delicados e com 
expansões, rede superficial perfeita presente até a 
extremidade, muito delicada, com mechas 
menores que 30,0/Lm; esporo castanho muito claro 
a violáceo, globoso a ovalado, liso, 4,6 (-6,1)/Lm 
diâm. 

Ilustração: Martin & Alexopoulos (1969), 
figo 152. 

Distribuição: América Central, América do 
Norte temperada e tropical, América do Sul, Ásia, 
Europa, Nova Zelândia. No Brasil, ocorre nas 
regiões norte (RR), nordeste (PE), sudeste (MG, 
SP) e sul (PR, SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, 
Sambaíba, 23/111/1995, Mobin 50 (UFP 16581); 
Abrigo do Parque, 26N1/1995, Mobin 268 (UFP 
16742). 

Comentários: apenas duas amostras desta 
espécie foram obtidas, todas danificadas por 
fungos. Apesar de alguns esporos serem levemente 
maiores que os descritos para a espécie (6,1/Lm 
diâm.), as características observadas enquadram 
bem estas amostras em S. smithii, considerada por 
Farr (1976) como variedade de S. axifera (BulI.) 
Macbr. 

1.6. Stemonitis splendens Rost., Sluzowce 
Mon.: 195. 1874. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho-escuro, agrupado, 11,0-
15,Omm alt. total; hipotalo castanho-escuro, 
contínuo, membranoso; pedicelo castanho
enegrecido, subcilíndrico, 1/3 da altura total; 
esporada castanho-escura. Características mi-
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croscópicas - Pedicelo 4.140,0/Lm compr. X 

91,8/Lm larg. na base x 61,2/Lm larg. no ápice; 
columela não transparente, castanho-escura; 
capilício castanho-escuro, filamentos largos, 
achatados, grosseiros, sem distinção entre 
filamentos primários e secundários, com mechas 
da rede superficial maiores que 30/Lm e presença 
de algumas expansões membranosas; esporo 
castanho-ferrugíneo ou avermelhado, globoso a 
ovalado, raramente agrupado, verrucoso, 7,6-
9,2/Lm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 121 a-i. 
Distribuição: cosmopolita. No Brasil, ocorre 

nas regiões norte (AM, PA), nordeste (AL, BA, 
PE), sudeste (SP) e sul (PR, RS, SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri , Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina 
do Bacuri, 24/I111995, Mobin 36 (UFP 16512); 
idem, 24/I1I/1995, Mobin 114 (UFP 16590); idem, 
26NI/1995, Mobin 314 (UFP 16787); idem, 26/ 
VI/1995, Mobin 305 (UFP 16778). 

Comentários: todos os esporângios presentes 
nas três amostras coletadas encontravam-se 
invadidos por fungos . Entretanto, as características 
dos esporos e do capilício, com rede superficial 
de mechas grandes, permitiram enquadrá-los com 
segurança em S. splendens. Farr (1976) considera 
S. curitibensis Hertel como sinônimo de S. 
splendens, de modo que a ocorrência desta espécie 
no Paraná é duvidosa, pois não se dispõe de outras 
coletas nesse Estado (Gottsberger et ai. 1992). 

1.7. Stemonitis cf. virginiensis Rex, Proc. 
Acad. Nat. Sci. Phila. 43: 391. 1891. 

Características macroscópicas - Esporângio 
cilíndrico, castanho-pálido, agrupado, 5,Omm alt. 
total; hipotalo castanho-amarelado, membranoso; 
pedicelo castanho muito escuro, quase preto, 
subcilíndrico, atingindo metade da altura total; 
columela cilíndrica, afinando-se próximo ao ápice; 
esporada castanha. Características microscópicas 
- Pedicelo 2.760,0/Lm compro x 61 ,2/Lm larg. na 
base x 30,6/Lm larg. no ápice; columela sinuosa, 
ramificando-se em toda a extensão, afinando-se 
gradativamente e terminando antes de chegar ao 
ápice; capilício com muitos filamentos de primeira 
ordem, expansões nas axilas, hialino a castanho-
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amarelado, rede superficial com mechas menores 
que 30)J.m; esporo castanho-claro, globoso, 
reticulado-verrucoso, retículos evidentes com 
mechas bem largas, 6,1-7,6 (9 ,2)/Lm diâm. 

Ilustração: Martin & Alexopoulos (1969), 
figo 156. 

Distribuição: amplamente distribuído na 
América do Norte, América do Sul e Europa. No 
Brasil, é assinalado apenas para a região nordeste 
(PE). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades , 
Sambaíba, 26N11995, Mobin 156 (UFP 16632); 
Piscina do Bacuri , 26NI/1995, Mobin 285 (UFP 
16758). 

Comentários: as amostras estudadas enqua
draram-se em S. virginiensis, espécie até o mo
mento registrada apenas para Pernambuco, de rara 
ocorrência. Devido ao estado de cons.ervação das 
exsicatas, não foi possível definitivamente 
identificá-Ias como S. virginiensis; coletas futuras 
poderão confirmar a presença desta espécie na área 
estudada. 

2. Macbrideola H. C. Gilbert 

2.1. Macbrideola martinii (Alexop. & 
Beneke) Alexop., Mycologia 59: 114. 1967. 

Comatricha martinii AIexop. & Beneke, 
Mycologia 46: 245. 1954. 

Características macroscópicas - Esporângio 
solitário, castanho, globoso, 0,5-0,6mm alt. total; 
pedicelo castanho, subulado; hipotalo castanho, 
membranoso; esporada castanha. Características 
microscópicas - Pedicelo amarelado na base; 
capilício laxo, ramificando-se na porção superior 
da columela em poucos ramos, que se bifurcam 
duas a quatro vezes ; esporo cinza-violeta, 
minutamente verrucoso, com grupos esparsos de 
verrugas maiores, 7,0-8,0 /Lm diâm. 

Ilustração: Martin & Alexopoulos (1969), 
figo 170. 

Distribuição: América do Norte, América 
Central. Primeira referência para o Brasil. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Lagoa 
Seca, 29/XII/1994, Mobin 11 (UFP 16487). 
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Comentários: o material coletado constou de 
apenas um esporângio, cujas características típicas 
permitiram identificá-lo como M. martinii, ainda 
não referida para o Brasil e, provavelmente, para 
a América do Sul. 

3. Comatricha Preuss 

3.1. Comatricha dictyospora Celak. f., Arch. 
Nat. Land. Bohmen 7(5): 49. 1893. 

Características macroscópicas - Esporângio 
castanho, agrupado, 3,Omm alt. total; hipotalo 
castanho, membranoso; pedicelo castanho
avermelhado, fibroso, atingindo 1/3 da altura total; 
columela afinando-se próximo ao ápice, onde se 
ramifica; esporada castanha. Características 
microscópicas - Pedicelo 1.224,0ILm compr. x 
76,51Lm larg. na base x 61,21Lm larg. no ápice; 
ramos primários do capilício com expansões 
membranosas; filamentos anastomosados; esporo 
castanho-claro, globoso, reticulado a levemente 
verrucoso, as verrugas formando retículo com 
malhas de diferentes tamanhos, conforme seja o 
hemisfério observado, 7,6 ILm diâm. 

Ilustração: Martin & Alexopoulos (1969), 
figo 174. 

Distribuição: América do Norte e Europa. 
Primeira referência para o Brasil. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Abrigo 
do Parque, 27/V/1995, Mobin 233 (UFP 16708); 
idem, 27/V/1995, Mobin 234 (UFP 16709). 

Comentários: o material coletado apresenta 
frutificações bastante decompostas por fungos. Na 
chave para o gênero Comatricha apresentada por 
Martin & Alexopoulos (1969), o exemplar UFP 
16708 enquadra-se em C. dictyospora, concor
dando com a descrição em todos os aspectos, 
exceto pela altura total (5,Omm) e extremidades 
livres do capilício não abundantes. Este é o 
primeiro registro desta espécie para o Brasil; 
também não foram encontradas na literatura 
referências à sua presença na América do Sul. 

3.2. Comatricha elegans (Racib.) G. Lister, 
Guide Brit. Mycet. ed. 3: 31. 1909. 

Rostafinskia elegans Racib., Rozp. Akad. 
Umiej. 12: 78. 1884. 

Características macroscópicas - Esporângio 
castanho, 0,9mm alt. total; hipotalo castanho-claro, 
circular, bem definido, membranoso; pedicelo 
castanho-avermelhado, subulado, aproximadamente 
metade da altura total; perídio não visto, mas com 
restos na base da columela; columela bifurcando
se acima do centro do esporângio; esporada 
castanho-escura. Características microscópicas -
Pedicelo 489,61Lm compro x 30,61Lm larg. na base x 
15,31Lm larg. no ápice; columela ramificando-se em 
filamentos grossos e bifurcados que, por sua vez, 
ramificam-se em filamentos de diâmetro ilTegular, 
reduzindo gradativamente o diâmetro; capilício 
castanho-claro, transparente, filamentos tubulosos, 
ocos, não achatados; esporo castanho muito pálido, 
globoso, quase liso, 7,61Lm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 124 h-no 
Distribuição: América Central, América do 

Norte, América do Sul, Ásia, Europa. No Brasil, 
é referida para as regiões nordeste (PB, PE), 
sudeste (SP) e sul (PR, SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades 
Sambaíba, 23/I1/1995, Mobin 44 (UFP 16520). ' 

Comentários: na única amostra coletada, o 
capilício apresenta-se pouco denso, com fila
mentos tortuosos, ocos, castanho-pálido e os 
esporos são pouco menores (7,6ILm diâm.) que os 
de C. elegans típica (Martin & Alexopoulos 1969). 
As dimensões do esporângio e do esporo são mais 
semelqantes às de C. lurida A. Lister, espécie 
considerada por Farr (1976) como muito próxima 
de C. elegans. O conjunto de caracteres, porém, 
leva para sua inclusão nesta última espécie. 
Kowalsky (1970), em estudo sobre o gênero 
Lamproderma, considera C. elegans muitu 
próxima a Lamproderma arcyrionema Rost., 
sugerindo que o gênero Comatricha ficaria mais 
homogêneo se esta espécie fosse transferida para 
Collaria. Alguns anos após, Dhillon & Nannenga
Bremekamp (1977) propuseram a nova com
binação Collaria elegans (Racib.) Dhillon & 
Nann.-Brem., embora comentassem nunca terem 
visto um espécime com perídio persistente, pelo 
menos parcialmente. Martin et ai. (1983) não 
reconheceram o gênero Collaria, inc\uindo-o na 
sinonímia de Comatricha, posição adotada no 
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presente trabalho. A referência desta espécie para 
o Estado do Paraná é duvidosa, desde que se baseia 
nos comentários de Farr (1976), que considera 
Paradiacheopsis curitibana Hertel como possível 
sinônimo de C. elegans. 

3.3. Comatricha Taxa Rost., Sluzowce Mon. 
201. 1874. 

Características macroscópicas - Esporângio 
curto-cilíndrico, agrupado, 1,1 mm alt. total; 
hipotalo castanho-escuro, irregular, membranoso; 
pedi ceio castanho, atingindo 113 da altura total; 
columela afinando-se gradativamente, atingindo 
o ápice onde se divide; esporada castanho-escura. 
Características microscópicas - Pedicelo 581 ,4jlm 
compro x 61,2jlm largo na base x 30,6jlm largo no 
ápice; capilício castanho, rígido, laxo, sem 
diferença nítida entre os ramos primários e os da 
periferia; esporo castanho-escuro, globoso a oval, 
minutamente asperulado, 7,6jlm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 124 a-g. 
Distribuição: América do Norte temperada, 

América do Sul, Ásia, Europa, Taiti. No Brasil, 
há registro para as regiões nordeste (PE), sudeste 
(SP) e sul (SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades: Lagoa 
Seca, 29/XII/1994, Mobin 12 (UFP 18844). 

Comentários: o material coletado é escasso 
e encontra-se bastante danificado por fungos, 
porém ainda com alguns esporângios quase 
completos. Apresenta as características descritas 
para C. laxa por Martin & Alexopoulos (1969), 
espécie colocada por Nannenga-Bremekamp 
(1967) no subgênero Laxaria,junto a C. longipila 
Nann-Brem., C. mirabilis Benjamin & Poitras e 
C. subcaespitosa Peck. Os esporângios coletados 
apresentam o formato ilustrado para a espécie na 
figura 124b de Lister (1925). 

No nordeste do Brasil, Pôrto (1982) refere 
esta espécie para Pernambuco, encontrada em área 
remanescente de Floresta Atlântica. 

3.4. Comatricha longa Peck, Ann. Rep. N. 
Y. State Mus. 43: 70. 1890. 

Características macroscópicas e microscó
picas - Esporângio longo-cilíndrico, castanho; 
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pedicelo preto, curto; capilício castanho, com 
ramificações dicotômicas típicas; esporo castanho
escuro, globoso a oval, verrucoso-reticulado, 
9,2jlm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 122 a-e. 
Distribuição: América Central, América do 

Norte, América do Sul, Africa, Ásia, Europa, 
Índias Ocidentais. No Brasil é encontrada nas 
regiões norte (AM), nordeste (BA, PE) , sudeste 
(RJ, SP) e sul (SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 
Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina 
do Bacuri, 26NV1995, Mobin 283 (UFP 16756). 

Comentários: C. longa foi citada pela 
primeira vez para o Brasil por Jahn (1902), para a 
região sul. Para o nordeste, foi referida pela 
primeira vez para o Estado da Bahia por Torrend 
(1916). 

3.5. Comatricha cf. meandrispora Castillo, 
Moreno & Illana, Mycotaxon 46: 315. 1993. 

Características macroscópicas - Esporângio 
pedicelado, oval a curto cilíndrico, castanho 
escuro, agrupado, aproximadamente 1,Omm alt. 
total; hipotalo castanho, contínuo; pedicelo escuro, 
afinando abruptamente no terço superior, atin
gindo mais que a metade da altura total; columela 
afinando-se à medida que se aproxima do ápice; 
esporada castanha. Características microscópicas 
- Pedicelo 382,5-719,1jlm compro x 45,9-95,Ojlm 
largo na base x 15,3-38,Ojlm largo no ápice; 
columela 15,0-34,2jlm largo na base, 3,8-11,4jlm 
largo no ápice, onde se divide formando 4-5 ramos; 
capilício castanho, com filamentos da periferia 
flexuosos, com muitas pontas livres e bem distintos 
dos ramos de primeira ordem; esporo castanho
pálido, globoso a oval, minutamente espinuloso, 
7,6jlm diâm. 

Ilustração: Castillo et aI. (1993), figo 1 a-c. 
Distribuição: América do Norte (México). 

Primeira referência para o Brasil. 
Material examinado: BRASIL. Piauí: 

Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Lagoa 
Seca, 23/IV1995, Mobin 22 (UFP 16498); idem, 
23/lV1995, Mobin 23 (UFP 16499); idem, 22/lIV 
1995, Mobin 65 (UFP 16541); idem, 22/lIVI995, 
Mobin 69 (UFP 16545); idem, 22/lIVI995 , Mobin 
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74 (UFP 16550); idem, 22/1I111995, Mobin 78 

(UFP 16554). 
Comentários: todas as características das 

frutificações coletadas enquadram-se na diagnose 

de C. meandrispora, diferindo unicamente pela 

ornamentação dos esporos, que são minutamente 

espinescentes, estando ausente o labirinto 

considerado típico da espécie, observado através 

da microscopia eletrônica de varredura (CastilIo 

et ai. 1993). Os esporângios das amostras 

UFP16554 e UFP16550 são extremamente 

semelhantes às figuras la e 1b nas quais CastilIo 

et ai. (1993) ilustram a espécie, ainda não referida 

para o Brasil e para a América do Sul. 

Utilizando-se as chaves de Martin & 

Alexopoulos (1969) e Farr (1976) para espécies 

de Comatricha, os exemplares aproximam-se de 

C. laxa, espécie muito variável, já referida para o 

nordeste do Brasil por Pôrto (1982), coletada na 

mata de Dois Irmãos (Recife, PE); a foto com que 

a referida autora ilustra esta espécie é também 

extremamente semelhante ao material coletado no 

Piauí e à figura de CastilIo et ai. (1993), tratando

se, provavelmente, do mesmo táxon, na época 

ainda não descrito. 
As espécies deste grupo de Comatricha 

possuem esporângios muito frágeis, destruindo

se rapidamente, e as exsicatas comumente 

apresentam frutificações muito danificadas, como 

observaram Lister (1925), Martin & AIexopoulos 

(1969), Farr (1976) e também Pôrto (1982); caso 

se confirme sua ocorrência no Parque Nacional 

de Sete Cidades através de novas coletas, a 

característica dos esporos indica a existência de 

nova variedade para esta espécie. 

3.6. Comatricha pulchella (C. Bab.) Rost., 

Sluzowce Mon. App.: 27. 1876. 

Stemonitis pulchella C. Bab., Proc. Linn. 

Soco 1: 32. 1839. 
Características macroscópicas - Esporângio 

semigloboso a oboval, subcilíndrico, castanho, 

agrupado, 1,Omm alt. total; hipotalo castanho

pálido, contínuo, membranoso; pedicelo castanho

avermelhado, curto-cilíndrico, atingindo a metade 

ou menos da altura total; columela curto-cilíndrica, 

castanho-escura; esporada castanho-pálida. 

Características microscópicas - Esporângio 

medindo 306,Ojlm largo na base x 260,Ojlm largo 

no ápice; pedicelo 306,0-326,8jlm compr. x 34,2-

49,4jlm largo na base x 19,0-22,8jlm largo no ápice; 

castanho mais claro na base, escuro a opaco no 

ápice; columela afinando-se no ápice, terminando 

abruptamente, atingindo 2/3 da altura total; 

capilício castanho-claro, quase transparente, 

denso, filamentos sinuosos saindo de todos os 

pontos da columela, sem distinção nítida entre os 

de primeira e segunda ordem; filamentos da base 

1,5jlm diâm., filamentos de primeira ordem 1,5-

2,Ojlm diâm., filamentos da periferia 1,0-1,4 jlm 

diâm.; esporo castanho-violáceo muito claro, 

globoso a oval, verrugas evidentes em toda a 

superfície,7,6jlm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 126 a-e, i-I. 

Distribuição: amplamente distribuída no 

Hemisfério Norte temperado, África, América do 

Norte, América do Sul, Ásia, Nova Zelândia. No 

Brasil, tem registros para as regiões nordeste (BA, 

PE), sudeste (SP) e sul (SC). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: 

Piripiri, Parque Nacional de Sete Cidades, Lagoa 

Seca, 29/XII/1994, Mobin 12 (UFP 16488); 

Sambaíba, 231I1I/1995, Mobin 123 (UFP 16599). 

Comentários: Nannenga-Bremekamp 

(1967), na revisão da ordem Stemonitales, propõe 

subdividir Comatricha em quatro subgêneros: 

Comatricha, Laxaria, Sinuaria e Stemonitopsis, 

os quais não foram reconhecidos por Martin et ai. 

(1983). O material estudado, pelas características 

do pedicelo, columela e capilício, se enquadraria 

no subgênero Sinuaria, que engloba as espécies 

C. tenerrima (M.A. Curt.) G. Lister, C. alta Preuss, 

C. aequalis Peck, C. pulchella e, provavelmente, 

C. filamentosa Meylan, C. extendens Hagelst. e 

C. irregularis Rex, a primeira delas tomada como 

espécie-tipo do subgênero. As características 

observadas nas duas amostras estudadas apro

ximam-se de C. pulchella e C. tenerrima; esta 

última já foi considerada como variedade da 

primeira. Segundo a chave sinótica de Farr (1976), 

as duas compartilham as mesmas características, 

diferenciando-se pela proporção do pedicelo. O 

material estudado enquadra-se melhor em C. 

pulchella, pelas dimensões do pedicelo e 
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semelhança entre os filamentos de primeira ordem 
e os da periferia. 

3.7. Comatricha typhoides (BulI.) Rost. in 
Lister, Mycet. 120. 1894. 

Trichia typhoides BulI., Hist. Champ. Fr. 
119.1791. 

Características macroscópicas - Esporângio 
curto-cilíndrico, castanho-escuro, agrupado, 1,0-
3,6mm alt. total; hipotalo castanho-escuro, 
membranoso; pedicelo longo, atingindo de metade 
a 2/3 da altura total, variando na mesma fruti
ficação; restos de perídio freqüentemente encon
trados na base do esporângio; esporada castanha. 
Características microscópicas - Pedicelo 1.836,0-
2.300,0ILm compro x 76,5-153,0ILm largo na base 
x 15,3-38,3ILm largo no ápice; capilício castanho, 
delicado, escasso, filamentos de primeira ordem 
finos e delicados, mechas da rede superficial 
(incompleta) menores que 30lLm; esporo castanho
pálido, globoso, quase liso, com grupos de 
verrugas esparsas, 6,1-7 ,61Lm diâm. 

Ilustração: Lister (1925), figo 125 a-c, k-m. 
Distribuição: cosmopolita. No Brasil, ocorre 

nas regiões norte (AM), nordeste (BA, CE, PB, 
PE ), sudeste (SP) e Sul (PR, RS). 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Piripiri, 
Parque Nacional de Sete Cidades, Piscina do Bacuri, 
27N11995, Mobin 203 (UFP 16678); Abrigo do 
Parque, 27NI1995, Mitra Mobin 226 (UFP 16701); 
idem, 27Nl/1995, Mobin 329 (UFP 16802); idem, 
27Nl/1995, Mobin 328 (UFP 16801). 

Comentários: os exemplares coletados no 
Parque Nacional de Sete Cidades apresentam 
frutificações parcialmente destruídas por fungos. 
Mesmo assim, as amostras mais danificadas 
puderam ser identificadas pelos grupos de 
verrugas presentes nos esporos. C. typhoides é 
espécie não muito característica do gênero e já 
foi considerada como pertencente à Stemonitis. 
Nannenga-Bremekamp (1967), em revisão das 
Stemonitales, coloca esta espécie no subgênero 
Stemonitopsis, o qual, posteriormente, elevou ao 
nível genérico (Martin et aI. 1983). 

Boa parte das 60 amostras de Stemonitales 
obtidas no presente trabalho apresentavam 
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frutificações bastante deterioradas, indicando 
elevado grau de utilização dos esporângios como 
substrato por diferentes espécies de fungos. 

O estudo revelou a presença de 15 espécies, 
todas pertencentes à família Stemonitaceae, 
distribuídas nos gêneros Comatricha, Macbri
deola e Stemonitis, correspondendo a 46% das 
assinaladas até o momento para o Brasil, sem 
incluir os novos registros. 

O levantamento efetuado amplia a área de 
distribuição mundialmente conhecida para o 
gênero Macbrideola e a espécie C. dictyospora, 
referidos pela primeira vez para o Brasil e, 
provavelmente, para a América do Sul. Seis 
amostras foram identificadas como muito 
próximas a C. meandrispora, recentemente 
descrita para o México (CastilIo et aI. 1993) e sem 
registros para o Brasil; dado ao estado das 
exsicatas, a ocorrência desta espécie no país 
necessita confirmação. As demais espécies já 
haviam sido assinaladas para a região nordeste, 
mas estão sendo referidas pela primeira vez para 
o Estado do Piauí, ampliando a área de ocorrência 
no Brasil. 
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