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Figura 1. Número de novas coletas e localidade dos espécimes durante o trabalho e etapas da metodologia 
empregada (HUGENHOLTZ; PACE, 1996; LODGE et al., 2004; TEIXEIRA, 1995).

Figura 2. Basidioma de Laetiporus sp. coletado sobre Pleroma granulosum (A).  Corte transversal do basidioma, 

do basidioma (C). Himênio com prevalência de hifas generativas de septo simples (D). Esporos (E).

Figura 3. Árvore de análise UPGMA (Jukes-Cantor) 
de sequências ITS para o gênero Laetiporus.
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Tradicionalmente, o gênero Laetiporus era composto por duas espécies: L. sulphureus 
(Bull.) Murrill e L. persicinus (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. Como características em comum, 
eram descritos por causarem de podridão castanha em seus hospedeiros vegetais, ba-
sidioma macio, sistema hifal dimítico com hifas generativas de septo simples e hifas es-

sulphureus (Bull.) Murrill se caracteriza pelas cores laranja e amarelo na parte superior 
do píleo e himenóforo amarelo, enquanto L. persicinus (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. tem ba-
sidioma de cor marrom e himenóforo de cor branca a rosa-salmonácea (GILBERTSON, 

evolutiva do gênero através de uma abordagem de Filogenia Molecular revelou que a 
morfologia característica de L. sulphureus na verdade escondia uma série de táxons, cor-
respondendo a um complexo taxonômico (BANIK; BURDSALL; VOLK, 1998). Este tra-
balho teve como objetivo analisar os espécimes ocorrentes no Brasil de acordo com esta 
perspectiva.

Foram obtidos 12 espécimes com a macromorfologia de L. sulphureus. As coletas foram 
feitas tanto em árvores nativas (Pleroma granulosum (Desr.) D. Don) e exóticas (Eucalyptus 
spp.) em áreas antropizadas, como também em um fragmento de Mata Nebular em 
Myrciaeugenia sp. no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Além dessas 
novas coletas foram revisadas coleções de herbário determinadas como L. sulphureus. As 

análises microscópicas destes basidiomas mostraram a presença de sistema hifal dimítico 
com hifas generativas de septo simples,  de 
trama regular, esporos hialinos elipsoides a subglobosos (3-4µm x 5-7µm). Destes 
espécimes foi obtida a sequência ITS (Internal Transcribed Spacer) para duas coletas em 
quaresmeira (Pleuroma granulosum) que, após o alinhamento, revelaram sua relação com 

L. gilbertsonii coletados em Eucalyptus spp. da América 
do Sul. A partir das coletas realizadas e da revisão morfológica de espécimes é possível 
concluir que nos domínios de Mata Atlântica os espécimes com morfologia que indicam 
o complexo taxônomico L. sulphureus estão relacionados com o clado para o nome já 
descrito de L. gilbertsonii

incrível habilidade para se adaptar em novos ambientes com clima e vegetação diferentes, 
provavelmente em processo de estabelecimento e especiação. 

Este nome, L. gilbertsonii, parece estar relacionado apenas com os espécimes da Améri-
ca do Norte e provavelmente os espécimes sulamericanos pertencem a uma ou mais es-
pécies ainda não descritas. Esperamos que estas novas coletas possibilitem a elucidação 

sobre as perguntas sobre se elas realmente fazem parte de táxons ainda não descritos. 
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