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RESUMO 

Os nidulariáceos são fungos de tamanho diminuto que possuem distribuição cosmopolita, 

ocorrendo em diversos tipos de substratos. Dentre os seus representantes, o gênero Cyathus 

Haller é o mais representativo, com cerca de 84 espécies publicadas. O gênero é caracterizado 

por apresentar basidiomas em forma de vaso ou cone, além de possuir estruturas internas que 

se assemelham a pequenos ovos dentro um ninho de pássaro. Devido a essa característica, 

esses organismos são conhecidos popularmente como fungos “ninho de pássaro”. No Brasil, 

há registros de distribuição desses organismos em todos os biomas, porém com maior 

concentração na Amazônia e Mata Atlântica. A maior parte dos estudos envolvendo Cyathus 

está direcionada à publicação de novas espécies, formulando uma ampla base de dados que se 

acumulou ao longo dos anos. Além disso, a falta de padronização das características 

morfológicas resultou em inúmeras identificações incorretas, e após análises realizadas com 

os espécimes tipo, observou-se que existiam diferenças significativas entre estes e as exsicatas 

brasileiras. Diante disso, esse trabalho objetivou realizar uma extensa revisão taxonômica de 

Cyathus, reavaliando materiais previamente publicados para o gênero e depositados em 

coleções de fungos, com o intuito de identificá-los corretamente. Para isso, foram realizados 

empréstimos de coleções brasileiras de fungos brasileiras, além da realização de coletas em 

áreas de Mata Atlântica presentes no Rio Grande do Norte. Foram analisadas 145 amostras 

oriundas das coleções institucionais provenientes de coletas realizadas em diversos biomas, 

com exceção do Pantanal, totalizando 31 espécies ocorrentes para o Brasil. Todas as espécies 

foram listadas e discutidas nessa revisão. Adicionalmente, novas descrições, pranchas de 

fotos, mapas de distribuição e uma chave dicotômica para todos os táxons ocorrentes para o 

Brasil são apresentados. A distribuição de Cyathus foi ampliada para 9 novas áreas ainda 

inexploradas distribuídas em 7 estados brasileiros (AM, DF, PE, RJ, RN, RS e RR) e dois 

materiais foram considerados como potenciais novidades taxonômicas para o gênero (Cyathus 

sp.1 e Cyathus sp. 2). Os resultados obtidos nessa revisão permitiram elucidar problemas 

taxonômicos existentes, além de fornecer uma base de dados atualizada para trabalhos 

posteriores com o gênero.  

 

Palavras-chave: Bird’s Nest Fungi, Coleções Biológicas, Neotrópico, Sistemática, 

Taxonomia. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Nidulariaceae are small size fungi that have a cosmopolitan distribution, occurring on various 

types of substrates. Among its members, the genus Cyathus Haller is the most representative, 

with about 84 published species. The genus is characterized by a fruitbody vase or cone-

shaped, besides having internal structures that resemble small eggs inside a bird’s nest. Due to 

this feature, these organisms are popularly known as “bird’s nest fungi”. In Brazil, there are 

records of distribution of these organisms in all biomes, but with major concentration in the 

Amazon and Atlantic rainforest. Most of the studies involving Cyathus are focused in publish 

new species, formulating a large database that has accumulated over the years. In addition, 

lack of standardization of morphological characteristics has resulted in numerous 

misidentifications, and after analyses performed with type specimens, it was observed that 

there were significant differences between these and the Brazilian samples. Thus, this work 

aimed to perform an extensive taxonomic revision of Cyathus, reevaluating previously 

published material for the genus and deposited in fungi collections, to identify them correctly. 

For this, loans from Brazilian fungi collections were made, and surveys were performed in 

areas of Atlantic Forest in Rio Grande do Norte state. A total of 145 samples from 

institutional collections were analyzed from materials of several biomes, with exception of the 

Pantanal, totalizing 31 species occurring in Brazil. All species were listed and discussed in 

this review. In addition, newly descriptions, photo plates, distribution maps and a 

dichotomous key for all taxa occurring for Brazil are presented. The distribution of Cyathus 

was extended to 9 new unexplored areas distributed in 7 brazilian states (AM, DF, PE, RJ, 

RN, RS and RR) and two samples were considered as potential taxonomic novelties for the 

genus (Cyathus sp.1 and Cyathus sp. 2). The results obtained in this review allowed the 

elucidation of existing taxonomic problems and provided an updated database for further 

works with the genus.  

 

Keywords: Bird’s nest fungi, Biological collections, Neotropics, Systematics, Taxonomy.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os fungos são organismos eucariontes e heterótrofos que possuem um 

importante papel ecológico nos ecossistemas, atuando como simbiontes, mutualistas, 

sapróbios ou parasitas (KIRK et al. 2008). Estima-se que existem aproximadamente 

entre 2.2 e 3.8 milhões de espécies de fungos ocorrentes no planeta (HAWKSWORTH 

& LÜCKING, 2017), sendo 148 mil espécies descritas até o momento (ANTONELLI et 

al. 2020). O último levantamento realizado sobre a diversidade fúngica para o Brasil 

registrou quase 6.000  espécies ocorrentes para o país, sendo o filo Basidiomycota R.T. 

Moore o mais representativo, com 2.741 espécies descritas (MAIA et al. 2015). Em 

bancos de dados brasileiros, existem 6.320 espécies de fungos descritas até o momento 

para o país (FLORA DO BRASIL, 2020).  

 Apesar da alta estimativa sobre a diversidade desses organismos, existem 

lacunas de conhecimento sobre a diversidade fúngica, afetando diretamente políticas de 

conservação e preservação desses organismos. Com intuito de fomentar a preservação e 

preencher essas lacunas, novas iniciativas como o “Outline of Fungi” 

(WIJAYAWARDENE et al. 2020) e a “The Global Fungal Red List Initiative” (IUCN, 

2021) surgiram, baseando-se principalmente no fato de que os fungos também são 

ameaçados por forças externas, como perda de habitat, mudanças climáticas e perda dos 

seus hospedeiros vegetais (SINGH et al. 2018). Em estudos recentes, apenas 0.2% das 

espécies fúngicas descritas estão presentes na Red List, evidenciando a necessidade dos 

estudos sobre biodiversidade desses organismos (ANTONELLI et al. 2020). 

Os fungos em geral possuem a habilidade de crescer em ambientes com pouca 

ou muita presença de água, em temperaturas elevadas ou baixas e em ambientes 

antropizados (CONTRAFATTO & MINELLI, 2009). Foram encontrados fungos em 

ambientes árticos e estudos demonstraram que a baixa temperatura está intrinsicamente 

associada a um aumento nos ácidos graxos insaturados das membranas citoplasmáticas 

nesses organismos, ocorrendo devido a um ajuste na sua flexibilidade, modificando a 

fisiologia dos organismos (MAGGI et al. 2013). Apesar da presença das cadeias 

insaturadas de ácidos graxos ser comum em diversos organismos que habitam em 

ambientes com temperaturas baixas, essa característica não havia sido explorada em 

fungos. 

 Presente no filo Basidiomycota, os fungos gasteróides (também chamados de 

gasteromicetos) são caracterizados por possuírem a maturação dos basidiosporos em um 
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corpo de frutificação fechado e pela necessidade de agentes externos como insetos, 

chuva, vento ou animais para a liberação dos seus basidiosporos (MILLER & MILLER, 

1988; ALEXOPOULOS et al., 1996). A etimologia da palavra Gasteromycetes vem do 

grego “Gaster” (estômago) e “mycetes” (fungos), relacionado ao desenvolvimento dos 

basidiosporos na porção interna do basidiomas (MILLER & MILLER, 1998). 

Os fungos gasteróides constituem um agrupamento polifilético com várias 

linhagens na classe Agaricomycetes Doweld e estudos demonstraram que o processo de 

Gasteromicetização pode ter sido resultado de adaptações para evitar a perda de água 

em ambientes áridos (HIBBET et al. 1997; GUBE & DÖRFELT, 2011). Devido a essas 

pressões ambientais, os basidiomas sofreram mudanças no seu formato, onde a porção 

fértil desses organismos (himênio) se retraiu e formou a gleba, dando origem a forma 

gasteroide. Atualmente, a classe Gasteromycetes Fr. compreende um agrupamento 

artificial, polifilético, com várias linhagens distintas em Basidiomycota (HIBBET et al. 

1997; WILSON et al. 2011).  

Para o Brasil, a primeira listagem para gasteróides foi realizada por Trierveiler-

Pereira & Baseia (2009a), onde foram listadas a ocorrência de 232 espécies, com maior 

representatividade para a família Agaricaceae. Após isso, Lima (2018) identificou a 

ocorrência de 324 espécies para o Brasil, apresentando um aumento de quase 40% com 

relação a revisão anterior. A maior parte desses registros são novos táxons, 

provavelmente evidenciando uma grande diversidade desconhecida para o grupo. 

Os estudos sobre fungos gasteróides no Brasil nos últimos anos vêm crescendo 

gradativamente ao longo das últimas duas décadas, com maior índice de ocorrência para 

o bioma Mata Atlântica, na região Nordeste (LIMA, 2018). Com relação ao gênero 

Cyathus, após o levantamento realizado por Cruz & Baseia (2014), novos registros e 

novas espécies foram constantemente publicados ao longo dos anos (BARBOSA et al. 

2014; CRUZ et al. 2014; CRUZ & BASEIA, 2014; CROUS et al. 2017a; CROUS et al. 

2017b; CRUZ et al. 2018; ACCIOLY et al. 2018; GÓIS et al. 2020).  

Apesar dos esforços realizados na última década, ainda existem lacunas de 

conhecimento sobre a distribuição e diversidade desses organismos, principalmente com 

relação a Cyathus. Considerando que o Brasil possui dimensões continentais e apresenta 

altos índices de biodiversidade, com regiões consideradas como “hotspots” (MYERS et 

al. 2000), é provável que a diversidade fúngica seja subestimada (MAIA et al. 2015). 
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Desse modo, o conhecimento da micobiota se demonstra essencial para a preservação 

das espécies e dos biomas nas quais elas estão inseridas.  

Ao longo dos anos, algumas características pareciam tornar-se arbitrárias para a 

delimitação das espécies em Cyathus, principalmente com relação a coloração do 

basidioma, número de camadas corticais do peridíolo e definição das estrias do perídio. 

Cyathus amazonicus Trierveiler-Pereira & Baseia é um exemplo, onde o seu protólogo 

teve que ser alterado posteriormente por Accioly et al. (2018). Em outros gêneros, como 

Geastrum, espécies que apresentavam o exoperídio hirsuto formam um complexo de 

espécies, ocasionando inúmeros identificações errôneas ao passar do tempo (ACCIOLY 

et al. 2019). 

Adicionalmente, a utilização de descrições de espécies europeias ocasionava 

uma divergência morfológica com os exemplares encontrados no Brasil, subestimando a 

diversidade de Cyathus ocorrente para o país. Essa inconsistência deve-se 

principalmente ao fato de que na única chave dicotômica existente para o gênero, 

proposta por Brodie (1984), utilizou-se majoritariamente espécimes europeus. Esses 

dois fatores promoveram diversas identificações errônea ou inconsistentes, que foram 

acumuladas ao longo dos anos, ocultando a diversidade do gênero para o país.  

Em outros grupos de fungos gasteróides, como Myriostoma Desv. e Geastrum 

Pers. já foi demonstrado que existem várias lacunas em relação ao conhecimento da 

biodiversidade desses organismos (SOUSA et al. 2017; ACCIOLY et al. 2019), 

reconhecendo a urgência na delimitação das espécies. Desse modo, a reavaliação das 

identificações das espécies de Cyathus ocorrentes para o Brasil elucidará de maneira 

mais precisa o conhecimento sobre a riqueza taxonômica existente no gênero e 

fornecerá embasamento para estudos posteriores através da correta identificação das 

espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Góis, J.S. – Revisão das espécies do gênero Cyathus Haller para o Brasil                         

 

20 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Caracterização do gênero 

 O gênero Cyathus foi estabelecido por Haller em 1768 (WHITE, 1902), 

caracterizando-se por apresentar seu basidioma em forma de vaso, cone ou sino 

invertido, com pequenas estruturas discoides fixadas na parede interna do corpo de 

frutificação. Essa disposição assemelha-se a pequenos ovos de pássaros dentro de um 

ninho, etimologia do seu nome popular “bird’s nest fungi” ou “fungos ninho-de-

pássaro” na tradução literal (BRODIE, 1975).  

 Cyathus apresenta distribuição cosmopolita, com poucas espécies endêmicas, 

ocorrendo em diferentes substratos, como madeira em decomposição, solo, folhas, 

esterco, serapilheira e sementes (WHITE, 1902; LLOYD, 1906; BRODIE, 1975, 1984). 

O gênero está alocado na família Nidulariaceae, agrupando-se com mais quatro gêneros: 

Crucibulum Tul. & C. Tul., Mycocalia J.T. Palmer, Nidula V.S. White e Nidularia Fr. 

(Fig. 1) na extinta classe Gasteromycetes, por apresentarem  basidioma angiocárpico e 

dispersar os basidiosporos de forma passiva (MILLER & MILLER, 1988; BRODIE, 

1975). Atualmente, o gênero Cyathus é o mais representativo dentre os fungos 

nidulariáceos (59 espécies), seguido de Crucibulum e Mycocalia (ambos com 7 

espécies), Nidula (6 espécies) e Nidularia (3 espécies) (HE et al. 2019).  

 

Figura 1.  Morfologia dos fungos nidulariáceos. A. Cyathus sp. in situ. B. Mycocalia aquaphila. C. 

Nidula niveotomentosa. D. Crucibulum laeve. E. Nidularia sp. Barras: B = 1 mm; C-D: 2 mm. Imagens: 

A: Nascimento, PHG; B-D: Cruz, RHSF.; E: Gunn Nyborg.  
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Apesar da confirmação realizada por He et al. (2019), os bancos de dados 

fúngicos apresentam uma quantidade maior de espécies catalogadas. O Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org) lista 198 registros de Cyathus, enquanto o Mycobank 

(www.mycobank.org) lista 203 registros de Cyathus, sendo 182 espécies com status de 

legítimo. Devido à discrepância com relação ao número de espécies e suas respectivas 

variáveis, Zhao et al. (2007) argumenta que muitos desses registros deveriam ser 

sinonimizados. Em uma revisão mais recente, Cruz (2017) listou a ocorrência de 81 

táxons e, considerando as espécies publicadas após 2017, obtém-se um total de 84 

espécies para o gênero (CROUS et al. 2017b; GÓIS et al. 2018; GÓIS et al. 2020). 

Em alguns estudos bioquímicos, foi detectada a presença de compostos com 

atividade anti-inflamatória, antitumoral, antifúngica e antimicrobiana nesses fungos 

(XU et al. 2013; JIN et al. 2016; BAI et al. 2015; TANG et al. 2019; YIN et al. 2019), e 

foram observados compostos em Cyathus com fatores de redução de efeitos 

neurodegenerativos, como os presentes em doenças como o Alzheimer 

(KRZYCZKOWSKI et al. 2008; KOU et al. 2018). Depois da descoberta das Cyathinas 

e Alocyathinas de culturas líquidas de C. helenae (AYER & TAUBE, 1972), estudos 

demonstraram potencial de ocorrência de outros metabólitos secundários secretados por 

Cyathus, sendo os diterpenóides estriatóides A-F a classe mais estudada ao longo do 

tempo (BAI et al. 2015). Adicionalmente, foram observados em extratos de C. striatus a 

secreção de fatores que induzem a apoptose de células cancerígenas, sugerindo que essa 

espécie pode ser utilizada para o tratamento de câncer humano (SHARVIT et al. 2021). 

Algumas espécies de Cyathus atuam na degradação de material vegetal e na 

realização da ciclagem de nutrientes no solo (BRODIE, 1984; SHINNERS-

CARNELEY et al. 2002; BLENIS & CHOW, 2005). Recentemente, estudos 

demonstraram que as enzimas produzidas pela espécie C. bulleri pode ser utilizada para 

degradação de fontes de carbono secretadas por biorefinarias, atuando no processo de 

biorremediação (VATS & MISHRA, 2018, 2020).  

Até o presente momento, não existem evidências sobre toxicidade ou 

patogenicidade desses fungos e poucos registros sobre uso culinário. Brodie (1975) 

relata a utilização de Cyathus limbatus colocados em infusão e consumido como bebida 

por nativos na Colômbia para aumento da fertilidade. Existem relatos da utilização de 

espécimes de C. microsporus triturados e utilizados como afrodisíacos (BRODIE, 
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1975). Adicionalmente, Brodie (1975) conclui que os fungos nidulariáceos são muito 

pequenos e, por isso, não são atrativos para os humanos utilizarem para alimentação.  

O gênero Cyathus possuiu várias classificações baseadas apenas nos caracteres 

morfológicos. Tulasne & Tulasne (1844) subdividiu o gênero em eucyathus e olla e 

posteriormente, Lloyd (1906) propôs a segregação das espécies em outras cinco 

subseções, utilizando-se de outras características para agrupar as espécies. Brodie 

(1975) distribuiu as espécies de Cyathus em sete grupos morfológicos (olla, pallidus, 

triplex, gracilis, stercoreus, poeppigii e striatus), sendo essa classificação a utilizada até 

hoje para agrupar as espécies morfologicamente.  

Através da utilização dos dados moleculares, os fungos nidulariáceos foram 

incluídos na ordem Agaricales Underw. por Hibbet et al. (1997) e Moncalvo et al. 

(2002), porém em posição indefinida. Em estudos posteriores, a família Nidulariaceae 

foi incluída no clado Agaricoide, formando grupo irmão com Cystodermataceae 

(Singer) Locq., sugerindo que os fungos nidulariáceos agrupam-se monofileticamente 

dentro de Agaricales (MATHENY et al. 2006). Posteriormente, Zhao et al. (2007) 

realizou estudos filogenéticos com Cyathus e subdividiu o gênero em três grandes 

grupos: ollum, pallidum e striatum, adicionando uma nova visão ao trabalho de Brodie 

(1975). Na última classificação proposta para Basidiomycota, o grupo foi alocado em 

Agaricales com status incertae sedis (HE et al. 2019), como havia sido proposto por 

Hibbet et al. (1997).  

 Recentemente, estudos filogenéticos multi-loci indicaram que Nidulariaceae 

forma um grupo monofilético, com os membros da família Squamanitaceae como grupo 

irmão, corroborando o proposto por Matheny et al. (2006) (KRAISITUDOMSOOK et 

al. 2021). Além disso, a família foi dividida em três clados principais (cyathus, nidula-

nidularia e crucibulum), com clados bem suportados, sugerindo a monofilia de Cyathus, 

Crucibulum e Nidula/Nidularia (Fig. 2) . O gênero Mycocalia não formou um clado 

nessas análises e os autores sugerem que ainda são necessários estudos morfológicos e 

moleculares dessas espécies para resolução desse grupo (KRAISITUDOMSOOK et al. 

2021). 
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Figura 2. Filogenia dos bird’s nest fungi formando um grupo irmão com a família Squamanitaceae. A 

seta evidencia o gênero Mycocalia. Extraído e adaptado de Kraisitudomsook et al. 2021).  
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2.1.1. Caracteres morfológicos 

Os fungos nidulariáceos são reconhecidos em campo principalmente devido ao 

corpo de frutificação em forma de taça ou cone, porém os representantes dos gêneros 

Nidularia e Mycocalia apresentam basidiomas globosos a subcilíndricos. Em Cyathus, o 

corpo de frutificação é denominado de perídio (Fig. 3) e é dividido em duas camadas: 

Exoperídio, camada mais externa onde ocorre a formação de hifas agregadas em 

tomentos, similar a pequenos tufos de pelos; e endoperídio, camada mais interna do 

basidioma, onde ficam localizadas as estruturas reprodutivas. Ambas as camadas podem 

apresentar plicações/estrias ou serem totalmente lisas,  como no caso de C. stercoreus 

(Schwein.) De Toni (BRODIE, 1975). Os tomentos do exoperídio podem ser agregados 

em tufos regulares ou irregulares, considerados hirsuto, apresentarem-se com textura 

similar a “lã”, denominadas lanoso ou glabro, sem hifas na porção exterior. Em algumas 

espécies, esses tomentos podem apresentar uma resistência ao toque, sendo classificados 

como rígidos ou serem maleáveis, denominados como flexíveis. Até o momento, 

existem apenas duas espécies identificadas glabras ou com tomentos impossíveis de 

mensurar: C. calvescens R. Cruz & Baseia (descrito apenas para o Brasil) e C. 

minutosporus Lloyd (descrito apenas para a África do Sul) (BRODIE, 1975; CRUZ & 

BASEIA, 2014).  

Os basidiomas normalmente são encontrados no ambiente no último estágio de 

maturação, sem a presença do epifragma, uma fina membrana que cobre o basidioma 

enquanto a maturidade não é atingida. Em algumas ocasiões, o basidioma está em um 

estágio inicial da maturação, sendo impossível observar a delimitação do epifragma. 

Após atingir as condições ideais para dispersão dos basidiosporos, essa estrutura se 

rompe e evidencia estruturas internas ao corpo de frutificação, denominadas de 

peridíolos. 

A disposição dos peridíolos no interior do corpo de frutificação lembra a um 

pequeno ninho com ovos no seu interior, por isso esses organismos ficaram conhecidos 

popularmente como fungos ninho-de-pássaro ou “bird’s nest fungi” (BRODIE, 1975). A 

família Nidulariaceae também foi nomeada baseando-se nessa semelhança morfológica, 

sendo derivado de Nidula, que em latim significa “pequeno ninho”.  Os peridíolos ficam 

imersos em uma substância mucilaginosa até a fragmentação do epifragma, onde essa 

matriz seca rapidamente ao entrar em contato com o ar (BRODIE, 1975; SARASINI & 

PINA, 1997). Abaixo ao corpo de frutificação, existe uma estrutura que lembra uma 
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pequena cama micelial denominada de embasamento (Fig. 3), podendo ser visível ou 

não, e apresentar textura cotonosa ou lisa.  

 

 

Figura 3. Corte transversal do corpo de frutificação de Cyathus e representação de outras estruturas 

importantes para a identificação das espécies. A seta maior representa o endoperídio, porção interna do 

corpo de frutificação. Extraído de Cruz (2017). 

 

Os peridíolos possuem estruturas complexas e essenciais para auxiliar na 

identificação das espécies, principalmente pelo fato de que essa estrutura é fundamental 

para a dispersão dos fungos nidulariáceos. Ao realizar um corte transversal em 

peridíolos maturos, é possível observar uma massa central onde estão concentrados os 

basidiosporos, denominado gleba, e uma porção circundante a ela, onde estão os 

basídios e fragmentos de hifas (BRODIE, 1975). Ambas as regiões podem se apresentar 

de formas e colorações distintas (Fig. 4). Estudos recentes estimam que existem de 2 a 3 

milhões de basidiosporos em cada peridíolo (HASSET et al. 2015).  

Endoperídio 
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Os peridíolos podem apresentar diversos formatos, variando de irregulares a 

circulares e, frequentemente, apresentam uma fina camada hifal recobrindo-os, 

denominada de túnica. É possível observar no corte  transversal, a existência de uma 

camada que percorre toda a extensão da borda do peridíolo, denominada de córtex. 

Quando é observado a existência de duas camadas de hifas na região cortical, 

denomina-se córtex duplo (Fig. 4–A). Caso seja observado apenas uma camada de hifas, 

normalmente enegrecidas, na camada cortical, denomina-se córtex simples (Fig. 4–B). 

Em alguns casos, a túnica tem coloração negra, sugerindo a existência de duas camadas, 

sendo esta característica classificada como simples, subhomogêneo duplo. 

Adicionalmente, o córtex pode estar comprimido na região superior e inferior do 

peridíolo e afrouxada nas bordas, ou seja, sendo possível observar a separação das 

camadas apenas nessa região, classificada como duplo, subhomogêneo simples 

(LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Recentemente, Cruz (2017) propôs a delimitação das 

camadas corticais em: exocórtex (camada mais externa), endocórtex (camada mais 

interna, próxima ao himênio) e mesocórtex (camada intermediária). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte transversal dos peridíolos evidenciando os tipos de córtex. A. Córtex duplo, apresentando 

túnica hialina. A seta mais externa representa o exócortex e a interna, o endocórtex. B. Córtex simples. A 

seta preta indica a túnica, camada hifal que recobre o peridíolo. Imagens: Góis, J.S.  

 

Microscopicamente, são observados apenas os basidiosporos, sendo analisados 

quanto ao seu formato, coloração, superfície, quantidade e presença de apículo 

(BRODIE, 1975; CRUZ, 2017). Até o presente momento, não existem espécies de 

fungos nidulariáceos que possuam basidiosporos ornamentados ou coloridos, sendo 

exclusivamente hialinos e lisos. O tamanho dos esporos é fundamental para 

identificação das espécies pois, em classificações anteriores, as espécies foram 

agrupadas baseando-se principalmente nessa característica (BRODIE, 1975, 1984; 

ZHAO et al. 2007).  
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2.1.2. Método de dispersão 

 O método de dispersão utilizado pelos fungos nidulariáceos é o “splash-cup”, 

onde o impacto de gotas de água no interior do basidioma transfere energia cinética para 

os peridíolos, lançando-os no ambiente (Fig. 5) (HASSET et al. 2013).  Em Nidularia e 

Mycocalia, os peridíolos são expostos ao ambiente através de uma deiscência no corpo 

de frutificação, sendo dispersos por chuva ou gotas de água e, devido a presença de um 

material gelatinoso na sua superfície, se aderem na vegetação próxima (BRODIE, 

1975). Em Nidula, os peridíolos são altamente adesivos devido a uma matriz 

mucilaginosa onde ficam imersos durante a maturação, possibilitando a sua posterior 

fixação no ambiente (BRODIE, 1975). Crucibulum apresenta uma estrutura abaixo ao 

peridíolo chamada de cordão funicular que se adere a vegetação quando os peridíolos 

são ejetados do basidioma. Em Cyathus, os peridíolos conseguem se fixar à vegetação 

devido a presença de hifas adesivas na porção final do cordão funicular, denominadas 

de hapteron (BRODIE, 1975).  

 Apesar do grupo apresentar esse método de dispersão singular, o estudo do 

mecanismo de dispersão possui uma história recente. Tulasne & Tulasne (1844) 

observaram que os peridíolos eram ejetados dos corpos de frutificação e posteriormente, 

Martin (1927) concluiu que os basidiosporos são retirados dos basídios pela expansão e 

gelatinização das hifas que recobrem os peridíolos, ocorrendo maior desenvolvimento 

dos basidiosporos após essa separação. Brodie (1975) foi o primeiro pesquisador a 

avaliar as relações entre morfologia e dispersão e constatou que as estrias do perídio 

auxiliavam no processo de lançamento dos peridíolos. Adicionalmente, Brodie (1975) 

também teorizou que, após a ejeção dos peridíolos, animais e alguns pequenos roedores 

poderiam consumi-los, baseando-se nos experimentos realizados com C. stercoreus, 

onde foi observado que os basidiosporos germinam apenas após serem aquecidos a 40ºC 

por, no mínimo, 48 horas (BRODIE, 1948).  

Alguns estudos teorizaram o método de dispersão através de simulações com 

basidiomatas maturos e modelos de fungos nidulariáceos (HASSET et al. 2013; 

MONEY, 2014; HASSET et al. 2015). Os modelos gerados corroboraram a hipótese de 

Brodie, indicando que as estrias, juntamente com a abertura superior do basidiomas, são 

características importantes na maximização da ejeção do peridíolo (HASSET et al. 

2013). Além disso, Money (2014) visou comparar a quantidade de força aplicada sobre 

o basidioma quando a gota da água o atinge, constatando que o embasamento funciona 
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como um amortecedor, dissipando parte dessa energia para o substrato. Nas espécies 

com maior número de estrias, foi observado que a fração de energia consumida  no 

lançamento é superior (cerca de 0.4% em espécies sem estrias e 1.9% em espécies com 

estrias), indicando sua função no processo de dispersão (HASSET et al. 2013; HASSET 

et al. 2015).   

 

Figura 5. Método de dispersão em Cyathus. A. Basidioma no ambiente. B-D. Gotas de água atingem a 

porção interna do corpo de frutificação. E-F. A força cinética da queda da gota d’água é transferida ao 

peridíolo e lançado ao ambiente. G-L. O peridíolo é ejetado ao ambiente, e quando atinge uma vegetação 

próxima, ocorre a fixação pelo cordão funicular e do hapteron. Fonte: Cruz (2017).  

 

2.2. O gênero Cyathus para o Brasil 

 O primeiro registro de Cyathus para o Brasil foi realizado por Berkeley (1842) 

com a ocorrência de Nidularia plicata Fr. (= Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul) para o 

estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, Saccardo (1888) registrou a espécie C. 

montagnei Tul. & C. Tul para São Paulo. Apesar dos registros de Berkeley citarem 
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materiais coletados por Charles Darwin, existe um registro anterior não inserido, 

realizado em 1832 (C. microsporus var. berkeleyanus Tul. & C. Tul), porém publicados 

nos anos seguintes por Tulasne & Tulasne (1844). Posteriormente, Berkeley & Cooke 

(1876) realizaram novas coletas no Brasil e identificaram três espécies, sendo C. 

limbatus Tul. & C. Tul. (para o Amazonas) e C. microsporus Tul. & C. Tul. e C. 

poeppigii Tul. & C. Tul (ambos para o Rio de Janeiro). 

 Os maiores trabalhos do século XX envolvendo Cyathus foram realizados pelo 

padre Johannes Rick, com a identificação de 5 espécies ocorrentes para o Rio Grande do 

Sul (RICK, 1961) e posteriormente por Bononi e colaboradores para São Paulo, 

registrando a ocorrência de 4 espécies para o Brasil (BONONI et al. 1981). Diversos 

autores contribuíram para o conhecimento das espécies de Cyathus ocorrentes no Brasil 

ao longo do tempo, com maior ênfase em locais de coletas nas regiões sul, sudeste e na 

Amazônia (Tabela 1). No único levantamento de fungos gasteróides para o Brasil até o 

fim da primeira década do século XXI, realizado por Trierveiler-Pereira & Baseia 

(2009a), apenas 10 espécies de Cyathus foram indicadas como ocorrentes para o país.  

A partir de 2014, o conhecimento sobre o gênero para o país foi expandido, a 

partir de 11 novos táxons publicados: Cyathus albinus Accioly, R. Cruz & Baseia 

(ACCIOLY et al. 2018), C. amazonicus Trierveiler-Pereira & Baseia (TRIERVEILER-

PEREIRA et al. 2009a), C. apiculatus M.M.B. Barbosa & Baseia (SILVA et al. 2016), 

C. aurantiogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia (CROUS 

et al. 2017a), C. calvescens R. Cruz & Baseia (CRUZ & BASEIA, 2014), C. hortensis 

R. Cruz & Baseia (CRUZ & BASEIA, 2014), C. isometricus R. Cruz, J.S. Góis, P. 

Marinho & Baseia (CROUS et al. 2017b), C. magnomuralis R. Cruz & Baseia (CRUZ 

& BASEIA, 2014), C. parvocinereus R. Cruz & Baseia (CRUZ & BASEIA, 2014), C. 

pedunculatus M.A. Silva, M.M.B. Barbosa & Baseia (SILVA et al. 2016) e C. 

villosocarpus J.S. Góis, R. Cruz, P.H.G. Nascimento & Baseia (GÓIS et al. 2020).  

Adicionalmente, primeiros registros de espécies consideradas raras foram 

publicados: Cyathus badius Kobayasi (CRUZ et al. 2012a), C. morelensis C.L. Gómez 

& Pérez-Silva (CRUZ et al. 2012b) e C. pygmaeus (TRIERVEILER-PEREIRA & 

BASEIA, 2009b). Baseando-se em publicações recentes e com os dados disponíveis na 

literatura, foram encontradas 32 espécies de Cyathus para o Brasil (Tabela 1).  

Com relação aos outros países da América Latina, o Brasil possui cerca de 84% 

do total de espécies de Cyathus descritas, enquanto a maior parte dos outros países 
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possuem registros isolados. Em ordem decrescente, o México é o segundo país com 

maior número de espécies catalogadas, com 24 espécies, onde a maioria foi derivadas 

dos trabalhos de Gómez & Pérez-Silva (1988). Em seguida, vem a Costa Rica com 18 

espécies, a maioria oriunda das publicações de Calonge et al. (2005).   

 

 Espécies Localidades e Referências 

 C. albinus Accioly, R. Cruz & Baseia AM—(ACCIOLY et al. 2018). 

 C. amazonicus Trierveiler-Pereira & 

Baseia 

AM—(ACCIOLY et al. 2018); RO—

(TRIERVEILER-PEREIRA et al. 2009a). 

 C. apiculatus M.M.B. Barbosa & Baseia RN—(SILVA et al. 2016). 

 C. aurantiogriseocarpus R. Cruz, J.S. 

Góis, M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia 

RN—(CROUS et al. 2017a). 

 
C. badius Kobayasi 

RN—(CRUZ et al. 2012a); PE—(CRUZ et al. 

2014). 

 C. batistae M.M.B. Barbosa & Baseia RN—(Silva et al. 2016). 

 

C. berkeleyanus (Tul. & C. Tul.) Lloyd 

BA—(CRUZ et al. 2014); PA—(SOTÃO et al. 

2009); PE—(CRUZ et al. 2014); PR—(DE 

MEIJER 2006); RJ—(LLOYD, 1906); RS—

(CORTEZ et al. 2014; CRUZ et al. 2014); 

SP—(BONONI et al. 1984; BASEIA & 

MILANEZ 2001); Localização desconhecida 

(LIU, 1984). 

 C. calvescens R. Cruz & Baseia CE, PB—(Cruz & Baseia 2014). 

 

C. earlei Lloyd 

AM—(ACCIOLY et al. 2018); CE—(BASEIA 

et al. 2014); PE—(CRUZ et al. 2014); PB—

(BASEIA et al. 2014; CRUZ et al. 2014); 

RN—(CRUZ et al. 2012; CRUZ et al. 2014). 

 C. gayanus Tul. & C. Tul. CE—(CRUZ, 2013). 

 

C. gracilis H.J. Brodie 

BA—(CRUZ et al. 2014); CE—(BARBOSA et 

al. 2014; BASEIA et al. 2014); PB—(BASEIA 

et al. 2014); PE—(CRUZ et al. 2014). 

 
C. helenae H.J. Brodie 

CE—(BARBOSA et al. 2014); PA—(SOTÃO 

et al. 2009). 
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 Espécies Localidades e Referências 

 C. hortensis R. Cruz & Baseia CE—(CRUZ & BASEIA, 2014). 

 

C. intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul. 

CE—(BASEIA et al. 2014); PE—

(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b; TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2013; BASEIA et al. 2014). 

 C. isometricus R. Cruz, J.S. Góis, P. 

Marinho & Baseia 

PB—(CROUS et al. 2017b). 

 

C. julietae H.J. Brodie 

BA—(GÓIS et al. 2020); PE—

(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b); RS—(CORTEZ et al. 2014); SP—

(FERNANDES et al. 2021). 

 

C. limbatus Tul. & C. Tul. 

AM—(BERKELEY & COOKE, 1876; 

ACCIOLY et al. 2018); BA— (GÓIS et al. 

2020); CE—(BASEIA et al. 2014); SP—

(BONONI et al. 1981; BASEIA & MILANEZ, 

2001); PE—(TRIERVEILER-PEREIRA & 

BASEIA, 2009b; CRUZ et al. 2014); PB—

(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 2011); 

PR—(DE MEIJER, 2006); RN—(CRUZ et al. 

2014); RS (CORTEZ et al. 2014); RO—

(TRIERVEILER-PEREIRA et al. 2011). 

 C. magnomuralis R. Cruz & Baseia CE—(CRUZ & BASEIA, 2014). 

 
C. microsporus Tul. & C. Tul. 

BA—(GÓIS et al. 2020); RJ—(BERKELEY & 

COOKE, 1876). 

  

 

 

 

 

 

C. montagnei Tul. & C. Tul. 

 

AM—(HENNINGS, 1904a); BA—

(TRIEVEILER-PEREIRA et al. 2009a); PA—

(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009a); PB—(BASEIA et al. 2014); PE—

(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b; TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2013); PR—(ALVES & CORTEZ, 2014); SP—

(SACCARDO, 1888; VIÉGAS, 1945; BASEIA 
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 Espécies Localidades e Referências 

 

 

 

 

 

C. montagnei Tul. & C. Tul. 

(Cont.) 

& MILANEZ, 2001); RJ—(BERKELEY & 

COOKE, 1876); RS—(VIÉGAS, 1945; RICK, 

1961; BASEIA & MILANEZ, 2001; CORTEZ 

et al. 2014); RO—(TRIERVEILER-PEREIRA 

et al. 2011); Localização desconhecida 

(LLOYD, 1906; LIU ,1984). 

 C. morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva AM—(CRUZ et al. 2012b). 

 

C. olla (Batsch) Pers. 

MA—(BASEIA &AND MILANEZ, 2001); 

SP—(BASEIA & MILANEZ, 2001); RS—

(RICK, 1961; CORTEZ et al. 2014). 

 

C. pallidus Berk. & M.A. Curtis 

PE—(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b); PI—(BASEIA et al. 2014); SP—

(BASEIA & MILANEZ, 2001); RN—(CRUZ 

et al. 2014); RJ—(BASEIA & MILANEZ, 

2001); RS—(CORTEZ et al. 2014). 

 C. parvocinereus R. Cruz & Baseia CE—(CRUZ & BASEIA, 2014). 

 C. pedunculatus M.A. Silva, M.M.B. 

Barbosa & Baseia 
PE—(SILVA et al. 2016). 

 

 

C. poeppigii Tul. & C. Tul. 

 

BA—(GÓIS et al. 2020); CE—(BASEIA et al. 

2014); PB (BASEIA et al. 2014); PE—(CRUZ 

et al. 2014); PR—(DE MEIJER, 2006; ALVES 

& CORTEZ, 2014); RJ—(BERKELEY, 1842; 

BERKELEY & COOKE, 1876); RS—(RICK, 

1961; BASEIA & MILANEZ, 2001, 

TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 2009a; 

CORTEZ et al. 2014); SC—(HENNINGS, 

1904b); SP—(BONONI et al. 1981; BASEIA & 

MILANEZ, 2001). 

 
C. pygmaeus Lloyd 

PE (TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b). 

 C. setosus H.J. Brodie PE—(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 
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 Espécies Localidades e Referências 

2013; CRUZ et al. 2014); RN—(CRUZ et al. 

2014). 

 
 

C. stercoreus (Schwein.) De Toni 

 

 

C. stercoreus (Schwein.) De Toni 

(Cont.) 

MS—(RICHARDSON, 2001); SP—(SYDOW 

& SYDOW, 1907; BONONI et al. 1981; 

BASEIA & MILANEZ, 2001; CORTEZ et al. 

2014); PA—(SOTÃO et al. 2009); PR—(DE 

MEIJER, 2006); RS—(RICK, 1961; 

SOBESTIANKSY, 2005; CORTEZ et al. 

2014). 

 

C. striatus (Huds.) Willd. 

AL—(TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 

2009b); BA—(CRUZ et al. 2014); CE—

(CRUZ et al. 2014); PB—(CRUZ et al. 2014; 

BASEIA et al. 2014); PE—(TRIERVEILER-

PEREIRA & BASEIA, 2009b); SP—(BONONI 

et al. 1981; BASEIA & MILANEZ, 2001); 

PA—(SOTÃO et al. 2009); RS—(RICK, 1961). 

 

C. triplex Lloyd 

AM—(ACCIOLY et al. 2018); PA—(SOTÃO 

et al. 2009); PE—(TRIERVEILER-PEREIRA 

& BASEIA, 2009b; TRIERVEILER-PEREIRA 

& BASEIA, 2013); SP—(BASEIA & 

MILANEZ, 2001). 

 C. villosocarpus J.S. Góis, R. Cruz, 

P.H.G. Nascimento & Baseia 
BA—(GÓIS et al. 2020). 

Tabela 1. Espécies de Cyathus ocorrentes para o Brasil, com a indicação dos estados brasileiros e as 

respectivas referências. Abreviações: AL = Alagoas, AM = Amazonas, BA = Bahia, CE = Ceará, MA = 

Maranhão, MS = Mato Grosso do Sul, PA = Pará, PB = Paraíba, PE = Pernambuco, PI = Piauí, PR = 

Paraná, RJ = Rio de Janeiro, RN = Rio Grande do Norte, RO = Rondônia, RS = Rio Grande do Sul, SC = 

Santa Catarina, SP = São Paulo. 

2.2.1.  Ocorrência de Cyathus para os domínios morfoclimáticos brasileiros 

 

Cyathus ocorre nos diversos biomas e fitofisionomias do país, com maior 

incidência para a Mata Atlântica em primeiro lugar, seguida da Caatinga e Floresta 

Amazônica, além de ocorrer em todas as regiões políticas do Brasil (Fig. 6).  
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A Mata Atlântica brasileira é considerada como um hotspots mundial da 

biodiversidade, abrigando uma taxa elevada de endemismo e sendo considerada uma 

das regiões de maior diversidade biológica do mundo (MYERS et al. 2000; CUNHA & 

GUEDES, 2013). A Mata Atlântica é constituída de uma série de fitofisionomias 

heterogêneas interligadas, variando desde campos abertos até regiões de florestas 

fechadas, além de formações com características distintas, como Restingas, Manguezais 

e Brejos de Altitude (SILVA & CASTALETI, 2003). Apesar da Mata Atlântica ser 

considerada uma das florestas tropicais/subtropicais mais fragmentadas no mundo 

(HADDAD, 2015), estima-se que abriga inúmeras espécies endêmicas e ameaçadas de 

extinção que ainda não são conhecidas para a ciência, além de possuir mais de  3.000 

registros de espécies de fungos para o Brasil  (PINTO et al. 2006; MAIA et al. 2015). 

O segundo domínio morfoclimático é a Caatinga, constituindo um domínio 

exclusivamente brasileiro, ocorrendo principalmente no Nordeste brasileiro, ocupando 

cerca de 11% do território nacional (LEAL et al. 2005). Essa região é caracterizada 

pelas baixas taxas de precipitação, composta de chuvas irregulares, épocas de chuvas 

restritas durante o ano e alta temperatura média anual (REIS, 1976). 

 Apresentando vegetação e fauna composta por várias espécies adaptadas a 

ambientes xéricos, a Caatinga forma paisagens heterogêneas variando desde florestas 

úmidas em regiões mais elevadas, passando por regiões de planaltos e bacias 

sedimentares, até áreas de dunas continentais (SILVA et al. 2003). Apresenta o domínio 

com menos iniciativas de proteção ambiental no Brasil, com poucas Unidades de 

Conservação comparado aos outros domínios, mesmo possuindo altas taxas de 

endemismo e índices elevados de desflorestamento (TABARELLI & SILVA, 2003; 

LEAL et al. 2005). 

O último desses domínios é a Amazônia, caracterizada por ser um mosaico de 

diversas fitofisionomias que se estende por nove países da América do Sul, sendo 

considerada uma das maiores e mais diversas florestas tropicais do mundo 

(COUTINHO, 2006). A Floresta Amazônica é caracterizada por possuir um clima 

úmido ao longo do ano, com temperaturas variando entre 26º e 30ºC, com altos índices 

pluviométricos. 

Devido à dimensão da região na qual a Amazônia está localizada, existem 

diversas subdivisões dessa região, onde pode-se citar classificações mais específicas 

como Floresta de Terra Firme, Floresta de várzea, Floresta de Igapó (BRAGA, 1979) ou 
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mais abrangente: Floresta ombrófilas e floresta de campinarana (HOPKINS, 2005). 

Apesar da região ser amplamente afetada por ações antrópicas, apresentando taxas de 

redução de até 84% da cobertura vegetal (SILVA JUNIOR et al. 2021), estudos recentes 

mostram a ocorrência de mais de 45 mil espécies de flora e fauna e 1050 espécies de 

fungos registrados até o momento (MITTERMEIER et al. 2004; MAIA et al. 2015).  

Em termos de distribuição, as espécies de Cyathus ocorrentes para o país estão 

concentradas principalmente no bioma Mata Atlântica, com 22 espécies catalogadas, 

cerca de 68% do total de espécies publicadas para o Brasil.  

Adicionalmente, os biomas Caatinga (14 espécies) e Amazônia (11 espécies) 

compõe as áreas com maior índice de ocorrência (Fig. 6). A Mata Atlântica possui um 

número elevado de espécies devido a sobreposição do bioma com diversos polos de 

pesquisa no país, além da proximidade com as Instituições Federais, o que possibilita 

trabalhos envolvendo biodiversidade. Porém, a maior parte das pesquisas são realizadas 

próximas as capitais dos estados, enfatizando a necessidade da interiorização das 

pesquisas no país. Além disso, a Mata Atlântica sofre constantemente ações antrópicas 

que alteram sua composição, afetando diretamente sua biodiversidade, demonstrando a 

carência de estudos com biodiversidade nessa região (MITTERMEIER et al. 2004; 

BROOKS et al. 2006).  

Figura 6. Registros de espécies de Cyathus por biomas. Fonte: elaborado pelo autor.   
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A partir do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), cujo objetivo foi 

ampliar o conhecimento com biodiversidade de diversos organismos, o bioma Caatinga 

teve um aumento significativo com relação a diversidade de Cyathus. Na Caatinga, 

existe a formação de uma fitofisionomia denominada “Brejo de Altitude”, onde foram 

registradas quatro espécies de Cyathus endêmicas para a região, até o presente 

momento: Cyathus calvescens, C. hortensis, C. magnomuralis e C. parvocinereus. 

Além disso, das 16 espécies propostas para a região por Cruz (2013), duas 

correspondem a mesma espécie, constatando a ocorrência de 14 espécies para essa 

região. O domínio Amazônico segue o mesmo padrão de crescimento da Mata 

Atlântica, com destaque para a publicação de Cyathus albinus, descrita em 2018 para a 

região e C. morelensis, identificada em 2012 como segundo novo registro para o mundo 

(CRUZ et al. 2012b; ACCIOLY et al. 2018).  

O Cerrado, Pampas e Pantanal ainda são negligenciados com relação aos estudos 

envolvendo Cyathus e diversidade fúngica em geral. Para o Pantanal, existe apenas um 

registro de Cyathus feito por Richardson (2001), porém nesse trabalho não existem 

fotos ou descrições, apenas um comentário indicando a existência de um fungo “Bird 

nest fungi” presente em campo. Apesar disso, essas regiões abrigam um elevado 

número de espécies de outros organismos, inclusive algumas endêmicas, indicando que 

essas regiões contempla um alto índice de biodiversidade (MYERS et al. 2000; JUNK 

et al. 2006; ROESCH et al. 2009).  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 Analisar e descrever as espécies brasileiras do gênero Cyathus através de dados 

morfológicos, comparando-as com os materiais tipo e suas respectivas descrições, a fim 

de avaliar sua correta identificação. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Realizar estudos taxonômicos com os espécimes obtidos por empréstimo de 

herbários nacionais; 

• Reavaliar as espécies identificadas para o Brasil, identificando possíveis 

espécies novas; 
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• Formular uma base de dados atualizada para o gênero no Brasil; 

• Elaborar chaves de identificação para os táxons analisados. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Amostragem e busca por sinônimos 

 Os espécimes utilizados nesse trabalho foram provenientes de empréstimos de 

herbários brasileiros (Tabela 2), tendo como base os artigos publicados para o gênero 

Cyathus nos últimos anos. Os sinônimos: Cyathia P. Browne, Cyathoides P. Micheli ex 

Kuntze e Nidularia Bull foram considerados, visto que, muitos materiais depositados 

nas coleções estavam identificados como espécies de outros gêneros. Os herbários 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC – Bahia), André Maurício Vieira de 

Carvalho, Centro de Pesquisas do cacau (CEPEC-FUNGI – Bahia), Universidade 

Federal de Feira de Santana (HUEFS – Bahia) e Lauro Pires Xavier (JPB – Paraíba) não 

responderam as solicitações de empréstimos e o Instituto de Botânica (SP – São Paulo) 

estava indisponível para empréstimos durante o período solicitado.  

 

Herbários N Localização*  

FLOR 2 SC 

ICN 7 RS 

INPA 9 AM 

JPB 2 PB 

MPUC 4 RS 

RB 9 RJ 

UFRN-Fungos 88 RN 

URM 24 PE 

Tabela 2. Herbários brasileiros utilizados nesse estudo e suas respectivas localizações. N = número de 

exsicatas analisadas. *Abreviações de acordo com a Tabela 1. 

4.2. Coletas adicionais  

 Foram realizadas coletas adicionais para complementação da matriz de dados em 

três áreas de Mata Atlântica localizadas no Rio Grande do Norte: Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Mata da Estrela (6°22'29.9"S 35°01'15.3"W), Floresta Nacional de 
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Nísia Floresta (6°05'20.8"S 35°11'06.8"W) e Parque Estadual Dunas de Natal 

(5°48'42.6"S 35°11'32.7"W). Todos os locais estão localizados na Mesorregião Leste 

Potiguar (Fig. 7). 

Figura 7. Áreas de coleta no estado do Rio Grande do Norte. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.1. Metodologia de coleta, processamento e herborização 

 Foram realizadas coletas durante o período chuvoso, entre junho e agosto de 

2019 e em agosto de 2020, nas três áreas de interesse. As coletas foram realizadas 

percorrendo trilhas pré-existentes nas regiões, adentrada a mata quando possível para 

abranger áreas ainda inexploradas. Os basidiomas foram fotografados e posteriormente 

coletados juntamente com o seu substrato, sendo acondicionados em caixas plásticas 

com compartimentos individualizados, segundo a metodologia proposta por Silva et al. 

(2014).  

 As amostras foram desidratadas entre 35 e 40°C, durante 24 horas, até não restar 

mais umidade nos basidiomas. Posteriormente, os basidiomas foram acondicionados em 

sacos zip-lock e inseridos em envelopes de papel padrão, contendo uma etiqueta com 

todos os dados referentes à sua coleta e identificação. Todos os materiais provenientes 

de coleta foram depositados na coleção de fungos UFRN-Fungos.  
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4.3. Análises morfológicas 

 As análises morfológicas foram realizadas no Laboratório de Biologia de fungos 

do Departamento de Botânica e Zoologia – Centro de Biociência, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal – RN. 

Os materiais obtidos através dos empréstimos dos herbários e das coletas 

adicionais foram analisados seguindo a metodologia proposta para estudo de fungos 

nidulariáceos descritas por Lloyd (1906) e Brodie (1975, 1984), além das características 

morfológicas propostas por Cruz (2017). Para a análise macroscópica, foram realizadas 

medições nos basidiomas (altura x largura), peridíolos (comprimento x largura), 

embasamento (diâmetro), tamanho do estipe e tamanho dos tomentos na porção superior 

do perídio (boca) e no exoperídio. Além disso, o formato do basidioma, presença ou 

ausência de estrias no perídio, tamanho e formato dos peridíolos, presença de túnica e o 

tipo de camada cortical foram observados. Toda a análise macroscópica foi realizada 

através de observação detalhada a olho nu ou com o auxílio de microscópio 

estereoscópio Nikon SMZ1500, com câmera Nikon DS-Ri1 acoplada (Fig. 8–A). Para 

determinação da coloração das estruturas, foi utilizada o guia de cores de Kornerup & 

Wanscher (1978). 

Na análise microscópica, foram analisados o tamanho e o formato dos 

basidiosporos, utilizando o microscópio óptico Nikon Eclipse Ni-U, com câmera Nikon 

DS-Ri1 acoplada (Fig. 8–B). Os peridíolos foram imersos em água por 48h (CRUZ, 

2017) e cortados à mão livre com auxílio de lâmina de aço e pinças, sendo 

primeiramente observado o tipo de córtex antes das análises no microscópico. Para 

observação das microestruturas, foram feitos cortes transversais nos peridíolos que, 

posteriormente, foram macerados sobre lâmina para microscopia, adicionando 

Hidróxido de Potássio (KOH) 3% – 5% para montagem da lâmina. Foram obtidas 

medições de 30 basidiosporos, incluindo medições do comprimento, largura e tamanho 

da parede. Os valores foram adicionados a uma planilha eletrônica onde foram 

calculados a média do comprimento (L), média da largura (W), valor individual do Qm 

(Q), e a média dessa razão (Qm) (KIRK et. al. 2008; ZHAO et al. 2008). 
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Figura 8. Equipamentos utilizados para análise e identificação dos espécimes. Fonte: elaborado pelo 

autor 

 

Os caracteres foram registrados na ficha de descrição de fungos nidulariáceos 

(proposta por Cruz (2017), ANEXO 1). A identificação das espécies baseou-se nas 

chaves propostas por Brodie (1984) e Gómez & Perez-Silva (1988), além de 

comparações com literaturas específicas, como: Berkeley (1842), Tulasne & Tulasne 

(1844), Brodie (1975), Baseia & Milanez (2001), Trierveiler-Pereira & Baseia (2009a, 

2009b), Cruz et al. (2012a), Cruz et al. (2012b), Barbosa et al. (2014), Accioly et al. 

(2018) e Cruz et al. (2018). As descrições dos tipos realizadas por Cruz (2017) também 

foram utilizadas. A nomenclatura micológica seguiu Kirk et al. (2008). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Observações sobre os materiais utilizados 

Para preencher as lacunas de distribuição ao longo dos biomas brasileiros, 

muitos materiais depositados na coleção UFRN-Fungos foram utilizados, devido a 

presença de várias exsicatas coletadas em outros estados. Devido a isso, foram 

analisados materiais provenientes da Bahia, Paraíba e São Paulo, abrangendo regiões 

com poucos registros do gênero. Alguns materiais adicionais foram obtidos através de 

coletas em biomas estratégicos, como Mata Atlântica, a fim de complementar a matriz 
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de dados. Em algumas exsicatas, o material estava ausente ou degradado, 

impossibilitando a sua identificação.  

 No total, foram analisadas 145 exsicatas provenientes de coleções de fungos 

brasileiras, além de 18 amostras oriundas de coletas realizadas no estado do Rio Grande 

do Norte, totalizando 31 espécies identificadas para Brasil no presente estudo. 

Adicionalmente, foram identificados nove registros de espécies frequentemente 

encontrados em coleções fúngicas, mas que nunca foram revisados ou publicados 

anteriormente (Tabela 3). As exsicatas identificadas como Cyathus olla foram 

corretamente identificadas como C. triplex. Apenas a amostra SP94492 identificada 

como C. olla por Baseia and Milanez (2001) não pode ser identificada, devido a 

inviabilidade do empréstimo. Os dados morfológicos desta espécie devem ser 

analisados futuramente para corroborar ou descartar sua existência para o Brasil. 

 

Espécies Voucher Novas ocorrências* 

Cyathus badius INPA145016 AM 

Cyathus gracilis RB247147 e MPUC4687 RR e RS 

Cyathus helenae 
URM47627, URM83648, 

UFRN-Fungos 475, 2467, 2863 

RN e PE 

Cyathus hortensis URM80032 PE 

Cyathus intermedius RB225306 RJ 

Cyathus montagnei UFRN-Fungos 1327, 1466 DF e RN 

Cyathus stercoreus UFRN-Fungos 1200 RN 

Cyathus striatus UFRN-Fungos 595 RN 

Cyathus triplex UFRN-Fungos 178, 3319 RN 

Tabela 3. Novas ocorrências de Cyathus e suas respectivas localizações. *Abreviações de acordo com a 

Tabela 1. 

 

 Nessa revisão foi observado que existiam inúmeros materiais depositados em 

coleções fúngicas com identificações erradas ou, em alguns casos, amostras que não 

possuíam nenhum basidioma, impossibilitando a análise do material. Os materiais com 

identificações incorretas foram acrescidos em seu envelope a descrição e correta 

identificação do espécime. Ao total, 56 amostras tiveram sua identificação modificada e 

atualizada. Além disso, a ocorrência de C. pygmaeus publicada por Trierveiler-Pereira 
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& Baseia (2009b) foi confirmada, porém só existe uma exsicata dessa espécie para o 

Brasil, evidenciando que devem ser aplicadas medidas de conservação rigorosas para 

esse material.  

 Apesar do crescente aumento no número de registros para o país que ocorreu nas 

últimas décadas, ainda existem lacunas de conhecimento com relação a distribuição e a 

diversidade desses organismos, com várias regiões com poucos e ou nenhum registro. O 

Cerrado, Pantanal e os Pampas são os biomas com menor número de registros de 

Cyathus para o Brasil, tanto historicamente quanto com relação aos materiais analisados 

nessa revisão (Fig. 9). A principal razão para isso se dá devido aos polos de pesquisa 

estarem localizados em institutos e universidades presentes na Mata Atlântica e na 

Amazônia, por isso é possível observar um número elevado de pontos nessas regiões.  

 

 

Figura 9. Mapa ilustrando a quantidade de espécimes analisados nessa revisão e sua respectiva 

distribuição. Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2. Descrições taxonômicas 

5.2.1. Taxonomia 

 

Cyathus albinus Accioly, R. Cruz & Baseia, Mycoscience 59 (5): 335 (2018) (Fig. 10) 

Etimologia: do latim albinus, em referência a coloração clara no exoperídio de 

basidiomas frescos. 

 

Perídio infundibuliforme 6–8 mm de altura, 4.9–6.5 mm de largura na porção superior, 

não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. Embasamento de 

1.57–3.6 mm, conspícuo, marrom escuro (7F7). Exoperídio hirsuto, loiro claro dourado 

a loiro escuro (5C4–5D4), com tomentos de 0.53–0.9 mm, arranjado em tufos regulares, 

direcionados para fora da frutificação e flexíveis. Parede externa conspicuamente 

plicada, com 0.3–0.5 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.11–0.3 mm de altura, marrom chocolate (6F4). Endoperídio marrom 

acinzentado (6D3), inconspicuamente à conspicuamente plicado, com 0.3–0.6 mm entre 

as marcações. Brilho fraco, não contrastando com o exterior. Estipe de 0.8 mm, negro. 

Epifragma branco e flexível. Peridíolo cinza amarronzado (7F2), cerca de 15 por 

basidioma, 2.13–2.64 × 1.8 –2.21 mm, de formato angular a irregular, superfície 

levemente enrugada, túnica indistinta e córtex duplo, com exocórtex, endocórtex e 

mesocórtex negros com hifas compactas. Basidiosporos lisos, hialinos, 14.4–21.1 × 10–

15 µm (L = 17.43  µm; W = 13.0 µm; n = 30), levemente elípticos à alongados (Q = 

1.18–1.68), em média elípticos (Qm = 1.35), alguns ovoides, apículo presente e parede 

do basidiósporo de 0.82–1.4 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Amazonas, Manacapuru, 3°14’09”S, 60°53’10”W – 26 de 

fevereiro de 2013. Accioly T. & Cabral T.S. #107. Sobre madeira em decomposição, 

crescimento agregado (Holótipo UFRN-Fungos 2239). 
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Figura 10. Cyathus albinus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície levemente enrugada. C. 

Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Publicado recentemente para a Amazônia, Cyathus albinus é 

caracterizada pelo exoperídio hirsuto com coloração amarela, semelhante a loiro, com 

embasamento marrom escuro e hifas do mesocórtex compactas e negras (ACCIOLY et 

al., 2018). Essa característica a torna similar a C. amazonicus, porém C. albinus se 

difere possuir basidiomas não expandido na boca e de coloração mais clara (marrom em 

C. amazonicus) e tomentos do exoperídio com no máximo 0.9 mm (TRIERVEILER-

PEREIRA & BASEIA, 2013; ACCIOLY et al., 2018). Cyathus albinus pode ser 

confundido com C. pallidus por apresentar uma coloração mais clara, porém C. pallidus 

se diferencia por possuir basidiomas menores (6–7 mm), perídio campanulado, 

exoperídio liso e córtex simples (BRODIE, 1975; CRUZ et al., 2014). Outra espécie 

que possui características semelhantes é C. limbatus devido ao exoperídio 

conspicuamente plicado, córtex duplo e basidiosporos similares. Porém, o exoperídio 

escuro, boca distintamente fimbriada (maior que 0.5 mm), endoperídio marrom 

acinzentado, superfície do peridíolo lisa e basidiosporos com parede espessa (1.22–3.92 

µm) a diferem de C. albinus (BASEIA & MILANEZ, 2001; BRODIE & DENNIS, 

1954; CORTEZ et al. 2014; CRUZ et al. 2014). 
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Cyathus amazonicus Trierveiler-Pereira & Baseia, Mycotaxon 110: 74 (2009) (Fig. 11) 

Etimologia: em referência ao bioma Amazônico. 

 

Perídio infundibuliforme a levemente campanulado, 7.48–10.21 mm de altura, 4.67–

7.48 mm de largura na porção superior, expandindo na boca e afilando na base. Pedicelo 

ausente. Embasamento de 1.72–3.86 mm, conspícuo, marrom escuro (7F8). Exoperídio 

hirsuto, de coloração marrom (7E7), com tomentos de 0.53–1.01 mm, irregulares e 

rígidos. Parede externa conspicuamente a insconspicuamente plicada, com 0.38–0.52 

mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.17–0.29 mm 

de altura, de coloração marrom escuro (7F8). Endoperídio marrom acinzentado (8E3), 

conspicuamente plicado, com 0.34–0.5 mm entre as marcações. Brilho perceptível, não 

contrastando com o exterior. Estipe de 0.84–1.13 mm, marrom. Epifragma marrom 

escuro e rigído. Peridíolo marrom escuro (7F4), cerca de 6 por basidioma, 2.2–2.81 × 

1.78–2.3 mm, de formato circular a elíptico, raramente angular, superfície lisa, túnica 

indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex e endocórtex negros e mesocórtex marrom 

escuro a marrom acinzentado. Hifas do mesocórtex frouxas e não pulverulentas. 

Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 14.9–18.45 × 9.42–16.61 µm (L = 16.92 µm; W 

= 10.97 µm; n = 30), elipsoides a alongados (Q = 1.47–1.77), em média alongados (Qm 

= 1.62), apículo ausente e parede do basidiósporo de 2.32–3.6 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Amazonas, Lago Amanã, Comunidade Baré – 13 de 

fevereiro de 2014. Cabral, T.S. 95, Braga-Neto, R. Sobre madeira em decomposição, 

crescimento agregado (INPA272323); Brasil: Manacapuru, Amazonas – 27 de fevereiro 

de 2013. T. Accioly, T.S. Cabral 117. Sobre madeira em decomposição, crescimento 

desconhecido (UFRN-Fungos 2798); Brasil: Amazonas – 16 de janeiro de 2016. 

Coletor desconhecido. Sobre madeira em decomposição, crescimento agregado (UFRN-

Fungos 3289); Brasil: Monte Alegre, Roraima, Estação Ecológica de Maracá – SEMA 

– 09 de junho de 1986. K.F. Rodrigues 853, M.J.G. Hopkins, B. Lowy, E.S. Silva, J. 

Guedes; R.P. Lima. Sobre madeira em decomposição, crescimento agregado 

(RB246573). 
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Figura 11. Cyathus amazonicus. A. Exoperídio hirsuto, expandido na boca. B. Peridíolo com superfície 

lisa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos alongados.  

 

Comentários: Essa espécie possui localidade tipo na Floresta Amazônica e é 

caracterizada pelo corpo de frutificação com a porção superior expandida, apresentando 

algumas vezes a forma de um sino invertido, tomentos longos com mais de 1 mm de 

comprimento, córtex distintamente duplo e parede do esporo grossa (ACCIOLY et al. 

2018). Os materiais analisados apresentaram características semelhantes ao material 

tipo, diferindo apenas no formato dos basidiosporos, sendo globosos a elípticos no 

material tipo e ausência de perídiolos irregulares. Uma análise morfológica realizada 

por Accioly et al. (2018) demonstrou que o material tipo foi erroneamente descrito e 

atualizou as características morfológicas para essa espécie, como o número de camadas 

do córtex e perídio distintamente plicado. Cyathus amazonicus pode ser confundido 

com C. limbatus devido ao tamanho similar do basidioma, córtex duplo e peridíolos 

com superfície lisa, porém se difere principalmente pela porção superior expandida, 

tomentos longos (0.47–0.66 mm em C. limbatus), parede do basidiosporo mais grossa 

(1.22–2.79 µm em C. limbatus) e tomentos da boca em padrão contínuo, tanto em 

basidiomas velhos quanto em jovens. Até o presente momento, C. amazonicus foi 

encontrada apenas para a região Amazônica. 
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Cyathus apiculatus M.M.B. Barbosa & Baseia, Nova Hedwigia 103 (1-2): 62 (2016) 

Etimologia: apiculatus, em referência aos basidiosporos com apículo distinto. 

Descrição completa: Silva et al. (2016) 

 

Material (não-analisado): Brasil: Rio Grande do Norte, Parque Estadual Dunas do 

Natal – 23 de abril de 2010. Goto, BT & Baseia, IG. Padrão de crescimento 

desconhecido, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1448 – Holótipo). 

 

Comentários: Cyathus apiculatus é um dos materiais que não foram analisados devido 

a não se encontrar no herbário UFRN-Fungos. Silva et al. (2016) comenta que essa 

espécie seria semelhante a C. montagnei devido ao córtex simples e basidiosporos 

grandes, mas se diferencia por não haver túnica. Cyathus renweii é outra espécie 

comparada com C. apiculatus que no artigo original é diferenciada apenas pela ausência 

de túnica e cor do perídio. Com base na descrição original, a espécie é descrita 

apresentando córtex simples, porém na foto da camada cortical pode-se perceber que ela 

é distintamente dupla. Essa característica é fundamental para separar as espécies e um 

erro nesse nível na publicação de uma espécie nova, gera um enorme problema 

taxonômico, visto que essa é a única característica que a difere de C. poeppigii. Por 

enquanto, essa espécie se mantém válida até a possível análise morfológica do material 

perdido, o qual não foi localizado no herbário UFRN-Fungos.  

 

Cyathus aurantiogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia, 

Persoonia 38: 212 (2017) (Fig. 12) 

Etimologia: em referência ao exoperídio laranja acinzentado. 

 

Perídio infundibuliforme, 5–6 mm de altura, 4–6 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. Embasamento de 1.5–2 

mm, conspícuo, marrom acinzentado (7F3). Exoperídio hirsuto, de coloração laranja 

acinzentado (5B2), com tomentos de 0.5–0.75 mm, regulares e flexíveis. Parede externa 

conspicuamente plicada, com 0.3–0.5 mm entre as marcações. Boca finamente 

fimbriada em padrão contínuo, 0.2 mm de altura, de coloração marrom acinzentado 

(7F2). Endoperídio cinza amarronzado a marrom acinzentado (7C2–7D3), 

conspicuamente plicado, com 0.2–0.4 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 
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contrastando com o exterior. Estipe de 1 mm, marrom acinzentado (7F3). Epifragma 

não observado. Peridíolo cinza amarronzado (7F2) a negro, cerca de 6 por basidioma, 

1.5–1.75 × 1.2–1.75 mm, de formato circular a irregular, superfície lisa, túnica 

indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex e endocórtex negros e mesocórtex com hifas 

acinzentadas, levemente frouxas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 32.38–46.8 × 

22.54–28.69 µm (L = 38.87 µm; W = 25.89 µm; n = 30), levemente elípticos a 

alongados (Q = 1.25–1.79), em média elípticos (Qm = 1.51), apículo ausente e parede 

de 2.33–4.91 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Rio Grande do Norte, Natal – 12 de fevereiro de 2013. 

Medeiros, A.S. ASM001. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 2798 – Holótipo). 

 

 

Figura 12. Cyathus aurantiogriseocarpus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície lisa. C. 

Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus aurantiogriseocarpus foi uma descoberta peculiar, caracterizada 

pelos basidiosporos grandes com parede grossa e exoperídio laranja acinzentado . Essa 

espécie foi encontrada em um jardim de uma área residencial, próxima ao Parque da 
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Cidade Dom Nivaldo. Cyathus aurantiogriseocarpus pode ser confundida com C. 

poeppigii devido aos basidiosporos grandes, porém se diferem pelo basidioma mais 

claro com tamanho reduzido (7.04–10 mm de altura em C. poeppigii) e peridíolos 

menores que 2 mm (TULASNE & TULASNE, 1844; BRODIE, 1975; GÓIS et al. 

2020). Outra espécie que pode ser comparada com  C. aurantiogriseocarpus pelo 

tamanho grande dos basidiosporos é C. magnomuralis, todavia o formato dos 

basidiosporos (globoso a elíptico em C. magnomuralis), parede do basidiósporo mais 

espessa (até 6.35 µm), endoperídio com brilho contrastando com o exterior e o 

embasamento menor (3–6 mm em C. magnomuralis) a distinguem C. 

aurantiogriseocarpus (CRUZ & BASEIA, 2014). Pelo tamanho diminuto do basidioma, 

essa espécie ainda lembra C. rudis, C. bulleri e C. griseocarpus, mas pode ser 

distinguida pela parede externa plicada, basidiosporos maiores (5 × 8.5 µm em C. 

bulleri, 7.5–9 × 5–6 µm em C. griseocarpus e 9–12 × 5 µm in C. rudis) e camada 

cortical do tipo dupla, sendo simples em todas as três espécies (BRODIE, 1967b; 

BRODIE, 1975; BRODIE & SHARMA, 1980). 

 

Cyathus aff. badius Kobayasi, Botanical Magazine Tokyo 51: 755 (1937) (Fig. 13) 

Etimologia: badius, marrom opaco. 

 

Perídio infundibuliforme, 7.21–10 mm de altura, 3.75–5.49 (–8) mm de largura na 

porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 3.88–5.28 mm, conspícuo, marrom escuro “castanho” (7F5). 

Exoperídio hirsuto, de coloração marrom (6E4), com tomentos de 0.2–0.5 mm, 

irregulares e rígidos. Parede externa lisa à inconspicuamente plicada, com 0.29–0.52 

mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.28–0.34 mm 

de altura, de coloração marrom escuro (7F7). Endoperídio cinza amarronzado (6E3), 

conspicuamente plicado, com 0.31–0.64 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 

contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.76–1.28 mm, marrom. Epifragma não 

observado. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), cerca de 9 por basidioma, 1.85–2.25 × 

1.52–1.93 mm, de formato angular a irregular, superfície levemente enrugada, túnica 

hialina e córtex duplo, algumas vezes subhomogêneo no topo e na base. Exocórtex e 

endocórtex negros e mesocórtex marrom escuro, com hifas frouxas. Basidiosporos lisos, 

hialinos, comuns, 13.75–19.67 × 8.22–12.67 µm (L = 16.01 µm; W = 11.01 µm; n = 
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30), levemente elípticos a alongados (Q = 1.20–1.65), em média elípticos (Qm = 1.42), 

apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 1.74–3 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Pernambuco, Igarassu, Reserva Ecológica Charles Darwin 

– 28 de maio de 2010. Silva, M.A. & Wartchow, F. Padrão de crescimento gregário, 

sobre madeira em decomposição (URM83645); Brasil: Rio Grande do Norte, Parque 

Estadual Dunas de Natal – 18 de julho de 2009. Barbosa, M.M.B. & Cruz, R.H.S.F. 

Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 

1318); Brasil: Roraima, Ilha de Maracá – 03 de julho de 1986. B. Lowy, E.S. Silva, M. 

Hopkins, K.F. Rodrigues, J. Guedes, R.P de Lima. Padrão de crescimento agregado, 

sobre madeira em decomposição (INPA145016). 

 

 

Figura 13. Cyathus aff. badius. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície levemente enrugada. 

C. Peridíolo com córtex duplo, subhomogêneo no topo e na base. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus badius é uma espécie que recentemente foi “redescoberta” para 

o Japão (localidade tipo) e novas características foram inseridas em seu protólogo 

(CRUZ et al. 2018). Mesmo após essa atualização, os materiais brasileiros se 

assemelham morfologicamente as amostras japonesas, diferindo apenas na largura dos 
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basidiosporos (8.22–12.67 µm, 11.2–15 µm nos materiais japoneses) e, 

consequentemente em seu formato, apresentando basidiosporos mais alongados. Essa 

característica já foi observada anteriormente nas amostras brasileiras (CRUZ et al. 

2012a), demonstrando que pode ser um padrão encontrado para as espécies do Brasil, 

porém com base nas outras características morfológicas, as amostras foram 

consideradas como C. badius. Além disso, alguns espécimes chineses também 

apresentaram variação na largura dos basidiosporos (10–12.5 µm) (LIU & LIU, 1989). 

Algumas vezes, o mesocórtex pode se apresentar compacto nas bordas do peridíolo. 

Essa característica foi vista em apenas um material (UFRN-Fungos 1318) mas ainda é 

possível observar que o córtex é subhomogêneo, sendo duplo nas bordas. Nessa revisão, 

a forma brasileira de C. badius é pela primeira vez reportado para o domínio 

Amazônico. 

 

Cyathus batistae M.M.B. Barbosa & Baseia, Nova Hedwigia 103 (1–2): 60 (2016) 

Etimologia: batistae, em homenagem a Augusto Chaves Batista, famoso micólogo do 

Nordeste brasileiro. 

Descrição completa: Silva et al. (2016) 

 

Material (não-analisado): Brasil: Rio Grande do Norte, Baía Formosa, Reserva do 

Patrimônio Natural Mata-Estrela – 21 de maio de 2010. Barbosa, M.M.B., Lockwood, 

T. & Baseia IG. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 1449 – Holótipo). 

 

Comentários: Cyathus batistae é uma das espécies que também não foram localizadas 

no herbário UFRN-Fungos. Essa é mais uma das espécies propostas por Silva et al. 

(2016) que apresenta inconsistências na sua descrição. A principal inconsistência está 

no tamanho dos basidiosporos apresentado na descrição (5–8 µm) em comparação com 

a foto prancha da espécie, que apresenta uma escala de 20 µm, demonstrando que os 

basidiosporos de C. batistae podem atingir valores superiores a 25 µm. Como já 

demonstrado por Zhao et al. (2007), os basidiosporos são uma característica 

fundamental para diferenciar espécies no gênero Cyathus, se tornando difícil definir a 

validade dessa espécie. Como todas as outras espécies do artigo original de Silva et al. 



                    Góis, J.S. – Revisão das espécies do gênero Cyathus Haller para o Brasil                         

 

52 

 

(2016), essa espécie se mantém válida até a possível análise do material que era para 

estar depositado no herbário UFRN-Fungos, mas até o momento ainda não localizada. 

 

Cyathus berkeleyanus (Tul. & C. Tul.) Lloyd, The Nidulariaceae or “bird’s nest fungi” 

(7): 19 (1906) (Fig. 14) 

Etimologia: em tributo à M.J. Berkeley, famoso micólogo britânico. 

 

Perídio campanulado a infundibuliforme, 4.34–8.16 mm de altura, 6.53–9.06 mm de 

largura na porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo 

ausente. Embasamento de 3.18–4.89 mm, conspícuo, marrom escuro (6F8). Exoperídio 

hirsuto, de coloração bronze (5E5), com tomentos de 0.53–0.75 mm, regulares e rígidos. 

Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.42–0.61 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.25–0.4 mm de altura, de coloração marrom 

mostarda (5E6). Endoperídio cinza amarronzado (623), inconspicuamente a 

conspicuamente plicado, com 0.53–0.61 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 

contrastando pouco com o exterior. Estipe de 1–1.12 mm, marrom escuro (6F7). 

Epifragma não observado. Peridíolo negro, de 7 a 12 por basidioma, 1.64–2.6 × 1.43–

2.1 mm, de formato angular a levemente elíptico, superfície rugosa, túnica marrom 

claro, as vezes hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 6.23–

10.61× 4.58–6.67 µm (L = 8.65 µm; W = 5.45 µm; n = 30), levemente elípticos a 

alongados (Q = 1.17–1.71), em média elípticos (Qm = 1.48), apículo ausente e parede 

do basidiósporo de 0.75–1.47 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Pernambuco, Igarassu, Reserva Ecológica Charles Darwin. 

Data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 161); Brasil: Paraná, Foz do Iguaçu, Parque Nacional do 

Iguaçu, 25º41’S 54º26’W – 16 de maio de 2014. C.R. Alves. Padrão de crescimento 

solitário, sobre madeira em decomposição (ICN188443); Brasil: Rio de Janeiro, Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro – 04 de julho de 2003. Anibal A. Carvalho Jr, Thatiani R. 

Pereira, 25103. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em decomposição 

(RB420534); Brasil: Rio Grande do Sul, Cerrito – 2007 . Data e coletor desconhecidos. 

Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em decomposição (ICN154415); Brasil: 

Rio Grande do Sul, Itaara – 04 de maio de 2007. Coletor desconhecido. Padrão de 
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crescimento gregário, sobre madeira em decomposição (ICN154414) – 17 de agosto de 

2007. Cortez V.G. (ICN154417) – 25 de janeiro de 2007. (ICN154410); Brasil: Rio 

Grande do Sul, Santa Maria, Estação Experimental de Sivicultura, 29°39'42.1"S 

53°48'15.9"W – 09 de março de 2006. G. Coelho & V.G. Cortez 003/06. Padrão de 

crescimento gregário, sobre madeira em decomposição (ICN154404); Brasil: Rio 

Grande do Sul, Santa Maria, Morro do Elefante – 23 de junho de 2006. V.G. Cortez. 

Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 

1244);  Brasil: Rio Grande do Sul, Torres – outubro de 1980 (dia desconhecido). R.T. 

Guerrero. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em decomposição 

(ICN056064); Brasil: Santa Catarina, Concórdia, Engenho Velho. Data e coletor 

desconhecidos. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em decomposição 

(MPUC15500). 

 

 

Figura 14. Cyathus berkeleyanus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície rugosa. C. Peridíolo 

com córtex simples. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus berkeleyanus é uma espécie que possui o Brasil como 

localidade tipo e foi coletada por Charles Darwin em 1832 no Rio de Janeiro e, 

posteriormente, publicada como C. microsporus var. berkeleyanus por Tulasne & 
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Tulasne (1844). Lloyd (1906) após revisar materiais identificados como Cyathus 

berkeleyana e C. microsporus, propôs que ambas eram espécies distintas e seguiu a 

nomenclatura correta da espécie, identificando-a como C. berkeleyanus. Em relação a 

morfologia, os materiais analisados se enquadram no protólogo original da espécie, com 

diferenças apenas no formato dos basidiosporos – levemente elípticos a alongados nessa 

revisão e majoritariamente subglobosos na descrição de Lloyd (1906). Esse mesmo 

padrão foi observado nas fotografias de White (1902) e nas descrições de Baseia & 

Milanez (2001) e Cruz (2017). Cyathus berkeleyanus pode ser confundido com C. 

pallidus devido ao tamanho do basidioma (6–7 mm de altura, 4.5–8 mm de largura), 

cores claras, tamanho dos basidiosporos e córtex simples (LLOYD, 1906; BRODIE, 

1975), porém se diferencia por apresentar tomentos menores, peridíolos maiores, parede 

externa inconspicuamente plicada, presença de túnica e peridíolos negros. É muito 

provável que a maior parte dos materiais identificados nas coleções como C. pallidus 

sejam na realidade C. berkeleyanus devido a semelhança morfológica, por isso é 

necessário caracterizar bem essa espécie para evitar identificações incorretas no futuro.  

 

Cyathus calvescens R. Cruz & Baseia, The Journal of the Torrey Botanical Society 141 

(2): 174 (2014) 

Etimologia: em referência ao exoperídio semi-glabro. 

Descrição completa: Cruz & Baseia (2014). 

 

Material (não-analisado): Brasil: Paraíba, Areia, Parque Estadual Mata do Pau-Ferro – 

18 de julho de 2012. R.H.S.F. Cruz, D.S. Alfredo, M.C.A. Sá & I.G. Baseia. Padrão de 

crescimento solitário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1835 – 

holótipo). 

 

Comentários: Publicada para o semiárido brasileiro, Cyathus calvescens é 

principalmente caracterizada pelo endoperídio opaco e tomentos finos no exoperídio, 

tornando impossível sua medição, sendo considerado quase glabro (CRUZ & BASEIA, 

2014). Essa espécie não necessita de revisão morfológica devido a sua descrição 

completa e características bem embasadas. Apenas em relação a descrição original, é 

necessário acrescentar que a superfície do peridíolo é lisa, característica acrescida pela 

análise das imagens na prancha do artigo. Cyathus earlei é uma espécie próxima que 
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pode ser confundida devido ao tamanho do basidioma, marcações inconspícuas no 

exoperídio, boca finamente fimbriada, córtex duplo e tamanho dos basidiosporos, porém 

se diferencia pela presença do exoperídio hirsuto, endoperídio com brilho platina e 

contrastando com o exterior, além dos peridíolos maiores em C. earlei (2–2.5 × 1.5–2 

mm) (LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Um fator interessante comentado por Cruz & 

Baseia (2014) é que essa espécie foi coletada em uma trilha que sofre muitas inundações 

durante a estação chuvosa e que possui o solo pantanoso devido a movimentação 

constante de animais de carga. Dentre de todas as espécies de Cyathus ocorrentes no 

Brasil, C. calvescens é a única que apresenta essa escassez de tomentos, tornando o 

perídio quase glabro.  

 

Cyathus aff. earlei Lloyd, The Nidulariaceae or “bird’s nest fungi” (7): 26 (1906) (Fig. 

15) 

Etimologia: em homenagem a F.S. Earle, coletor da espécie. 

 

Perídio infundibuliforme, 7–9 (–11) mm de altura, 5–8 (–10) mm de largura na porção 

superior, as vezes expandido na boca, mas não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2–5.5 mm, conspícuo, de coloração marrom a marrom escuro (6F5–

6F6–7F4). Exoperídio hirsuto, marrom avermelhado a marrom escuro (6F5–7F3), com 

tomentos de 0.5–1 mm, arranjados em tufos, regulares ou irregulares e flexíveis. Parede 

externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.5–0.7 mm entre as marcações. Boca lisa 

a finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2–0.4 mm de altura, marrom acinzentado 

(7F3–8F3). Endoperídio bege amarronzado (6E3), conspicuamente a inconspicuamente 

plicado, com 0.5–1 mm entre as marcações. Brilho platina, contrastando com o exterior. 

Estipe de 0.5–1 mm, marrom acinzentado (8F3). Epifragma cinza amarronzado (6C2), 

flexível. Peridíolo variando entre cinza amarronzado a marrom acinzentado (3E1–8F2–

9F3), de 10–16 por basidioma,  2–2.5 mm × 1.5–2 (–3.06) mm, de formato elíptico a 

irregular, superfície levemente enrugada a rugosa, túnica presente e córtex duplo, sendo 

exocórtex e endocórtex marrom escuro e  mesocórtex branco acinzentado ou bege. 

Hifas do mesocórtex compactas e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, 

comuns, (12.7–) 15.2–17.8 μm × 8.9–11.4 μm (L = 15.8 μm; W = 10.3 μm; n = 30), 

elípticos a alongados (Q = 1.36–1.90), em média elíptico (Q = 1.55), apículo presente 

em alguns basidiosporos e parede de 1.9–2.5 (–3.8) μm.  
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Material Analisado: Brasil: Amazonas, Manaus, Pátio do CPPF – 17 de janeiro de 

1990. R. Carvalho (R. 1367). Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em 

decomposição (INPA192639); Brasil: Ceará, Município de Tianguá, Sítio João Bosco, 

Serra da Ibiapaba, , S 03º39.060’ W 40º57.625’, 686m – 19 de abril de 2012. D.S. 

Alfredo (DSA68), B.T. Goto. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 1811); Brasil: Paraíba, Areia, Reserva Ecológica Mata 

do Pau-Ferro, S 06º58.031’ W 35º44.828’, 633m – 17 de agosto de 2012. R.H.S.F. Cruz 

(Cruz0027), D.S. Alfredo, M.C.A. Sá, I.G. Baseia. Padrão de crescimento agregado, 

sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1829); Brasil: Paraíba, Areia, Reserva 

Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, S 06º58.086’ W 35º44.782’, 647m – 17 de 

agosto de 2012. R.H.S.F. Cruz (Cruz0030), D.S. Alfredo, M.C.A. Sá, I.G. Baseia. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN – Fungos 

1832); Brasil: Paraíba, Mamanguape – sem data de coleta. Coletor desconhecido. 

Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição (URM83650); 

Brasil: Paraíba, João Pessoa, Campus I da UFPB – 8 de maio de 1985. V.L.F. Araújo. 

Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição (JPB9329); I.C. 

Oliveira –  16 de junho de 1994. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (JPB16372); Brasil: Pará, Belterra, Flona Tapajós – 30 de março de 

2014. T.S. Cabral 179, R. Braga-Neto. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira 

em decomposição (INPA272357); Brasil: Pernambuco, Igarassu – 28 de maio de 2010. 

M.A. Silva, F. Wartchow. Padrão de crescimento desconhecido, substrato ausente 

(URM83646); Brasil: Pernambuco, Recife, Beberibe – 28 de outubro de 1954. Hellis 

Lacerda. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(URM1097); Brasil: Rio Grande do Norte, Parque Estadual Dunas do Natal – 17 de 

julho de 2010. I.G. Baseia, A.G. Leite, R.H.S.F. Cruz, J.J.S Oliveira. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN–Fungos 1913, UFRN–

Fungos 1914, UFRN–Fungos 1915, UFRN–Fungos 1917); Brasil: Rio Grande do 

Norte, Parque Estadual Dunas do Natal – 13 de julho de 2010. M.M.B. Barbosa, 

R.H.S.F. Cruz. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(URM82757); Brasil: Rio Grande do Norte, Parque Estadual Dunas do Natal – 13 de 

julho de 2010. M.M.B. Barbosa, R.H.S.F. Cruz. Padrão de crescimento agregado, sobre 

semente (URM82758). 
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Figura 15. Cyathus aff. earlei. A. Exoperídio hirsuto, às vezes expandido na boca. B. Peridíolo com 

superfície levemente rugosa a rugosa. C. Peridíolo com córtex duplo distinto. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus aff. earlei é amplamente distribuída para o Brasil, em quase 

todos os biomas e revelou a necessidade de uma revisão do gênero Cyathus para o 

Brasil. Em comparação com o material tipo (BPI703410) analisado por Cruz (2017), o 

espécime brasileiro mostrou variações significativas, demonstrando que pode existir um 

complexo de espécies identificadas como C. earlei. O material tipo possui uma série de 

características distintas do morfotipo brasileiro, como embasamento menor (2–3 mm), 

exoperídio com colorações mais claras (5D7–5D8), tomentos menores (0.35–0.55 mm), 

peridíolos menores (1.6–1.97 × 1.45–1.87 mm), basidiosporos levemente maiores 

(14.15–22.06 × 9.36–14.41 μm) e córtex subhomogêneo simples no topo e na base 

(LLOYD, 1906; BRODIE & DENNIS, 1954). Os materiais brasileiros apresentam um 

córtex duplo bem delimitado ao longo de toda a extensão do peridíolo, em todas as 

amostras analisadas. Além disso, o endoperídio do morfotipo brasileiro possui 

marcações mais visíveis, variando de conspicuamente a inconspicuamente plicada, 

enquanto no tipo as marcações são mais discretas, entre liso a inconspicuamente plicada 

(LLOYD, 1906). Devido a variação morfológica tanto entre os materiais brasileiros 

quanto com o espécime tipo (Tabela 4), se tornou necessário uma delimitação do 
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morfotipo de C. earlei que ocorre no Brasil. Assim, ainda existem alguns pontos a 

serem explorados com relação a características específicas presente na camada cortical 

nos espécimes brasileiros, sendo necessário mais estudos para a sua delimitação. 

 

Tabela 4. Comparação morfológica das principais características que diferem as 

espécies Cyathus earlei (espécime tipo) e C. aff. earlei (morfotipo brasileiro). 

 Cyathus earlei Cyathus aff. earlei  

Exoperídio 

Tomentos menores 

(0.35–0.55 mm), 

marrom dourado a 

marrom claro (5D7–

5D8). 

 Tomentos maiores (0.5–1 

mm), marrom avermelhado a 

marrom escuro (6F5–7F3). 

 

Tamanho do 

embasamento 

2–3 mm de diâmetro.  2–5.5 mm de diâmetro.  

Marcações no 

endoperídio 

Endoperídio liso a 

inconspicuamente 

plicado. 

 Endoperídio conspicuamente 

a inconspicuamente plicado. 

 

Córtex 

 

Córtex duplo, 

subhomogêneo 

simples no topo e na 

base do peridíolo. 

 Córtex duplo, exocórtex e 

endocórtex marrom e 

mesocórtex branco acinzentado 

ou bege. 

 

Peridíolos 

 

1.6–1.97 × 1.45  

1.87 mm de 

diâmetro 

 2–2.5 × 1.5–2 (-3.06) mm de 

diâmetro.  

 

Em relação a espécies próximas, Cyathus earlei pode ser confundido com C. 

triplex pelo tamanho do tomento, cor do exoperídio e presença de túnica, porém o 

tamanho menor do basidioma (4–6 mm de altura), peridíolos menores (1.5–2 mm), 

basidiosporos maiores e parede do basidiósporo mais fina são características 

distinguíveis (BRODIE, 1975). Cyathus earlei foi registrado pela primeira vez para o 

Brasil em Cruz et al. (2012) e nos anos seguintes sua distribuição foi ampliada para 

áreas de Semiárido e Mata Atlântica (BASEIA et al. 2014; CRUZ et al. 2014; 

ACCIOLY et al. 2018). Todos os materiais analisados nessa revisão, assim como os 

publicados previamente, se enquadram na descrição de C. earlei  aqui definida.  
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Cyathus aff. gayanus Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 76 

(1844) (Fig. 16) 

Etimologia: em homenagem a C. Gay, renomado coletor. 

 

Perídio infundibuliforme, 6.05–10.1 mm de altura, 3.1–5 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 3–6.5 mm, conspícuo, de coloração marrom escuro (6F6–7F4). 

Exoperídio lanoso ou hirsuto, marrom caramelo ou marrom avermelhado (6D4–6F5), 

com tomentos de 0.21–0.51 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede 

externa conspicuamente plicada, com 0.3–0.5 mm entre as marcações. Boca finamente 

fimbriada a finamente setosa em padrão contínuo, 0.2–0.5 mm de altura, marrom escuro 

(7F3). Endoperídio bege amarronzado (6E3), conspicuamente plicado, com 0.31–0.52 

mm entre as marcações. Brilho fraco, contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.5–

1 mm, marrom acinzentado (8F2). Epifragma ausente. Peridíolo negros, cerca de 10 por 

basidioma,  1.5–2.5 mm × 1–2 mm, de formato elíptico a circular, superfície lisa a 

levemente enrugada, túnica indistinta e córtex duplo, subhomogêneo no topo e na base. 

Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 18.9–34.8 μm × 13.2–21.9 μm (L = 27.1 μm; W 

= 18.1; n = 30), elípticos a alongados (Q = 1.32–1.61), em média elíptico (Q = 1.52), 

apículo ausente e parede do basidiósporo de 1.5–4.3 μm.  

 

Material Analisado: Brasil: Ceará, Juazeiro do Norte, GeoPark Araripe, Colina do 

Horto, 07°10.367’S 39°20.046’ W, 566m – 18 de maio de 2012. R.H.S.F. Cruz, M.A. 

Sulzbacher, R.A.A. Lima, C.P. Lima. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1820, UFRN-Fungos 1822). 
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Figura 16. Cyathus aff. gayanus. A. Exoperídio hirsuto à lanoso. B. Peridíolo com superfície levemente 

rugosa  à lisa. C. Peridíolo com córtex subhomogêneo no topo e na base. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus aff. gayanus é caracterizada por apresentar um apresentar a 

porção inferior do basidioma afilado, peridíolos negros e basidiosporos grandes com 

parede grossa (TULASNE & TULASNE, 1844). As amostras analisadas apresentam 

características similares ao protólogo da espécie, porém os materiais brasileiros 

apresentam basidiomas mais claros e córtex duplo, sendo subhomogêneo no topo e na 

base do peridíolo. Porém, as demais características se enquadram nas descrições 

presentes na literatura, o que indica que o morfotipo de C. gayanus que ocorre para o 

Brasil pode ser uma variação dessa espécie. Com relação a espécies próximas, apenas C. 

gracilis apresenta o afilamento da porção inferior do basidioma, mas C. gayanus se 

difere pelo tamanho menor dos basidiosporos (15.07–20.8 × 9.18–10.90 μm em C. 

gracilis), parede externa e interna conspicuamente plicada e tomentos menores (0.5–

0.72 mm em C. gracilis) (BRODIE, 1973; CRUZ et al. 2014). Os materiais brasileiros 

que estão identificados como C. gayanus apresentam características similares ao 

protólogo da espécie, porém possuem basidiomas com colorações mais claras e córtex 

duplo, subhomogêneo no topo e na base do peridíolo. Entretanto, devido a essas 

diferenças em caracteres utilizados na delimitação de espécies, sugere-se que o 
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morfotipo de C. gayanus ocorrente para o Brasil possa ser uma variação dessa espécie. 

Assim, ainda são necessários mais estudos com diferentes amostras de Cyathus 

gayanus, mas a descrição delimitada nessa revisão corresponde aos materiais 

encontrados no Brasil.  

 

Cyathus gracilis H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 51 (7): 1393 (1973) (Fig. 17) 

Etimologia: em referência a forma “graciosa” na qual o basidioma se afila na base.  

 

Perídio infundibuliforme, 6.92–8.47 mm de altura, 4.02–6.26 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca, mas afilando na base, formando um pedicelo distinto 

de 1–2.76 mm de altura. Embasamento de 2.2–3.42 mm, conspícuo, de coloração 

marrom escuro (7F7). Exoperídio lanoso, raramente hirsuto, marrom chocolate a 

marrom escuro “chestnut” (6F4–6F7), com tomentos de 0.5–0.72 mm, arranjados em 

tufos irregulares e flexíveis. Parede externa lisa a raramente inconspicuamente plicada, 

com 0.37–0.5 mm entre as marcações. Boca  finamente fimbriada em padrão contínuo, 

0.15–0.34 mm de altura, marrom escuro (6F8). Endoperídio marrom acinzentado (7E3), 

liso a inconspicuamente plicado, com 0.32–0.48 mm entre as marcações. Brilho 

perceptível, porém,  contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.69–1 mm, marrom 

escuro (8F3). Epifragma branco acinzentado, flexível. Peridíolo cinza amarronzado 

(8F2), cerca de 9 por basidioma,  1.74–2.12 mm × 1.46–1.87 mm, de formato circular a 

elíptico, superfície levemente enrugada, túnica hialina e córtex duplo, sendo exocórtex 

marrom escuro,  endocórtex negro e  mesocórtex cinza. Hifas do mesocórtex compactas 

e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 15.07–20.8 μm × 9.18–10.90 

μm (L = 17.32 μm; W = 10.02 μm; n = 30), elípticos a alongados (Q = 1.42–1.89), em 

média alongados (Q = 1.68), apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 

1.19–2.11 μm. 

 

Material Analisado:  Brasil: Ceará, Guaramiranga, APA da Serra do Baturité – data e 

coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 2076); Brasil: Paraíba, Areia, Reserva Ecológica Mata 

do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe – 17 de junho de 2012. R.H.S.F. Cruz, D.S. Alfredo, 

I.G. Baseia, M.C.A. Sá. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 1831); Brasil: Rio Grande do Norte, Natal, Parque das 
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Dunas – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1931); Brasil: Rio Grande do Norte, Parque Estadual 

Dunas de Natal Dunas – 02 de agosto de 2012. R.H.S.F. Cruz, I.G. Baseia. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 2342); Brasil: 

Rio Grande do Norte, Tibau do Sul, Parque Estadual Mata da Pipa – data desconhecida. 

A.A. Lima. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-

Fungos 2901); Brasil: Roraima, Alto Alegre, Ilha de Maracá, Estação Ecológica de 

Maracá – SEMA. 3°23’20.1”N 61°41’22.4”W – 20 de julho de 1986. K.F. Rodrigues 

1061, M.J.G. Hopkins, B. Lowy, E.S. Silva, J. Guedes & R.P. Lima. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (RB247147); Brasil: Rio 

Grande do Sul, Guaíba – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, 

sobre esterco (MPUC4687). 

 

 

Figura 17. Cyathus gracilis. A. Exoperídio lanoso, afilando na base. B. Peridíolo com superfície 

levemente rugosa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos alongados.  

 

Comentários: No Brasil, Cyathus gracilis é conhecida apenas para o nordeste 

brasileiro, em áreas de Mata Atlântica, Brejo de Altitude e Caatinga (BARBOSA et al. 

2014; BASEIA et al. 2014; CRUZ et al. 2014). Essa espécie é caracterizada por 
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apresentar um basidioma afilando na porção inferior, formando um distinto pedicelo na 

base, ausência de plicações (raramente inconspicuamente plicado) e córtex duplo 

(BRODIE, 1973). Na descrição original, ambas as camadas corticais possuem coloração 

marrom escuro, porém nos materiais brasileiros pode-se observar que o exocórtex 

possui uma coloração marrom escuro e o endocórtex é negro, promovendo uma 

delimitação bem visível do córtex. Em relação aos registros publicados de C. gracilis, 

todos se encaixam dentro dos parâmetros definidos nessa revisão, mesmo possuindo 

algumas características diferentes, como tomentos maiores (até 1 mm) e basidiosporos 

menores (CRUZ et al. 2014). Ainda com relação a descrição original, o perídio é 

definido como hirsuto, diferindo da maior parte dos materiais brasileiros, que foram 

identificados possuindo perídio lanoso. Além disso, os espécimes brasileiros apresentam 

o basidiomas com coloração mais escura do material tipo e peridíolos mais escuros. 

Espécie de fácil identificação em campo, nessa revisão C. gracilis é pela primeira vez 

registrado para os estados de Roraima e Rio Grande do Sul. 

 

Cyathus helenae H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 44 (10): 1235 (1966) (Fig. 

18) 

Etimologia: em homenagem a Helen W. Brodie. 

 

Perídio infundibuliforme, 6.90–7.06 mm de altura, 5.45–7.71 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2.92–3.91 mm, conspícuo, de coloração marrom escuro (6F7). 

Exoperídio hirsuto, marrom escuro (6F7), com tomentos de 0.41–0.59 mm, arranjados 

em tufos, irregulares e rígidos. Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.29–

0.41 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.26–0.33 

mm de altura, marrom escuro (6F7). Endoperídio cinza amarronzado (7F3), 

inconspicuamente plicado, com 0.32–0.47 mm entre as marcações. Brilho inexistente. 

Estipe de 0.59–0.76 mm, marrom (6E6). Epifragma ausente. Peridíolo marrom 

acinzentado (8F3), cerca de 5 por basidioma,  1.92–2.06 mm × 1.96–2.27 mm, de 

formato circular a elíptico, superfície levemente enrugada, túnica acinzentada e córtex 

simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 13.67–18.74 μm × 8.23–11.53 μm (L = 

16.53 μm; W = 10.11; n = 30), elípticos a alongados (Q = 1.39–1.87), em média 
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alongados (Q = 1.70), apículo ausente e parede do basidiósporo de 0.94–1.78 (–2.00) 

μm.   

 

Material Analisado: Brasil: Ceará, Flona Araripe –  data de coleta desconhecida. R.J. 

Ferreira. Padrão de crescimento agregado, sobre folhas (UFRN-Fungos 2990); Brasil: 

Pernambuco, Buíque, Parque Nacional do Vale do Catimbau  – data e coletor 

desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 949); Brasil: Pernambuco, Paudalho, Engenho Ramos – 20 de 

fevereiro de 1962. M.C.P., Oliveira. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (URM 47627); Brasil: Pernambuco, Recife – 03 de agosto de 2010. 

M.A. Silva, R.F. Melo. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (URM 83648); Brasil: Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, Floresta 

Nacional de Nísia Floresta – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento 

agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 2863); Brasil: Rio Grande 

do Norte, Natal, Parque das Dunas – data e coletor desconhecidos. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 475, UFRN-

Fungos 2467). 

Figura 18. Cyathus helenae. A. Exoperídio hirsuto inconspicuamente plicado. B. Peridíolo com 

superfície levemente rugosa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos alongados.  
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Comentários: Cyathus helenae é caracterizada principalmente por apresentar 

marcações inconspícuas e córtex simples, com a presença de túnica (BRODIE, 1966a). 

As espécies brasileiras diferem em alguns aspectos em relação a descrição original 

dessa espécie, como coloração do perídio mais escuro (marrom claro vistoso na 

descrição original), ausência de perídiolos irregulares, peridíolos maiores e ausência de 

basidiosporos subglobosos (BRODIE, 1966a). Pela falta de padronização nas descrições 

publicadas dessa espécie, ela pode ser identificada erroneamente como C. striatus, 

principalmente devido ao córtex simples. Porém, Cyathus helenae difere por possuir 

basidiomas menores (7.5–12 mm em C. striatus), boca fimbriada, tomentos menores 

(chegando até 1.25 mm em C. striatus), ausência de brilho interno e peridíolos mais 

escuros (BRODIE, 1975). Além disso, a maioria das espécies de Cyathus ocorrentes no 

Brasil que apresentam a característica córtex simples são muito semelhantes, o que 

dificulta a identificação dessas espécies e sugere a existência de espécies crípticas. Essa 

espécie é frequentemente encontrada no Norte e Nordeste do Brasil, porém poucos 

registros de ocorrência foram publicados, constando apenas um registro para o estado 

do Pará (SOTÃO et al. 2009) e outro para o estado do Ceará (BARBOSA et al. 2014). 

Nessa revisão, Cyathus helenae é registrada pela primeira vez para o estado do Rio 

Grande do Norte e para o estado de Pernambuco.  

 

Cyathus hortensis R. Cruz & Baseia, The Journal of the Torrey Botanical Society 141 

(2): 175 (2014) (Fig. 19) 

Etimologia: em referência ao Geossítio Colina do Horto – Ceará, local de coleta da 

espécie. 

 

Perídio infundibuliforme, 5.34–6.44 mm de altura, 4.19–5.43 mm de largura na porção 

superior, levemente expandido na boca, mas não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 1.48–1.91 mm, conspícuo, de coloração marrom (7E6). Exoperídio 

hirsuto, marrom amarelado (5E8), com tomentos de 0.51–0.67 mm, arranjados em tufos, 

irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.38–0.57 mm entre 

as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.1–0.2 mm de altura, 

marrom escuro (6F6). Endoperídio cinza amarronzado (7F2), conspicuamente a 

inconspicuamente plicado, com 0.36–0.57 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 

contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.28–0.66 mm, marrom (6E6). Epifragma 
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branco e flexível. Peridíolo cinza escuro a negro (8F3), cerca de 5 por basidioma,  1.38–

1.59 mm × 1.5–1.58 mm, de formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica indistinta 

e córtex duplo, sendo exocórtex e endocórtex negro e  mesocórtex cinza escuro. Hifas 

do mesocórtex compactas e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 

19.99–35.58 μm × 15.85–22.1 μm (L = 29.64 μm; W = 18.94; n = 30), elípticos a 

alongados (Q = 1.36–1.90), em média elíptico (Q = 1.57), apículo ausente e parede do 

basidiósporo de 1.13–2.39 μm.   

 

Material Analisado: Brasil: Ceará, Guaramirana, Parque das Trilhas, 930m – 20 de 

março de 2013. A.C.M. Rodrigues, B.E. Chaves. Padrão de crescimento solitário, sobre 

madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1933); Brasil: Ceará, Quixadá, Reserva do 

Patrimônio Natural Fazenda Não me Deixes, Daniel de Queiroz – 01 de abril de 2014. 

J.O. Sousa (JM73). Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 2487); Brasil: Pernambuco, Buíque, Parque Nacional do Catimbau. 

8°35’50.0” S 37°13’29.4” W – 23 de julho de 2007. T.B. Ottoni-Santos. Padrão de 

crescimento agregado, sobre esterco (URM80032). 

 

 

Figura 19. Cyathus hortensis. A. Exoperídio hirsuto, conspicuamente plicado. B. Peridíolo com 

superfície lisa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  
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Comentários: Cyathus hortensis é caracterizada pelo perídio conspicuamente plicado e 

basidiosporos predominantemente alongados à ovoides (CRUZ & BASEIA, 2014).  

Além disso, essa espécie apresenta outras características interessantes que facilitam a 

sua identificação como exocórtex e endocórtex negros, basidiosporos grandes (até 35 

μm), porção superior do perídio apresentando, na maioria das vezes, uma coloração 

mais escura e peridíolos escuros. Durante a revisão dos materiais de herbário, a amostra 

URM 80032 estava identificada como C. annulatus H.J. Brodie o que indicaria um novo 

registro dessa espécie para o Brasil, porém os basidiosporos maiores (15.5–17 × 15–19 

μm em C. annulatus), basidiomas menores (7–12 mm em C. annulatus) e a ausência de 

um “anel” na boca do perídio distinguem esse material do protólogo original (BRODIE, 

1970), e o inserem como a espécie C. hortenis. Até o presente momento, essa espécie já 

foi encontrada em dois estados brasileiros (Ceará e Paraíba), sendo nessa revisão 

identificado como primeiro registro para o estado de Pernambuco. De acordo com Cruz 

& Baseia (2014), Cyathus hortensis se assemelha macroscopicamente e 

microscopicamente a C. poeppigii, porém C. hortensis possui tomentos menores (1–1.5 

mm em C. poeppigii) e a boca é menos expandida quando comparada com outras 

descrições presentes na literatura (BASEIA & MILANEZ, 2001; BRODIE, 1975; 

GÓMEZ & PEREZ-SILVA, 1988).  

 

Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles 

Botanique 1: 72, t. 4: 4–7 (1844) (Fig. 20) 

Etimologia: do latim “entre meios”. 

 

Perídio infundibuliforme, 5.75–7.88 mm de altura, 3.57–7.22 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. Embasamento 

tomentoso de 2.86–3.20 mm, conspícuo, de coloração marrom escuro (7F6). Exoperídio 

hirsuto, marrom escuro “caput mortuum” (8F7), com tomentos de 0.57–1.17 mm, 

arranjados em tufos, irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca setosa a finamente 

fimbriada em padrão contínuo, 0.15–0.27 mm de altura, marrom escuro (8F7). 

Endoperídio cinza amarronzado à marrom acinzentado (8F2–8F3), liso. Brilho 

inexistente. Estipe de 0.42–0.67 mm, marrom. Epifragma ausente. Peridíolo cinza 

amarronzado (8F2), cerca de 5 por basidioma,  2.47–2.61 mm × 1.92–2.53 mm, de 

formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e córtex simples. 
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Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 11.82–16.46 μm × 7.66–11.31 μm (L = 14.60 

μm; W = 9.20; n = 30), elípticos a alongados (Q = 1.36–1.91), em média elíptico (Q = 

1.59), apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 0.83–1.82 μm.   

 

Material Analisado: Brasil: Ceará, Ubajara, Parque Nacional de Ubajara, Trilha das 

Samambaias – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre 

madeira em decomposição (UFRN-Fungos 2079, UFRN-Fungos 2080); Brasil: 

Paraíba, Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe – 17 

de agosto de 2012. Cruz R.H.S.F., Alfredo D.S., Baseia I.G., Sá M.C.A. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1837); Brasil: 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca, Rio dos Macacos – 19 de 

agosto de 1984. F.M.A. Barbosa. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (RB225306); Brasil: Rio Grande do Norte, Parque Estadual Dunas de 

Natal – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1033). 

 

 

Figura 20. Cyathus intermedius. A. Exoperídio hirsuto com tomentos da boca variando de setoso a 

finamente fimbriado. B. Peridíolo com superfície lisa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos 

elípticos.  
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Comentários: Cyathus intermedius é caracterizada pela ausência de marcações no 

perídio com tomentos da boca variando entre setosa e finamente fimbriada, córtex 

simples e embasamento cotonoso, similar a algodão (TULASNE & TULASNE, 1844; 

LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Devido a inconsistências presentes na literatura, essa 

espécie é dificilmente identificada durante análises de materiais, principalmente devido 

a sua semelhança com C. striatus. Apesar disso, os materiais analisados apresentam 

caracteres morfológicos consistentes com as descrições já publicadas para a espécie, o 

que permitiu sua identificação. Cyathus intermedius se assemelha morfologicamente a 

C. triplex devido as raras marcações no basidioma e o tamanho dos basidiosporos, 

porém C. triplex difere por apresentar córtex simples e peridíolos menores (BRODIE, 

1975). Já publicada para o nordeste brasileiro nos estados de Ceará (BASEIA et al. 

2014) e Pernambuco (TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 2009; TRIEVEILER-

PEREIRA & BASEIA, 2013; BASEIA et al. 2014), nessa revisão foi identificado um 

novo registro para o estado do Rio de Janeiro. 

 

Cyathus isometricus R. Cruz, J.S. Góis, P. Marinho & Baseia, Persoonia 39: 295 (2017) 

(Fig. 21) 

Etimologia: em referência ao basidioma isométrico.  

 

Basidioma infundibuliforme a levemente campanulado, 7–11 mm de altura, 7–11 mm 

de largura na porção superior, isométrico com lados retos, não expandido na boca nem 

afilando na base. Pedicelo ausente. Embasamento de 4–4.5 mm, conspícuo a 

inconspícuo, de coloração marrom (7F6). Exoperídio lanoso, marrom escuro 

avermelhado a marrom (6F6–7F6), com tomentos de 0.4–0.75 mm, arranjado em tufos, 

irregulares e flexíveis tufos. Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.55–0.8 

mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada a finamente setosa, em padrão 

contínuo, 0.1–0.4 mm de altura, marrom escuro acinzentado a marrom escuro (6F3–

7F5). Endoperídio marrom acinzentando (7E3), inconspicuamente plicado, com 0.55–

0.8 mm entre as marcações. Brilho fraco, porém, perceptível, contrastando pouco com o 

exterior. Estipe e epifragma não observados. Peridíolos marrom acinzentado (8F2), 

cerca de 6 por basidiomas, 2.35–2.7 × 2.1–2.5 mm, circular, as vezes angular a 

irregular, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex marrom 

acinzentado, endocórtex negro e mesocórtex com hifas acinzentadas, compactas e não 
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pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, 14–18 × 10–13 µm (L = 16.02; W =11.42; 

n = 30), levemente elípticos a alongados (Q = 1.29–1.62), em média elípticos (Q m= 

1.41), apículo ausente e parede do basidiósporo de 1.5–3 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Paraíba, Areia, Reserva Ecológica Mata do Pau-Ferro – 23 

de julho de 2014. J.O. Sousa, D.S. Alfredo & E.S. Souza. Padrão de crescimento 

desconhecido, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 2869 – Holótipo, 

UFRN-Fungos 2870). 

 

 

Figura 21. Cyathus isometricus. A. Exoperídio lanoso com dimensões isométricas. B. Peridíolo com 

superfície lisa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus isometricus é uma das espécies recentemente publicadas, 

caracterizada principalmente por possuir o basidioma com dimensões iguais na altura e 

na largura, sendo a única espécie em Cyathus que apresenta essa característica. Além 

disso, essa espécie também apresenta os tomentos da boca variando entre fimbriada e 

setosa, superfície do peridíolo lisa, parede externa inconspicuamente plicada e córtex 

duplo, separado por uma fina camada de hifas compactadas (CROUS et al. 2017b). 

Excluindo as dimensões isométricas do basidiomas, essa espécie se assemelha com 
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algumas espécies do grupo I (olla) e do grupo III (triplex) da classificação do Brodie 

(1975). Essa espécie pode ser confundida com C. earlei devido ao tamanho dos 

basidiosporos, apículo ausente e o tamanho dos tomentos, porém C. earlei se diferencia 

por apresentar exoperídio hirsuto, endoperídio com brilho platina, peridíolo menores 

(1.6–1.97 × 1.45–1.87 mm), superfície do peridíolo rugosa e córtex duplo, com o topo e 

a base subhomogêneo no holótipo da espécie (BRODIE, 1975; CRUZ, 2017). Outra 

espécie que possui características similares é C. triplex devido principalmente ao córtex 

duplo, basidiosporos com tamanhos similares e formato dos peridíolos, porém o 

basidioma reduzido (5–7 × 4–6 mm), coloração mais clara no exoperídio (5D6), 

endoperídio com brilho platina, contrastado com o exterior e os peridíolos sépia (5F4) 

com tamanho reduzido (1.5–2 × 1.5–2 mm) são características que diferem essa espécie 

de C. isometricus (LLOYD, 1906). Além disso, essa espécie pode ser confundida com 

C. setosus pelo exoperídio hirsuto com tomentos curtos, basidiosporos de tamanhos 

similares e pela presença de tomentos setosos na boca. Porém, Cyathus setosus possui o 

perídio de coloração mais clara, parede externa lisa, peridíolos menores na largura (1.5–

2 mm) e boca unicamente do tipo setosa (BRODIE, 1967c).  

 

Cyathus julietae H.J. Brodie, Svensk Botanisk Tidskrift 61: 94 (1967) (Fig. 22) 

Etimologia: juliet, que significa jovem em Latim. 

 

Perídio infundibuliforme, triangular, 3.75–7.98 mm de altura, 4.9–7.13 mm de largura 

na porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 1.2–3.42 mm, conspícuo, marrom (5D4). Exoperídio hirsuto, de 

coloração laranja amarronzado (5C3), com tomentos de 0.53–0.86 mm, arranjado em 

tufos regulares, direcionados para fora da frutificação e flexíveis. Parede externa 

inconspicuamente plicada à lisa, com 0.39 – 0.70 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.16–0.44 mm de altura, de coloração marrom 

amarelado (5C4). Endoperídio cinza alaranjado (6B3), inconspicuamente plicado, com 

0.31–0.58 mm entre as marcações. Brilho perceptível, contrastando com o exterior. 

Estipe não observado. Epifragma branco e rígido. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), 

cerca de 10 por basidioma, 1.59–1.98 × 1.44–1.74 (–2.5) mm, de formato angular à 

elíptico, superfície levemente enrugada, túnica hialina e córtex simples. Basidiosporos 

lisos, hialinos, comuns, 6.26–9.95 × 5.25–7.91 µm (L = 8.17  µm; W = 6.33 µm; n = 
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30), levemente elípticos a elípticos (Q = 1.16–1.54), em média levemente elíptícos (Qm 

= 1.30), com alguns ovoides, apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 0.92 

– 2.27 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte Pascoal – 08 de agosto de 

2018. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 3224); Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte Pascoal – 

09 de agosto de 2018. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento gregário, sobre 

madeira em decomposição (UFRN-Fungos 3240); Brasil: Rio de Janeiro, Nova 

Friburgo, Parque Debossan – 04 de maio de 1986. T. Sampaio. Padrão de crescimento 

solitário, sobre madeira em decomposição (RB243399). 

 

 

Figura 22. Cyathus julietae. A. Exoperídio hirsuto, triangular. B. Peridíolo com superfície levemente 

rugosa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos levemente elípticos, com algumas formas 

ovóides.  

 

Comentários: Cyathus julietae é uma espécie caracterizada por possuir um basidioma 

com formato triangular, córtex simples, basidiosporos diminutos e perídio com cores 

claras (BRODIE, 1967a). Essas características tornam essa espécie bem localizada no 
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grupo II (pallidus) na classificação de Brodie (1975), e devido a semelhança 

morfológica com C. pallidus, elas são facilmente confundidas entre si. Porém, Cyathus 

pallidus difere pelo tamanho do embasamento (2–6 mm), parede interna 

conspicuamente plicada, superfície do peridíolo rugosa, tamanho do basidioma e no seu 

formato (com formas mais curvas) e basidiosporos predominantemente elípticos 

(BRODIE, 1975). Outra espécie que pode ser comparada é Cyathus microsporus devido 

ao córtex simples e os basidiosporos diminutos, mas a coloração mais escura do 

basidioma, parede externa lisa, espaçamento menor entre as estrias (0.22–0.48 mm) e o 

formato dos basidiosporos (subglobosos à alongados) a diferem de C. julietae. 

 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. Annales des Sciences Naturelles Botanique 3(1): 78 

(1844) (Fig. 23) 

Etimologia: do Latim “limbatus”, que significa “com bordas”. 

 

Perídio infundibuliforme, 5.47–10.01 mm de altura, 5.29–7.81 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2.19–4.35 mm, conspícuo, marrom (7F4). Exoperídio lanoso a hirsuto, 

de coloração marrom (7E7–7F5), com tomentos de 0.47–0.70 mm, arranjado em tufos 

irregulares, e flexíveis. Parede externa conspicuamente a inconspicuamente plicada, 

com 0.34 – 0.61 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, mas quebrando nas estrias em algumas partes, 0.21–0.47 mm de altura, de 

coloração marrom (7F5). Endoperídio marrom acinzentado a marrom escuro (7F3–7F4), 

conspicuamente plicado, com 0.37–0.66 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 

contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.62–1.03 mm, negro. Epifragma branco e 

rígido. Peridíolo cinza amarronzado a marrom acinzentado (6F2–7F3), de 5–9 por 

basidioma, 2.04–2.92 × 1.81–2.16 mm, de formato angular à elíptico, superfície lisa, 

túnica indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex e endocórtex negro e mesocórtex 

marrom. Hifas do mesocórtex compactas e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, 

hialinos, comuns, 12.07–21.74 (–24.51) × 7.53–15.06 µm (L = 16.56 µm; W = 11.24 

µm; n = 30), levemente elípticos a alongados (Q = 1.22–1.80), em média elípticos (Qm 

= 1.43), apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 1.22–2.89 µm. 
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Material Analisado: Brasil: Amazonas, Presidente Figueredo, Usina Hidrelétrica de 

Balbina – 05 de novembro de 1983. M.A. Jesus. Padrão de crescimento agregado, sobre 

madeira em decomposição (INPA183827); Brasil: Alagoas, Reserva Flor da Usina 

Serra Grande – data desconhecida. I.G. Baseia. Padrão de crescimento agregado, sobre 

madeira em decomposição (URM77566); Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte 

Pascoal – 05 de agosto de 2018. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento gregário, 

sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 3223) – 01 de maio de 2019 (UFRN-

Fungos 3227, UFRN-Fungos 3228, UFRN-Fungos 3232); Brasil: Pernambuco, 

Caruaru, Parque Natural Municipal João Vasconcelos Sobrinho – 20 de junho de 2008. 

L. Trierveiler-Pereira 35, J.M. Baltazar. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira 

em decomposição (URM82054); Brasil: Pernambuco, Recife, Parque Estadual Dois 

Irmãos, Açude do Prata, 8°00’59”S, 34°94’77” W – data desconhecida. I.G. Baseia. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (URM77550); 

Brasil: Roraima, Alto Alegre, Ilha de Maracá, 3°15’N, 61°22’W – 05 de junho de 1986. 

B. Lowy, E.S. Silva, M. Hopkins, K.F. Rodrigues, J. Guedes & R.P. de Lima. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (INPA144595). 

 

Figura 23. Cyathus limbatus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície lisa. C. Peridíolo com 

córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos. Fonte:  
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Comentários: Amplamente distribuída para o Brasil, Cyathus limbatus é caracterizada 

por apresentar um perídio de coloração escura, córtex duplo com exocórtex e 

endocórtex negros e mesocórtex marrom, peridíolos predominantemente angulares e 

tomentos da boca em padrão contínuo, mas com quebras nas estrias do perídio 

(TULASNE & TULASNE, 1844; BRODIE, 1975; GÓIS et al. 2020). Além disso, a 

presença das estrias em ambas as paredes do basidioma, superfície lisa do peridíolo e 

tomentos com até 0.70 mm, são características facilmente reconhecidas para 

identificação dessa espécie entre as amostras brasileiras. Pela presença de peridíolos 

grandes, basidiomas com colorações escuras e tamanho do basidiósporo semelhantes, 

essa espécie pode ser confundida com C. montagnei e C. striatus, porém essas duas 

espécies possuem córtex simples, o que já as tornam totalmente distintas de C. limbatus. 

Diversos materiais se enquadraram na descrição de C. limbatus aqui definida, porém é 

importante ressaltar que cada uma dessas amostras possui variações individuais, as 

quais as distinguem umas das outras. Nesse sentido, é necessário analisar mais amostras 

e, juntamente com o auxílio da biologia molecular, identificar se essas variações são 

apenas plasticidade fenotípica ou novos táxons. Nessa revisão, Cyathus limbatus é 

reportado pela primeira vez para o estado de Alagoas no Brasil.  

 

Cyathus magnomuralis R. Cruz & Baseia, The Journal of The Torrey Botanical Society 

141 (2): 177 (2014) 

Etimologia: em referência a parede grossa do esporo. 

Descrição completa: Cruz & Baseia (2014). 

 

Material analisado: Brasil: Ceará, Floresta Nacional do Araripe, Trilha do Belmonte – 

15 de maio de 2012. R.H.S.F. Cruz. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 1817 – Holótipo). 

 

Comentários: Cyathus magnomuralis é outra espécie publicada por Cruz & Baseia 

(2014) que foi reanalisada e não foi necessário à sua redescrição morfológica, devido a 

descrição consistente e completa. Essa espécie é caracterizada por possuir basidiosporos 

grandes e raros, parede do basidiósporo espessa, apículo presente em alguns 

basidiosporos, peridíolos diminutos (1–1.5 × 1–1.5 mm) e tomentos do exoperídio 

longos (1–1.5 mm de comprimento) (CRUZ & BASEIA, 2014). Assim como as demais 
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espécies desse mesmo artigo, é importante acrescentar a característica “superfície do 

peridíolo lisa” em sua  descrição para melhor definição e delimitação de C. 

magnomuralis. Devido aos basidiosporos gigantes, Cyathus poeppigii se assemelha 

morfologicamente a C. magnomuralis, porém C. poeppigii se difere por apresentar 

basidiomas mais escuros, tomentos menores (0.28–0.53 mm), peridíolos maiores (2.11–

2.79 × 1.67–2.91 mm), ausência de basidiosporos globosos (variando de globoso a 

elíptico em C. magnomuralis) e parede do basidiosporo menos espessa (0.84–2.89 µm) 

(BRODIE, 1975; CRUZ & BASEIA, 2014; GÓIS et al. 2020). Cyathus hortensis é 

outra espécie que também pode ser comparada com C. magnomuralis, mas se diferem 

pelo tamanho do tomento do exoperídio (0.5–0.75 mm), tamanho do tomento da boca 

(até 0.4 mm), largura menor dos basidiosporos (13–20.32 µm) e coloração mais clara do 

endoperídio e dos tomentos (CRUZ & BASEIA, 2014). 

 

Cyathus microsporus Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 3(1): 

73 (1844) (Fig. 24) 

Etimologia: em referência ao tamanho diminuto dos basidiosporos. 

 

Perídio infundibuliforme a campanulado 4.16–7.87 mm de altura, 4.15–7.02 mm de 

largura na porção superior, levemente expandindo na boca, mas não afilando na base. 

Pedicelo ausente. Embasamento de 1.37–3 mm, conspícuo, marrom claro (6D5). 

Exoperídio hirsuto, de coloração marrom claro (5E6), com tomentos de 0.51–0.85 mm, 

arranjado em tufos irregulares e rígidos. Parede externa inconspicuamente plicada a lisa, 

com 0.27–0.39 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo,  

0.18–0.30 mm de altura, de coloração marrom escuro (6F6). Endoperídio marrom 

(7E3), inconspicuamente plicado, com 0.34–0.48 mm entre as marcações. Brilho 

platina, contrastando com o exterior. Estipe de 0.75–1.02 mm, marrom. Epifragma não 

observado. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), de 7–11 por basidioma, 1.95–2.27 × 

(1.41–) 1.65–1.87 mm, de formato circular à elíptico, superfície levemente rugosa a lisa, 

túnica hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 5.61–9.7 × 4.91–

7.5 µm (L = 7.96 µm; W = 5.98 µm; n = 30), subglobosos a alongados (Q = 1.07–1.66), 

alguns ovoides, em média elípticos (Qm = 1.33), apículo presente em alguns 

basidiosporos e parede de 0.67–1.59 µm. 
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Material Analisado: Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte Pascoal – 09 de agosto de 

2018. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 3237, UFRN-Fungos 3234, UFRN-Fungos 3241); 

Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte Pascoal – 01 de maio de 2019. Coletor 

desconhecido. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 3225, UFRN-Fungos 3226, UFRN-Fungos 3231); Brasil: Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Parque Lage – 18 de setembro de 1984. F.M.A. Barbosa 112. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (RB225315); Brasil: 

Rio de Janeiro, Petrópolis – 11 de agosto de 1984. F.M.A. Barbosa 85. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (RB225298).  

 

Figura 24. Cyathus microsporus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície levemente rugosa à 

lisa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus microsporus só havia sido reportado uma vez para o Brasil por 

Berkeley & Cooke (1876), no estado do Rio de Janeiro. Mais recentemente, como uma 

das publicações oriundas dessa revisão, C. microsporus teve sua distribuição ampliada 

para a Bahia (GÓIS et al. 2020). O material brasileiro apresenta basidiosporos 

subglobosos e apresenta em média formato elíptico, diferindo um pouco da sua 

descrição original.  Por apresentar basidioma reduzido, perídio hirsuto e córtex simples 
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essa espécie é frequentemente confundida com C. berkeleyanus, porém difere por 

apresentar peridíolos negros e maiores (2–2.6 × 1.75–2.1 mm), basidiosporos maiores 

(7.62–13.97 × 5.08–8.89 µm), perídio não expandido na boca, basidiomas mais escuros 

e parede externa conspicuamente plicada, com espaçamento maior (0.4–0.8 mm) 

(TULASNE & TULASNE, 1844; LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Além disso, essa 

espécie foi historicamente comparada com C. hookeri, devido a semelhança 

morfológica. Entretanto, Cyathus microsporus pode se diferenciar de C. hookeri pelo 

basidioma maior, perídio campanulado, parede externa conspicuamente plicada, 

embasamento maior (2.5–4.15 mm) e estipe maior (2–3 mm) (BERKELEY, 1854; 

BRODIE, 1975). 

 

Cyathus montagnei Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 70 

(1844) (Fig. 25) 

Etimologia: em homenagem a Jean P. Montagne, micólogo francês. 

 

Perídio infundibuliforme, 6.58–8.80 mm de altura, (4.81–) 5.69–6.09 mm de largura na 

porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2.54–3 mm, conspícuo, marrom avermelhado a marrom escuro (6F6–

7F6). Exoperídio hirsuto, de coloração marrom avermelhado a marrom escuro (6F6–

7F8), com tomentos de 0.30–0.47 mm, arranjado em tufos irregulares e rígidos. Parede 

externa inconspicuamente a conspicuamente plicada, com 0.48–0.63 mm entre as 

marcações. Boca finamente a distintamente fimbriada em padrão contínuo, 0.39–0.55 

mm de altura, de coloração marrom escuro (7F4). Endoperídio marrom acinzentado 

(8F3), conspicuamente plicado com 0.35–0.5 mm entre as marcações. Brilho fraco, 

quase inexistente. Estipe de 1 mm, marrom acinzentado. Epifragma branco e rígido. 

Peridíolo cinza amarronzado (7F2), cerca de 8 por basidioma, 2.10–2.45 × 1.77–1.97 

mm, de formato elíptico à angular, superfície lisa a levemente enrugada, túnica marrom 

e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 16.03–21.38 × 8.68–11.24 µm 

(L = 18.57 µm; W = 9.81 µm; n = 30), levemente elípticos à elipsoides (Q = 1.21–1.41), 

apresentando as vezes formas globosas, em média elíptico (Qm = 1.30), apículo ausente 

e parede do basidiósporo de 2.37–3 µm. 
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Material Analisado: Brasil: Distrito Federal, Estação Ecológica do Jardim Botânico de 

Brasília – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1466); Brasil: Paraíba, Areia, Reserva Ecológica 

Mata do Pau-Ferro – 17 de julho de 2012. R.H.S.F. Cruz, D.S. Alfredo, I.G. Baseia, 

M.C.A. Sá. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-

Fungos 1826); Brasil: Pernambuco, Moreno, Reserva Ecológica de Carnijós –17 de 

julho de 2008. Trierveiler-Pereira L. 15, J.M. Baltazar. Padrão de crescimento agregado, 

sobre madeira em decomposição (URM82064); Brasil: Pernambuco, Recife – 11 de 

junho de 1953. T. Gayão. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (URM658); Brasil: Pernambuco, Recife – 25 de maio de 2011. M.A. 

Silva. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (URM83649); 

Brasil: Rio Grande do Norte, Baía Formosa, Reserva do Patrimônio Natural Mata 

Estrela – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1328). 

 

 

Figura 25. Cyathus montagnei. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície levemente rugosa à 

lisa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos elípticos.  
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Comentários: Descrita inicialmente para o Brasil, Cyathus montagnei é uma espécie 

bastante comum em regiões tropicais e de fácil identificação na chave de identificação 

proposta por Brodie (1984). Por apresentar o basidioma hirsuto com uma coloração 

avermelhada, alguns materiais estavam identificados como C. earlei, porém C. 

montagnei  apresenta córtex simples, o que já é suficiente para diferenciá-lo. Em 

basidiomas maduros, é possível observar uma queda dos tomentos do exoperídio em 

basidiomas mais velhos, tornando visível uma camada mais escura no corpo de 

frutificação, como foi observado por Baseia & Milanez (2001). Importante ressaltar que, 

devido a túnica apresentar uma coloração amarronzada, muitas vezes o córtex pode ser 

identificado como subhomogêneo simples. Porém, ao analisar as bordas do peridíolo, 

pode-se observar apenas uma camada cortical, seguida de uma túnica com coloração 

marrom, com coloração semelhante ao córtex. Apesar de ser amplamente distribuída 

para o Brasil, nessa revisão foi identificado o primeiro registro dessa espécie para o 

Distrito Federal e para o Rio Grande do Norte, ampliando o conhecimento do gênero em 

relação a biodiversidade brasileira.  

 

Cyathus morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva, Mycotaxon 33: 419 (1988) (Fig. 26) 

Etimologia: em referência ao estado de Morelos – México, localidade do espécime tipo. 

 

Perídio infundibuliforme, 7.58–7.99 mm de altura, 5.89–7.33 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2.86–3.62 mm, conspícuo, marrom escuro (7F6). Exoperídio hirsuto, 

de coloração marrom escuro (7F6), com tomentos de 0.59–0.88 mm, arranjado em tufos 

irregulares e rígidos. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.32–0.45 mm entre 

as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2–0.27 mm de altura, de 

coloração marrom escuro (7F8). Endoperídio marrom acinzentado (7F3), 

conspicuamente plicado com 0.26–0.36 mm entre as marcações. Brilho perceptível, mas 

não contrastando com o exterior. Estipe de 0.71–1.04 mm, marrom. Epifragma ausente. 

Peridíolo negro, cerca de 7 por basidioma, 2.53–2.81 × 1.77–2.1 mm, de formato 

elíptico, superfície lisa, túnica marrom e córtex duplo subhomogêneo simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 14.21–17.05 × 8.92–13.64 µm (L = 16.10 µm; W 

= 11.75 µm; n = 30), levemente elípticos à elipsoides (Q = 1.17–1.63), alguns ovoides, 
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em média elíptico (Qm = 1.38), apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 

1.30–2.10 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Amazonas, Manaus, Reserva Adolpho Ducke, MUSA – 16 

de fevereiro de 2013. T.S. Accioly, T.S. Cabral, N.K. Ishikawa. Padrão de crescimento 

agregado, com alguns cespitosos. Sobre madeira em decomposição (INPA 276700). 

 

Figura 26. Cyathus morelensis. A. Exoperídio hirsuto, com tomentos escassos na boca. B. Peridíolo com 

superfície lisa. C. Peridíolo com córtex duplo, subhomogêneo simples. D. Basidiosporos elípticos, com 

algumas formas ovóides.  

 

Comentários: Cyathus morelensis é uma espécie rara descrita para o México por 

Gómez & Pérez-Silva (1988), apresentando apenas um registro para o Brasil na região 

Amazônica (CRUZ et al. 2012b). A presença de basidiosporos com formas ovoides, 

tomentos escassos próximo a região da boca e córtex duplo subhomogêneo simples são 

características que permitem a identificação correta dessa espécie. O material analisado 

nessa revisão possui algumas medições diferentes das que foram encontradas por Cruz 

et al. (2012b), como tomentos maiores e peridíolos menores (0.5 mm e 2.8–3.2 × 2–2.5 

mm), porém após várias análises, ele foi considerado o mesmo táxon. Cyathus limbatus 

é a espécie que mais se assemelha morfologicamente com C. morelensis, porém se 
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diferencia por apresentar basidiomas maiores, córtex distintamente duplo, basidiosporos 

levemente maiores (com valores até 24.51 µm), ausência de basidiosporos ovoides e 

espaçamento maior no endoperídio (0.37–0.66 mm). Um detalhe interessante sobre a 

amostra analisada é que ela possui peridíolos mais escuros que a outra exsicata que foi 

publicada para a mesma região, porém essa coloração pode ser devido a condições 

inadequadas de acondicionamento do material.  

Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis, Journal of the Linnean Society 10: 346 (1869) 

(Fig. 27) 

Etimologia: em referência a coloração clara do perídio. 

 

Perídio campanulado, 3.69–7.26 mm de altura, 4.3–6.81 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 1.58–2.62 mm, conspícuo, marrom escuro “teak” (6F5). Exoperídio 

hirsuto, de coloração bronze à marrom escuro (5E5–6F5), com tomentos de 0.47–0.68 

mm, arranjado em tufos regulares, direcionados para fora da frutificação e flexíveis. 

Parede externa inconspicuamente plicada à lisa, com 0.27–0.34 mm entre as marcações. 

Boca finamente setosa em padrão contínuo, 0.2–0.27 mm de altura, de coloração 

marrom “cocoa” (6E6). Endoperídio cinza alaranjado à cinza amarronzado (5B2–6E2), 

raramente inconspicuamente plicado à liso com 0.32–0.51 mm entre as marcações. 

Brilho perceptível, contrastando pouco com o exterior. Estipe de 0.78–1.03 mm, 

marrom. Epifragma ausente. Peridíolo marrom acinzentado (6F3), cerca de 10 por 

basidioma, 1.58–1.86 × 1.34–1.64 mm, de formato angular à elíptico, superfície 

levemente enrugada, túnica hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 

comuns, 6.23–9.16 × 4.99–7.08 µm (L = 8.09 µm; W = 6.21 µm; n = 30), subglobosos a 

elipsoides (Q = 1.09–1.41), alguns ovoides, em média levemente elípticos (Qm = 1.30), 

apículo presente em alguns basidiosporos e parede de 0.73–1.44 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Pernambuco, Igarassu – 4 de abril de 2003. I.G. Baseia. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 

161); Brasil: Pernambuco, Recife – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento 

agregado, sobre semente (URM15796); Brasil: Piauí, Caracol, Parque Nacional da 

Serra das Confusões – 01 de abril de 2011. I.G. Baseia. Padrão de crescimento 

agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 118); Brasil: Rio de 
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Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro – 07 de maio de 1984. Coletor 

desconhecido. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(RB223698).  

 

Figura 27. Cyathus pallidus. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolo com superfície levemente rugosa. C. 

Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos levemente elípticos, com formas ovoides e subglobosas.  

 

Comentários:  Cyathus pallidus é caracterizada por apresentar o basidiomas claros, 

majoritariamente com formato campanulado, peridíolos com superfície levemente 

enrugada, córtex simples e basidiosporos com no máximo 10 µm (BERKELEY & 

CURTIS, 1869; LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Nas amostras brasileiras pode-se 

observar a presença de basidiomas com formato infundibuliforme em algumas amostras, 

porém essas exsicatas foram acondicionadas incorretamente, o que pode ter levado a 

compressão do basidiomas. Além disso, é importante destacar que algumas amostras 

apresentam marcações inconspícuas no perídio, diferenciando-se da diagnose publicada 

por Lloyd (1906) e Brodie (1975), sendo necessário incluir essa característica na sua 

diagnose. Essa espécie é facilmente confundida com C. berkeleyanus devido às 

marcações inconspícuas no basidiomas, córtex simples e as colorações mais claras, 

porém C. pallidus se difere por apresentar peridíolos menores (2–2.6 × 1.75–2.1 mm em 

C. berkeleyanus), basidiomas com formato campanulado, peridíolos marrom 
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acinzentado com superfície levemente enrugada e boca finamente setosa (LLOYD, 

1906; BRODIE, 1975). Devido à similaridade morfológica com C. berkeleyanus é 

provável que exista uma confusão em relação a identificação dessas duas espécies, 

porém a delimitação morfológica proposta nessa revisão para ambas as espécies, 

somada a chave de identificação, são suficientes para diferenciá-las. 

 

Cyathus parvocinereus R. Cruz & Baseia, The Journal of the Torrey Botanical Society 

141 (2): 179 (2014)   

Etimologia: em referência ao basidioma pequeno com endoperídio acinzentado. 

Descrição completa: Cruz & Baseia (2014) 

 

Material analisado: Brasil: Ceará, Crato, Floresta Nacional do Araripe, Trilha do 

Belmonte, 957m – 15 de maio de 2012. R.H.S.F. Cruz. Padrão de crescimento 

agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1814 – Holótipo). 

 

Comentários: Cyathus parvocinereus é outra espécie que foi reanalisada e  por possuir 

uma descrição bem fundamentada, não foi necessário sua redescrição morfológica. Em 

referência ao protólogo publicado por Cruz & Baseia (2014), é importante acrescentar 

que a superfície do peridíolo é considerada lisa, característica que não era incluída nas 

descrições naquela época, mas que foi observada na imagem original do artigo. Essa 

espécie é bem caracterizada por apresentar um corpo de frutificação pequeno e 

campanulado, com tomentos hirsutos e pequenos e endoperídio com uma coloração 

cinza perolado e brilho platina, contrastando com o exterior. Essa espécie possui 

semelhanças morfológicas com C. canna e C. olla, porém se torna fácil diferenciá-las, 

principalmente porque C. canna ainda não foi reportada para o Brasil.  Cyathus canna 

se diferencia de C. parvocinereus pelo endoperídio liso e branco, basidiosporos 

predominantemente globosos e pequenos (7–9 µm), perídio infundibuliforme e córtex 

simples (BRODIE, 1975). Com relação a Cyathus olla f. olla, as principais diferenças 

são os basidiosporos ovoides, córtex simples, basidiomas maiores (até 15 mm) e boca 

lisa (LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). 
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Cyathus pedunculatus M.A. Silva, M.M.B. Barbosa & Baseia, Nova Hedwigia 103(1–

2): 63 (2016) 

Etimologia: em referência pedicelo na base do basidioma. 

Descrição completa: Silva et al. (2016). 

Material (não-analisado): Brasil: Pernambuco, Vale do Catimbau – 10 de dezembro 

de 2006. E.R. Dreschsler-Santos, T.B. Gibertoni. Padrão de crescimento desconhecido, 

sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 403 – Holótipo). 

 

Comentários: Cyathus pedunculatus é mais uma espécie presente no artigo de Silva et 

al. (2016) que não possui nenhum material presente no herbário UFRN-Fungos. De 

acordo com Silva et al. (2016), a única diferença citada entre essa espécie e C. 

pedicellatus é o tamanho dos basidiosporos (12–14 × 24–27 µm em C. pedicellatus), 

porém ela ainda se difere pelo espaçamento maior entre as estrias (0.75–1 mm), 

peridíolos maiores (2.5 mm) e largura do basidioma maior (8–10 mm em C. 

pedicellatus) (BRODIE, 1978). Segundo o autor, Cyathus pedunculatus também pode 

ser confundida com C. poeppigii pela morfologia similar, porém essa se diferencia por 

não possuir pedicelo e ser mais escura. O maior problema é que as demais 

características dessa espécie são similares a C. poeppigii, o que pode ocasionar sua 

identificação como essa espécie ou C. pedicellatus seja na verdade C. poeppigii. Essa 

inconsistência na descrição original gera dúvidas sobre a caracterização da espécie, 

porém ela se mantém válida até uma posterior análise dos materiais de herbário, assim 

como as outras espécies publicadas nesse mesmo manuscrito. 

 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 3(1): 77 

(1844) (Fig. 28) 

Etimologia: em homenagem a Poeppig, coletor da espécie. 

 

Perídio infundibuliforme, 7.04–10 mm de altura, 4.58–7.41 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 2.38–3.28 mm, conspícuo, marrom escuro (7F6). Exoperídio lanoso a 

hirsuto, de coloração marrom escuro (7F6), com tomentos de 0.28–0.53 mm, arranjado 

em tufos regulares, direcionados para fora da frutificação e flexíveis. Parede externa 

conspicuamente plicada, com 0.27–0.50 mm entre as marcações. Boca finamente 
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fimbriada em padrão contínuo, 0.16–0.21 mm de altura, de coloração marrom escuro 

(7F6). Endoperídio marrom escuro a cinza amarronzado (7F4–8F2), conspicuamente 

plicado com 0.26–0.50 mm entre as marcações. Brilho fraco. Estipe de 0.75–1.35 mm, 

marrom. Epifragma branco e rígido. Peridíolo cinza amarronzado (6F2–7F3), cerca de 8 

por basidioma, 2.11–2.79 × 1.67–2.91 mm, de formato angular à elíptico, superfície 

lisa, túnica indistinta (raramente presente) e córtex duplo, sendo exocórtex e endocórtex 

marrom escuro e mesocórtex cinza escuro. Hifas do mesocórtex frouxas e não 

pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, raros, 17.17–36.33 (–45.01) × 11.26–24.94 

µm (L = 27.80 µm; W = 19.27 µm; n = 30), levemente elípticos à elipsoides (Q = 1.20–

1.60), em média elipsoides (Qm = 1.50), apículo ausente e parede do basidiósporo de 

0.84–2.89 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Bahia, Monte Pascoal – 01 de maio de 2019. Coletor 

desconhecido. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 3229); Brasil: Ceará, Parque Nacional de Ubajara – data desconhecida. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 

2086, UFRN-Fungos 2088, UFRN-Fungos 2089); Brasil: Paraíba, Reserva Ecológica 

Mata do Pau-ferro – data desconhecida. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira 

em decomposição (UFRN-Fungos 1838); Brasil: Pernambuco, Buíque, Parque Estadual 

Vale do Catimbau – data desconhecida. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento 

agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 415); Brasil: Pernambuco, 

Gravatá – 23 de julho de 2010. J.C. Maia. Padrão de crescimento agregado, sobre 

esterco (URM83647). 
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Figura 28. Cyathus poeppigii. A. Exoperídio hirsuto com estrias fortemente plicadas. B. Peridíolo com 

superfície lisa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus poeppigii é uma espécie bem distribuída ao longo do Brasil e é 

caracterizada principalmente pelo perídio escuro conspicuamente plicado, basidiosporos 

gigantes (as vezes variando até 45.01 µm) e córtex duplo (TULASNE & TULASNE, 

1844). Espécies com basidiosporos gigantes são raras no Brasil e por isso, sua 

identificação tende a ser correta. Vale a pena ressaltar que essa espécie possui algumas 

variações morfológicas dependendo do bioma no qual ela é coletada, com variações de 

coloração das estruturas, tamanho dos basidiomas e visibilidade das estrias no 

exoperídio. Devido ao tamanho dos basidiosporos, Cyathus poeppigii pode ser 

confundido com C. magnomuralis, porém se diferenciam pelo formato dos 

basidiosporos (ovoides a levemente elípticos em C. magnomuralis), tamanho dos 

peridíolos (1–1.5 mm em C. magnomuralis), parede do basidiosporo mais grossa (4–

6.35 µm) e tamanho menor do tomento da boca (CRUZ & BASEIA, 2014). Cyathus 

poeppigii também apresenta semelhanças com o morfotipo brasileiro de C. limbatus, 

principalmente pelo perídio de coloração escura e o córtex duplo. Cyathus limbatus se 

diferencia principalmente pelo tamanho menor dos basidiosporos (12.07–21.74 × 7.53–
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15.06 µm em C. limbatus) e pelo padrão do tomento da boca contínuo (intermitente nas 

marcações em C. limbatus) (GÓIS et al. 2020).  

 

Cyathus pygmaeus Lloyd, The Nidulariaceae or “Bird’s Nest Fungi” 7: 26 (1906) (Fig. 

29) 

Etimologia: em referência ao tamanho diminuto do basidioma. 

 

Perídio infundibuliforme 6.57–8.92 mm de altura, 3.10–3.99 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 1.31–1.57 mm, conspícuo, marrom (6E5). Exoperídio lanoso, marrom 

(6E5), com tomentos de 0.22–0.35 mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. 

Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.14–0.26 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.3–0.37 mm de altura, marrom “cocoa” 

(6E6). Endoperídio bege amarronzado (6E3), liso. Brilho inexistente. Estipe de 1–1.83 

mm, marrom escuro. Epifragma branco e flexível. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), 

cerca de 12 por basidioma, 1.49–1.95 × 1.26–1.72 mm, de formato circular a elíptico, 

superfície lisa, túnica bronze e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 13.06–

15.46 × 6.41–9.27 µm (L = 14.14 µm; W = 7.85 µm; n = 30), elipsóides a cilíndricos (Q 

= 1.57–2.22), em média alongados (Qm = 1.82), alguns ovoides, apículo presente e 

parede do basidiósporo de 0.73–1.26 µm. 

 

Material analisado: Brasil: Pernambuco, Recife, Parque Estadual Dois Irmãos – 25 de 

maio 1948. Batista, A.C. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (URM620). 
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Figura 29. Cyathus pygmaeus. A. Exoperídio lanoso. B. Peridíolo com superfície lisa. C. Peridíolo com 

córtex simples. D. Basidiosporos alongados, com formas ovoides.  

 

Comentários: Cyathus pygmaeus é uma espécie rara caracterizada principalmente pela 

presença do córtex simples e túnica bronze nos peridíolos (LLOYD, 1906; BRODIE, 

1975). No protólogo da espécie, o tamanho do basidioma apresenta tamanho diminuto 

(3–6.5 mm de altura) porém o único material existente para o Brasil apresenta tamanho 

de 6.57–8.92 mm de altura, diferente do publicado por Trierveiler-Pereira & Baseia 

(2009). Outra característica interessante observada na amostra brasileira é a coloração 

escura no interior do basidioma com ausência total de brilho, o qual também foi citado 

por Brodie (1975) em estudos anteriores. Cyathus pygmaeus já foi reportado para o 

Chile (BRODIE, 1966b) e para o Brasil (TRIERVEILER-PEREIRA & BASEIA, 2009) 

e as descrições em ambos os trabalhos indicam a correta existência dessa espécie para a 

América do Sul, possuindo poucas variações morfológicas nas amostras. Um ponto 

interessante dessa espécie é a dificuldade de obtenção dos basidiosporos, onde se torna 

necessário paciência do pesquisador para conseguir a medição dos basidiosporos. Nessa 

revisão, confirma-se a correta existência de C. pygmaeus para o Brasil, sendo a amostra 

URM620 o único material existente dessa espécie, demonstrando a importância dessa 

amostra para o conhecimento da diversidade de Cyathus. 
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Cyathus setosus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 45 (1): 1 (1967) (Fig. 30) 

Etimologia: em referência ao tomento da boca em forma de seta. 

 

Perídio infundibuliforme, 5.52–8.34 mm de altura, 4.05–5.59 mm de largura na porção 

superior, as vezes expandindo na boca, mas não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 1.71–2.39 mm, conspícuo, de coloração marrom escuro (6F6). 

Exoperídio hirsuto, de coloração marrom escuro (7F7), com tomentos de 0.46–0.76 

mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente 

plicada, com 0.42–0.61 mm entre as marcações. Boca distintamente setosa em padrão 

contínuo,  0.41–1 mm de altura, de coloração marrom escuro (7F8). Endoperídio 

marrom escuro (7F4), inconspicuamente plicado, com 0.26–0.37 mm entre as 

marcações. Brilho perceptível a inexistente. Estipe de 0.4–1.19 mm, marrom. Epifragma 

não observado. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), cerca de 4 por basidioma, 1.86–

2.13 × 1.51–2.29 mm, de formato angular à elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e 

córtex duplo, sendo exocórtex bronze a marrom escuro, endocórtex negro e mesocórtex 

marrom acinzentado. Hifas do mesocórtex compactas e não pulverulentas. 

Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 13.71–19.08 × 8.92–16.01 µm (L = 14.30 µm; W 

= 10.37 µm; n = 30), levemente elípticos à alongados (Q = 1.23–1.67), em média 

elípticos (Qm = 1.40), apículo ausente e parede do basidiósporo de 0.96–1.75 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Pernambuco, Recife, Parque Estadual Dois Irmãos – 09 de 

julho de 2008. 8°00’59”S 34°94’77”W. L. Trierveiler-Pereira 71, J.M. Baltazar. Padrão 

de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição (URM82059); Brasil: Rio 

Grande do Norte, Parque Estadual Dunas do Natal – data e coletor desconhecidos. 

Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 

570); Brasil: Pernambuco, Recife, Parque Estadual Dois Irmãos – 07 de maio de 2009. 

L. Trierveiler-Pereira 220. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (URM82061); Brasil: Pará, Belterra, FLONA Tapajós – 31 de março de 

2014. Cabral, T.S. 191. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (INPA272367); Brasil: Roraima, Alto Alegre – 10 de julho de 1986. 03° 

22’N 61°30’W. E.L. Sete Silva 467. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (INPA154937).  
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Figura 30. Cyathus setosus. A. Exoperídio hirsuto com boca setosa. B. Peridíolo com superfície lisa. C. 

Peridíolo com córtex duplo e exocórtex bronze. D. Peridíolo com córtex duplo e exocórtex marrom 

escuro. E. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus setosus é bem caracterizada pela presença de setas escuras e 

conspícuas na boca dos basidiomas, sendo facilmente reconhecido em campo e nas 

análises laboratoriais. Vale destacar que o tamanho das setas das amostras analisadas 

coincidiu com o tamanho descrito por Brodie (1967c) (0.5–1 mm), porém os peridíolos 

apresentaram uma coloração mais acinzentada, o que não interfere na identificação da 

espécie. O morfotipo brasileiro de C. setosus apresenta um córtex duplo bem delimitado 

e fino, porém visível durante toda a extensão do peridíolo e não possui túnica. Além 

disso, alguns espécimes possuem o exocórtex com coloração bronze (Fig. 30–C) ou 

marrom escuro (Fig. 30–D), porém as demais características são semelhantes a 

descrição proposta nessa revisão. Um outro ponto importante que foi observado durante 

a análise das amostras brasileiras é a presença de marcações inconspícuas à lisa no 

exoperídio, enquanto no material tipo, a parede é somente lisa. Após a definição da 

descrição do morfotipo brasileiro, C. setosus pode ser confudido com C. striatus, 

principalmente pela presença de setas na boca. Porém, Cyathus striatus apresenta o 

córtex do tipo simples, sendo essa característica suficiente para separar as duas espécies.  
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Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, Sylloge Fungorum 7(1): 40 (1888) (Fig. 31) 

Etimologia: do latim esterco, em referência ao substrato no qual a espécie cresce.  

  

Perídio infundibuliforme a campanulado 5.43–6.38 mm de altura, 3.41–5.51 mm de 

largura na porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo 

ausente. Embasamento inconspícuo, quando observado, possuindo 2.86–3.10 mm, de 

coloração marrom (7E7). Exoperídio lanoso, de coloração marrom alaranjado à marrom 

(5C3–7E8), com tomentos de 0.55–0.84 mm, arranjado em tufos irregulares e rígidos. 

Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.14–0.2 mm de 

altura, de coloração marrom (7E8). Endoperídio cinza amarronzado (7C2), liso. Brilho 

platina, contrastando com o exterior. Estipe de 0.78–1.25 mm, negro a cinza 

amarronzado (7F2). Epifragma não observado. Peridíolo marrom acinzentado (7F2), 

cerca de 5 por basidioma, 1.48–2.05 × 1.69–2.08 mm, de formato angular à elíptico, 

superfície levemente enrugada, túnica indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex e 

endocórtex marrom escuro a negro e mesocórtex cinza. Hifas do mesocórtex compactas 

e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 22.77–31.86 (–35.91) × 

19.55–25.94 (–33.88) µm (L = 28.34 µm; W = 23.27 µm; n = 30), subglobosos à 

levemente elípticos (Q= 1.06–1.35), em média levemente elípticos (Qm = 1.22), apículo 

presente em alguns basidiosporos e parede de 1.81–3.35 (–4.47) µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte, ESEC do 

Seridó – 02 de maio de 2009. T.B.S. Ottoni & E.P. Fazolino. Padrão de crescimento 

agregado, sobre esterco (UFRN-Fungos 1200), 21 de abril de 2010. P.H.S. Medeiros. 

Padrão de crescimento agregado, sobre esterco (UFRN-Fungos 1088); Brasil: Rio 

Grande do Sul, Barra do Quaraí, Parque do Espinelho – data e coletor desconhecidos. 

Padrão de crescimento agregado, sobre esterco (UFRN-Fungos 3033); Brasil: Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre – Fevereiro de 1985 (dia desconhecido). Coletor 

desconhecido. Padrão de crescimento agregado, sobre esterco (MPUC15501); Brasil: 

Rio Grande do Sul, Santa Maria, Vila Maringá – data e coletor desconhecidos. Padrão 

de crescimento agregado, sobre esterco (UFRN-Fungos 822); Brasil: Rio Grande do 

Sul, Viamão – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre 

esterco (MPUC15503). 
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Figura 31. Cyathus stercoreus. A. Exoperídio lanoso. B. Exoperídio exibindo endoperídio liso. C. 

Peridíolos com superfície levemente rugosa . D. Peridíolo com córtex duplo. E. Basidiosporos 

subglobosos.  

 

Comentários: Amplamente distribuída para o Brasil e para o mundo, Cyathus 

stercoreus é uma espécie facilmente reconhecida por apresentar basidióporos gigantes e 

subglobosos, basidioma liso com colorações marrons a marrom alaranjada, endoperídio 

com brilho platina e peridíolos negros (LLOYD, 1906; BRODIE 1975, 1984). Apesar 

de Cyathus stercoreus possuir atualmente três formas publicadas (f. ephedrae, f. 

halepensis e f. stercoreus) (MORNAND, 1992; CALONGE, 1994), a única espécie que 

ocorre no Brasil é C. stercoreus f. stercoreus, devido à grande semelhança morfológica 

com valores quase idênticos e análises moleculares preliminares demonstrando alto 

valor de suporte nas análises. Algumas amostras brasileiras apresentam uma leve 

variação de algumas características com relação à descrição original, como tamanho e 

coloração dos basidiomas, tamanho dos basidiosporos e a espessura da parede do 

esporo, porém assim como observado em laboratório por Brodie (1948), essa espécie 

pode apresentar variação em relação a essas características. Um ponto interessante a ser 

discutido é a existência dessa espécie para o estado do Mato Grosso do Sul, publicada 

por Richardson (2001), porém nesse trabalho não existe fotos e nem descrição desse 
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material, possuindo apenas uma linha de comentário: “Mature  fruit  bodies  of  this  

‘bird’s  nest  fungus’  were present in the field. MJR 64/98”. Apesar de frequentemente 

encontrada para o Rio Grande do Norte, nessa revisão consta o primeiro registro para o 

Estado.  

 

Cyathus striatus (Huds.) Willd., Florae Berolinensis Prodomus 399 (1787) (Fig. 32) 

Etimologia: do latim “stria”, em referência ao perídio com estrias evidentes.  

 

Perídio infundibuliforme, 6–8 (–12) mm de altura, 4.05–6 (–9) mm de largura na porção 

superior, às vezes expandindo na boca, mas não afilando na base. Pedicelo ausente. 

Embasamento de 4.1–7 mm, conspícuo, de coloração marrom (6E6). Exoperídio lanoso, 

de coloração marrom escuro (6E5), com tomentos de 0.43–0.7 mm, arranjado em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa inconspicuamente a conspicuamente plicada, com 

0.42–0.5 mm entre as marcações. Boca distintamente setosa em padrão contínuo,  0.41–

1 mm de altura, de coloração marrom escuro (7F8). Endoperídio marrom escuro (7F5), 

conspicuamente plicado, com 0.26–0.5 mm entre as marcações. Brilho fraco, não 

contrastando com o exterior. Estipe de 1.5–3 mm, marrom (7E5). Epifragma branco e 

rígido. Peridíolos cinza escuro a cinza oliva (1F1–1F2), cerca de 4–12 por basidioma, 

1.25–2.13 × 1–2.1 mm, de formato circular à elíptico, superfície lisa, túnica presente, 

hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 12.04–20.67 × 7.6–12.7 

µm (L = 17.04 µm; W = 10.43 µm; n = 30), elípticos à alongados (Q = 1.31–1.71), em 

média alongados (Qm = 1.62), apículo ausente e parede do basidiósporo de 1.2–3.8 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Ceará, Viçosa do Ceará – 05 de março de 2005. R.S. 

Araújo. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-

Fungos 994); Brasil: Paraíba, Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro – 

17 de agosto de 2012. R.H.S.F. Cruz, D.S. Alfredo, I.G. Baseia, M.C.A. Sá. Padrão de 

crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 1828); Brasil: 

Rio Grande do Norte, Parque Estadual Dunas do Natal – 11 de Agosto de 2007. F.F. 

Silva. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição (UFRN-

Fungos 595); Brasil: São Paulo, Mogi-Guaçu, Fazenda Campininha – 20 de fevereiro 

de 1999. I.G. Baseia (Baseia 343). Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 2605).  
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Figura 32. Cyathus striatus. A. Exoperídio lanoso. B. Peridíolos com superfície lisa. C. Peridíolo com 

córtex simples. D. Basidiosporos elípticos a alongados.  

 

Comentários: Espécie tipo do gênero, Cyathus striatus é caracterizada pela presença de 

estrias conspícuas no perídio, principalmente no endoperídio, tomentos da boca setosos 

em alguns basidiomas jovens, mas tornando-se fimbriada em organismos mais velhos e 

córtex do tipo simples (LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Apesar de ser amplamente 

identificada nas coleções de fungos brasileiras, muitas exsicatas foram identificadas 

como C. striatus apenas pelo fato de possuírem marcações conspícuas no perídio, o que 

ocasionou inúmeras identificações incorretas. Para resolver esse problema, a descrição 

proposta nessa revisão abrange ao morfotipo dessa espécie ocorrente para o Brasil e 

corresponde as descrições publicadas para a espécie. Cyathus striatus é a única espécie 

que possui um tom amarronzado nos basidiosporos, indicando que essa espécie poderia 

ser a única que apresenta basidiosporos coloridos para o gênero, assim como observado 

por Cruz  (2017). Devido a presença de setas na boca, essa espécie pode ser confundida 

com C. setosus, porém o tamanho menor do basidioma (5.52–8.34 mm em altura), 

córtex do tipo duplo, embasamento diminuto (1.71–2.39 mm) e tamanho menor entre as 

estrias no exoperídio (0.43–0.76 mm) a diferenciam dessa espécie. Apesar dessa espécie 



                    Góis, J.S. – Revisão das espécies do gênero Cyathus Haller para o Brasil                         

 

96 

 

ser frequentemente encontrada no estado do Rio Grande do Norte, ainda não foram 

publicados registros para o estado, constando nessa revisão o primeiro registro dessa 

espécie para o Rio Grande do Norte.  

 

Cyathus triplex Lloyd, The Nidulariaceae or “bird’s nest fungi” (7): 23, t. 109:12–14 

(1906) (Fig. 33) 

Etimologia: do latim “triplex”, que significa triplo.  

 

Perídio infundibuliforme a campanulado, 4.56–7.11 mm de altura, 4.82–6.38 mm de 

largura na porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo 

ausente. Embasamento de 2.55–3.96 mm, conspícuo, marrom escuro (8F8). Exoperídio 

hirsuto, de coloração castanho (7F6), com tomentos de 0.41–0.50 mm, arranjado em 

tufos regulares, direcionados para fora da frutificação e flexíveis. Parede externa lisa, 

raramente inconspicuamente plicada, com 0.29–0.48 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.21–0.31 mm de altura, de coloração marrom 

escuro (7F7). Endoperídio cinza à bege amarronzado (6E1–6E3), inconspicuamente 

plicado à liso, com 0.45–0.60 mm entre as marcações. Brilho perceptível, contrastando 

com o exterior. Estipe de 0.4–1.1 mm, marrom (7E5). Epifragma branco acinzentado e 

rígido. Peridíolo marrom acinzentado (7F2–7F3), cerca de 9 por basidioma, 1.78–2.08 

(–2.36) × 1.54–1.87 mm, de formato (circular) angular à elíptico, superfície levemente 

enrugada, túnica indistinta e córtex duplo, sendo exocórtex marrom escuro, endocórtex 

marrom escuro a negro e mesocórtex cinza a cinza escuro. Hifas do mesocórtex 

compactas e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns,  15.97–22 × (–

8.51) 12.5–16.79 µm (L = 18.33 µm; W = 14.23 µm; n = 30), levemente elípticos a 

alongados (Q = 1.21–1.54), em média elipsoides (Qm  = 1.37), apículo presente em 

alguns basidiosporos e parede de 1–2.28 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Amazonas, Manacapuru, Rio Solimões. 3°14'09"S 

60°53'10"W – 23 de fevereiro de 2013. T. Accioly, T.S. Cabral 112. Padrão de 

crescimento solitário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 2239); Brasil: 

Pernambuco, Moreno, Reserva Ecológica de Carnijós – 08 de julho de 2008. L. 

Trierveiler-Pereira, J.R. Baltazar e Victor. Padrão de crescimento e substrato 

desconhecidos (URM82063); Brasil: Pernambuco, Reserva Biológica de Serra Negra – 
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data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 178); Brasil: Rio Grande do Norte, Natal – 02 de agosto 

de 2019. B.T. Goto. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em decomposição 

(UFRN-Fungos 3319); Brasil: Roraima, Alto Alegre – 10 de junho de 1986. E.L. Sete 

Silva 42. Padrão de crescimento solitário, sobre madeira em decomposição 

(INPA154913); Brasil: Roraima, Monte Alegre, Ilha de Maracá, Estação Ecológica de 

Maracá (SEMA) – 14 de junho de 1986. K.F. Rodrigues 986, M.J.G. Hopkins, B. Lowy, 

E.S. Silva, J. Guedes, R.P. de Lima. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (RB247260); Brasil: São Paulo, Luiz Antônio, Estação Ecológica do 

Jataí – data e coletor desconhecidos. Padrão de crescimento agregado, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 181). 

 

 

Figura 33. Cyathus triplex. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolos com superfície levemente rugosa. C. 

Peridíolo com córtex duplo e endocortex ondulado. D. Peridíolo com córtex duplo e não ondulado. E. 

Basidiosporos elípticos, com algumas formas ovoides. 

 

Comentários: Cyathus triplex é uma espécie bastante comum para o Brasil, mas que é 

frequentemente identificada como C. striatus, mesmo apresentando estrias raramente 

inconspícuas, sendo predominantemente liso no exoperídio e no endoperídio. Essa 
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espécie é caracterizada por apresentar um basidioma hirsuto, com tamanho reduzido (5–

6 mm), exoperídio e endoperídio  liso à inconspicuamente plicado, córtex duplo 

(BRODIE, 1975). Nas amostras brasileiras ainda vale ressaltar algumas características 

diagnósticas, como basidioma com no máximo 7 mm de altura, tomentos do exoperídio 

com no máximo 0.5 mm de altura e endoperídio com coloração cinza à bege 

amarronzado. Importante destacar que nenhuma das amostras analisadas apresentaram o 

crescimento cespitoso que foi observado por Lloyd (1906). Uma característica 

interessante foi observada na amostra UFRN-Fungos 3319, na qual o endocórtex desse 

material é ondulado (Fig. 33–C). Esse padrão só é observado nas espécies Cyathus olla 

f. brodiensis T.C. Shinners & J.P. Tewari, C. ellipsoideus H.J. Brodie e C. bulleri H.J. 

Brodie, porém todas elas apresentam córtex simples e não ocorrem para o Brasil 

(BRODIE, 1967b, 1974; SHINNERS & TEWARI, 1998). Apesar dessa diferença, a 

amostra manteve sua identificação por apresentar as características diagnósticas da 

espécie.  

 Cyathus triplex pode ser confundido com C. pallidus principalmente devido ao 

endoperídio liso e ao basidioma diminuto. Entretanto, C. triplex possui córtex duplo, 

enquanto C. pallidus possui córtex simples, característica que já os coloca em grupos 

distintos. Além disso, C. pallidus também difere por possuir basidiosporos menores (5–

8 × 4–7 µm), exoperídio com cores mais claras e tomentos mais longos (0.5–0.68 mm) 

(BRODIE, 1975; BASEIA & MILANEZ, 2001). Devido à ausência de marcações no 

exoperídio e no endoperídio, C. triplex também pode ser confundido com C. 

intermedius, porém se difere por possuir peridíolos maiores (2.10–2.30 mm; até 2.61 

mm nas amostras brasileiras), basidiosporos menores (12–14.61 × 8.77–10.24 µm) e 

córtex simples (LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Cyathus poeppigii e C. hortensis 

também podem ser confundidas com C. triplex, porém em ambos o exoperídio e o 

endoperídio são conspicuamente plicados e os basidiosporos são maiores (17.7–34.3 × 

13–20.3 µm em C. hortensis e 17.17–36.33 × 11.26–24.94 em C. poeppigii) (CRUZ & 

BASEIA, 2014; GÓIS et al. 2020). Nessa revisão, Cyathus triplex é reconhecido pela 

primeira vez para o estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 



                    Góis, J.S. – Revisão das espécies do gênero Cyathus Haller para o Brasil                         

 

99 

 

Cyathus villosocarpus J.S. Góis, R. Cruz, P.H.G. Nascimento & Baseia, New Zealand 

Journal of Botany 1757469: 3 (2020) (Fig. 34) 

Etimologia: em referência ao basidioma fortemente hirsuto com tomentos longos. 

 

Perídio infundibuliforme à campanulado, 5.07–8.38 mm de altura, 4.29–6.46 mm de 

largura na porção superior, não expandindo na boca nem afilando na base. Pedicelo 

ausente. Embasamento fortemente tomentoso de 1.57–3.60 mm, conspícuo, marrom 

claro (6D4). Exoperídio hirsuto, de coloração marrom claro “cocoa” (6E6), com 

tomentos de 0.74 – 1.54 mm, arranjado em tufos regulares, direcionados para fora da 

frutificação e flexíveis. Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.35–0.75 mm 

entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.26–0.31 mm de 

altura, de coloração marrom claro (5D5). Endoperídio marrom acinzentado (7D3), 

conspicuamente plicado, com 0.37–0.64 mm entre as marcações. Brilho platina, 

contrastando com o exterior. Estipe de 0.75 – 1.35 mm, marrom. Epifragma branco e 

rígido. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), cerca de 12 por basidioma, 1.79–2.21 × 

1.58–1.96 mm, de formato angular à elíptico, superfície levemente enrugada, túnica 

hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 6.17–9.94 × 5.06–7.48 

µm (L = 8.03 µm; W = 6.22 µm; n = 30), levemente elípticos à elipsoides (Q = 1.18–

1.51), alguns ovoides, em média elipsoides (Qm = 1.33), apículo presente em alguns 

basidiosporos e parede de 0.67–1.17 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Bahia, Parque Nacional Monte Pascoal – 01 de maio de 

2019. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento gregário, sobre madeira em 

decomposição (UFRN-Fungos 3230 – Holótipo); Brasil: Bahia, Parque Nacional 

Monte Pascoal – 09 de agosto de 2018. Coletor desconhecido. Padrão de crescimento 

gregário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 3235); Brasil: Bahia, Parque 

Nacional Monte Pascoal – 09 de agosto de 2018. Coletor desconhecido. Padrão de 

crescimento gregário, sobre madeira em decomposição (UFRN-Fungos 3236, UFRN-

Fungos 3238, UFRN-Fungos 3239). 
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Figura 34. Cyathus villosocarpus. A. Exoperídio hirsuto com tomentos longos. B. Peridíolos com 

superfície levemente rugosa. C. Peridíolo com córtex simples. D. Basidiosporos elípticos, com algumas 

formas ovoides.  

 

Comentários: Descrita recentemente para o nordeste brasileiro, Cyathus villosocarpus 

é uma das poucas espécies publicadas que possuem mais de uma coleta, tornando-a 

mais acessível a pesquisadores que possam vir a realizar análises futuras com essa 

espécie. Essa espécie é caracterizada pelo exoperídio fortemente hirsuto, com tomentos 

longos (até 1.5 mm), embasamento fortemente cotonoso, córtex simples e basidiosporos 

diminutos (6.17–9.94 × 5.06–7.48 µm) (GÓIS et al. 2020). Essa espécie se assemelha a 

Cyathus helenae  devido ao tamanho do basidioma, córtex simples e o tamanho do 

peridíolo, porém C. helenae possui basidiosporos maiores (13.67–18.74 × 8.23–11.53 

µm), tomentos mais curtos (0.25–0.5 mm), tomento da boca mais curto (até 0.2 mm) e 

parede interna inconspicuamente plicada (BRODIE, 1966a; BRODIE, 1975). Cyathus 

villosocarpus também pode ser comparado com C. griseocarpus pelo exoperídio 

hirsuto, formato e tamanho dos peridíolos, e pelo tamanho dos basidiosporos, porém 

este se difere por apresentar tomentos menores (0.5–0.85 mm), peridíolos maiores 

(2.18–2.66 × 1.73–2.09 mm), embasamento liso, perídio com coloração mais clara, 

perídiolos com superfície lisa e endoperídio liso a inconspicuamente plicado, com 
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brilho platina (BRODIE & SHARMA, 1980; BRODIE, 1984). Para o Brasil até o 

momento, essa é a única espécie que possui o exoperídio fortemente hirsuto e o 

embasamento bastante cotonoso, possibilitando ao pesquisador uma acurácia eficiente 

na sua identificação.  

 

Cyathus sp. 1 (Fig. 35) 

 

Perídio campanulado, 6.3–6.60 mm de altura, 5.07–5.95 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca, mas afilando na base. Pedicelo de 1.05 mm. 

Embasamento não observado. Exoperídio lanoso a hirsuto, de coloração marrom escuro 

(6F7), com tomentos de 0.60–0.90 mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. 

Parede externa inconspicuamente plicada à lisa, com 0.42–0.58 mm entre as marcações. 

Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.18–0.24 mm de altura, de coloração 

marrom escuro (6F7). Endoperídio marrom escuro (6F3), conspicuamente plicado, com 

0.44–0.69 mm entre as marcações. Brilho inexistente. Estipe não observado. Epifragma 

ausente. Peridíolo marrom acinzentado (8F3), cerca de 4 por basidioma, 3.14–3.92 × 

2.93–3.35 mm, de formato angular a elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e córtex 

duplo, sendo exocórtex e o endocórtex marrom escuro e o mesocórtex marrom. Hifas do 

mesocórtex compactas e não pulverulentas. Basidiosporos lisos, hialinos, comuns, 

12.55–17.81 × 7.96–11.77 µm (L = 14.38 µm; W = 9.33 µm; n = 30),  elipsoides a 

alongados (Q = 1.35–1.59), em média elipsoides (Qm = 1.54), apículo presente em 

alguns basidiosporos e parede de 1.06–1.89 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Pernambuco, Recife, Iputinga – 18 de janeiro de 1956. 

Regina Rocha Batista. Substrato ausente (URM5214). 
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Figura 35. Cyathus sp.1. A. Exoperídio lanoso a hirsuto, com pedicelo proeminente. B. Peridíolos com 

superfície lisa. C. Peridíolo com córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários:  Cyathus sp. 1 é caracterizada por apresentar basidioma campanulado, 

com formato típico de sino invertido, parede externa inconspicuamente plicada à lisa, 

peridíolos grandes (3.14–3.92 × 2.93–3.35 mm) e córtex duplo.  Essa espécie é similar a 

C. montagnei e C. morelensis, porém se distingue de ambas por apresentar córtex do 

tipo duplo. Outra espécie morfologicamente similar é C. limbatus, mas C. sp.1 apresenta 

peridíolos maiores (2.04–2.92 × 1.81–2.16 mm em C. limbatus), formato do basidioma 

distinto (infundibuliforme em C. limbatus), parede do esporo menor e dimensões 

menores do basidiomas (chegando até 10 mm em C. limbatus) (BRODIE, 1975). 

Cyathus sp.1 também pode ser confundida com C. triplex principalmente devido a 

alguns materiais apresentarem formato campanulado, parede externa lisa e exoperídio 

hirsuto. Porém, Cyathus sp.1 diferencia-se por apresentar perídiolos maiores, presença 

de pedicelo na porção inferior do basidiomas, tamanho dos tomentos maiores (0.41–

0.51 em C. triplex), superfície lisa nos peridíolos e camada cortical com colorações 

distintas quando comparadas com C. triplex (LLOYD, 1906; BRODIE, 1975). Devido a 

similaridade morfológica de Cyathus sp. 1 com algumas espécies, é necessário o auxílio 
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de ferramentas moleculares para delimitar essa espécie, uma vez que se distancia do 

padrão morfológico normalmente observado. 

 

Cyathus sp. 2 (Fig. 36) 

 

Perídio infundibuliforme, 6.89–8.01 mm de altura, 2.87–3.23 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca, mas afilando na base. Pedicelo de 1.71–2.34 mm. 

Embasamento de 0.92–1.17 mm, conspícuo, marrom claro “agate” (6D4). Exoperídio 

hirsuto, de coloração marrom “rust” (6E8), com tomentos de 0.3–0.45 mm, arranjado 

em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.18–0.36 

mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.22–0.26 mm 

de altura, de coloração marrom claro “autumm leaf” (6D7). Endoperídio bege 

amarronzado (6E3), conspicuamente plicado, com 0.17–0.27 mm entre as marcações. 

Brilho perceptível, mas não contrastando com o exterior. Estipe de 0.65 – 1.33 mm, 

negro. Epifragma marrom e flexível. Peridíolo negro, cerca de 6 por basidioma, 1.57–

1.78 × 1.32–1.94 mm, de formato elíptico, superfície lisa, túnica marrom e córtex 

duplo, sendo exocórtex e endocórtex negros e mesocórtex marrom escuros. 

Basidiosporos lisos, hialinos, raros, 24.38–38.64 × 16.88–25.73 µm (L = 29.01 µm; W 

= 22.17 µm; n = 30), em média elípticos (Qm = 1.50), apículo ausente e parede do 

basidiósporo de 1.06–1.71 µm. 

 

Material Analisado: Brasil: Minas Gerais, Porto Mandacaru, Estrada Grão Mogol – 11 

de maio de 1979. Pape C.M. – 250A. Padrão de crescimento cespitoso, sobre madeira 

em decomposição (RB190249). 
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Figura 36. Cyathus sp.2. A. Exoperídio hirsuto. B. Peridíolos com superfície lisa. C. Peridíolo com 

córtex duplo. D. Basidiosporos elípticos.  

 

Comentários: Cyathus sp. 2 é caracterizada por apresentar exoperídio hirsuto, com a 

largura do basidiomas muito inferior ao comprimento, conferindo um formato alongado, 

peridíolos negros e córtex duplo. Essa espécie é similar a Cyathus gayanus e C. gracilis, 

visto que, das espécies que ocorrem para o Brasil, essas são as únicas que possuem 

características similares as encontradas em C. sp.1. Essa espécie possui muita 

similaridade com Cyathus gayanus e diferencia-se por características pontuais como 

exoperídio hirsuto, com colorações mais claras (marrom caramelo a marrom 

avermelhado em C. gayanus), parede do esporo menos espessa (1.5–4.3 µm em C. 

gayanus) e córtex distintamente duplo (subhomogêneo no topo e na base em C. 

gayanus) (TULASNE & TULASNE, 1844; BRODIE, 1973; CRUZ et al. 2014). Devido 

a essa proximidade, é fundamental o auxílio das análises moleculares para delimitar 

essa espécie e C. gayanus, visto que ainda não existem dados moleculares de ambas as 

espécies. 
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5.2.2. Chave de identificação para as espécies brasileiras 

 Utilizando como base os caracteres morfológicos utilizados nessa revisão para 

delimitação das espécies, pode-se observar que os caracteres morfológicos utilizados na 

última chave de Cyathus proposta por Brodie (1975), separam bem as espécies 

ocorrentes no Brasil.  

 

1. Basidiosporos com comprimento maior ou igual 25 µm.............................................. 2 

1’. Basidiosporos com comprimento menor que 25 µm................................................... 3 

2. Perídio conspicuamente plicado externamente e internamente ................................... 4 

2’. Perídio liso ou inconspicuamente plicado internamente ........................ C. stercoreus 

3. Córtex duplo ................................................................................................................ 8 

3’. Córtex simples .......................................................................................................... 10 

4. Parede do esporo atingindo valores máximos superiores a 3 µm ................................ 5 

4’. Parede do esporo com valores menores ou iguais a 3 µm .......................................... 6 

5.  Corpo de frutificação maior do que 8 mm em altura, podendo ser hirsuto ou lanoso, 

com tomentos variando de 0.2–0.5 mm .......................................................... C. gayanus 

5’.  Corpo de frutificação menor do que 8 mm em altura, predominantemente hirsuto 

.......................................................................................................................................... 7 

6. Túnica indistinta, sem pedicelo na base do perídio ..................................................... 9 

6’. Túnica presente de coloração marrom escuro, pedicelo presente em vários 

basidiomas ............................................................................................... C. pedunculatus  

7. Perídio de 5–6 mm de altura, exoperídio laranja acinzentado, com tomentos de 0.5–

0.75 mm, embasamento conspícuo com no máximo 2 mm de diâmetro; parede do 

esporo de 2.33–4.91 µm............................................................. C. aurantiogriseocarpus  

7’. Perídio de 6–8 mm de altura, exoperídio marrom a loiro escuro, com tomentos de 1–

1.5 mm, embasamento inconspícuo de 3–6 mm de diâmetro; parede do esporo de 4–

6.35 mm ................................................................................................ C. magnomuralis 

8. Perídio de 5–7 mm de altura, peridíolo cinza escuro a negro, exocórtex e endocórtex 

negro ............................................................................................................. C. hortensis 

8’. Tomentos do exoperídio fáceis de medir; endoperídio com brilho perceptível a 

platina ............................................................................................................................ 21 

9. Tomentos do exoperídio muito finos, quase glabro e difíceis de medir; endoperídio 

opaco (sem brilho) ....................................................................................... C. calvescens 
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9’. Perídio de 7.04–10 mm de altura, peridíolo cinza amarronzado, exocórtex e 

endocórtex marrom escuro ............................................................................ C. poeppigii 

10. Perídio unicamente do tipo campanulado ................................................................ 11 

10’. Perídio infundibuliforme ou variando entre infundibuliforme a levemente 

campanulado .................................................................................................................. 12 

11. Endoperídio cinza amarronzado, peridíolo com 2–3 mm de diâmetro; basidiosporos 

com formato globoso (Q = 1.00–1.05) a elíptico (Q = 1.30–1.60), alguns ovoides 

................................................................................................................................. C. olla 

11’. Endoperídio cinza alaranjado, peridíolo com 1.5–2 × 1–1.5 mm de diâmetro; 

basidiosporos com formato levemente elíptico (Q= 1.15–1.30) a alongados (Q= 1.60–

2.00) ................................................................................................................. C. pallidus 

12. Basidiosporos até 11 µm de comprimento .............................................................. 13 

12’. Basidiosporos maiores que 11 µm de comprimento .............................................. 16 

13. Embasamento fortemente cotonoso, tomentos longos de 0.74–1.5 mm de 

comprimento; endoperídio conspicuamente plicado ............................... C. villosocarpus 

13’. Embasamento liso, tomentos variando de 0.5–0.8 mm de comprimento ............... 14 

14. Peridíolo negro, apículo ausente; embasamento marrom escuro com 3.18–4.89 mm 

de diâmetro .............................................................................................. C. berkeleyanus 

14’. Peridíolo marrom acinzentado, apículo presente em alguns basidiosporos; 

embasamento marrom claro a marrom, não maior do que 3.5 mm de diâmetro ........... 15 

15. Perídio com formato triangular, endoperídio cinza alaranjado; basidiosporos com 

formato levemente elíptico (Q = 1.15–1.30) a elíptico (Q = 1.30–1.60) , em média 

levemente elíptico ..............................................................................................C. julietae  

15’. Perídio levemente expandido na boca, endoperídio marrom; basidiosporos com 

formato subgloboso (Q = 1.05–1.15) a alongado (Q = 1.60–2.00), em média elíptico (Q 

= 1.30–1.60) .............................................................................................. C. microsporus 

16. Peridíolos com até 2 mm de diâmetro ..................................................................... 17 

16’. Peridíolos maiores que 2 mm de diâmetro ............................................................. 18 

17. Basidioma medindo 4–6 × 3–4.5 mm, com tomentos lanosos; exoperídio e 

endoperídio lisos; túnica bronze ................................................................... C. pygmaeus 

17’. Basidioma medindo 8–9 × 5–7 mm, com tomentos hirsutos; exoperídio e 

endoperídio conspicuamente plicados; túnica indistinta .............................. C. apiculatus 

18. Boca unicamente do tipo fimbriada ......................................................................... 19 
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18’. Boca  setosa, as vezes fimbriada ............................................................................ 20 

19. Perídio de coloração marrom; peridíolo circular a elíptico; túnica acinzentada; 

parede do basidiósporo com no máximo 2 µm ................................................. C. helenae 

19’. Perídio de coloração marrom a marrom avermelhado; peridíolo elíptico a angular; 

túnica amarronzada; parede do basidiósporo de 2–3 µm ............................. C. montagnei 

20. Perídio de 5.5–8 mm de altura, parede externa lisa; basidiosporos com formato 

subgloboso (Q = 1.05–1.15)  a elíptico (Q = 1.30–1.60) ........................... C. intermedius 

20’. Perídio de 6–12 mm de altura, parede externa inconspicuamente a conspicuamente 

plicada; basidiósporo com formato elíptico (Q = 1.30–1.60) a alongado (Q = 1.60–2.00) 

............................................................................................................................ C. striatus 

21. Tomentos do exoperídio com no máximo 0.5 mm .................................................. 22 

21’. Tomentos do exoperídio com valores que atingem acima de 0.5 mm ................... 25 

22. Perídio menores que 8 mm de altura ....................................................................... 23 

22’. Perídio maiores ou iguais a 8 mm de altura ........................................................... 24 

23. Corpo de frutificação campanulado; exoperídio inconspicuamente plicado, com 0.4–

0.5 mm de espaçamento entre as estrias; endoperídio cinza perolado 

................................................................................................................. C. parvocinereus 

23’. Corpo de frutificação infundibuliforme a campanulado; exoperídio liso, raramente 

inconspícuamente plicado; endoperídio cinza à bege amarronzado 

............................................................................................................................. C. triplex 

24. Basidiosporos de 5–8 µm de comprimento, subglobosos (Q = 1.00–1.05) a 

raramente ovoides, em média alongados (Q = 1.60–2.00); endoperídio marrom 

........................................................................................................................... C. batistae 

24’. Basidiosporos de 13–19 µm de comprimento, levemente elípticos (Q = 1.15–1.30) 

a elípticos (Q = 1.30–1.60), em média elíptico; endoperídio cinza amarronzado a 

marrom avermelhado .......................................................................................... C. badius 

25. Exoperídio loiro claro dourado a loiro escuro; parede do basidiósporo com no 

máximo 1.5 µm ................................................................................................. C. albinus 

25’. Exoperídio em várias tonalidades de marrom; parede do basidiósporo com valores 

que podem ultrapassar 1.5 µm........................................................................................ 26 

26. Córtex visivelmente duplo em toda a extensão do peridíolo ................................... 27 

26’. Córtex duplo subhomogêneo simples .................................................. C. morelensis  

27. Superfície do peridíolo levemente enrugada a rugosa ............................................. 28 
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27’. Superfície do peridíolo lisa .................................................................................... 29 

28. Corpo de frutificação com um pedicelo de 1–3 mm de altura; exoperídio marrom 

chocolate; peridíolo com endocórtex marrom escuro e exocórtex negro, mesocórtex 

cinza .................................................................................................................. C. gracilis 

28’. Corpo de frutificação sem pedicelo; exoperídio marrom escuro a marrom 

avermelhado; peridíolo com endocórtex e exocórtex marrom escuro, mesocórtex 

marrom acinzentado a bege ................................................................................. C. earlei 

29. Boca setosa, podendo ou não variar para fimbriada em alguns basidiomas com a 

idade ............................................................................................................................... 30 

29’. Boca exclusivamente fimbriada ............................................................................. 31 

30. Basidioma isométrico na largura e na altura; tomentos do exoperídio lanoso; 

tomento da boca de 0.1–0.4 mm de altura .................................................. C. isometricus 

30’. Basidioma com tamanhos distintos na largura e na altura; tomentos do exoperídio 

hirsuto; tomento da boca com até 1 mm de altura ............................................. C. setosus 

31. Basidioma expandido na boca; exoperídio hirsuto, com tomentos de 0.7–1.25 mm; 

tomentos da boca com padrão contínuo em basidiomas jovens e velhos 

..................................................................................................................... C. amazonicus 

31’. Basidioma não expandido na boca; exoperídio lanoso a hirsuto, com tomentos de 

0.47–0.70 mm; tomentos da boca intermitente nas estrias do perídio 

.......................................................................................................................... C. limbatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Góis, J.S. – Revisão das espécies do gênero Cyathus Haller para o Brasil                         

 

109 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foram analisadas 145 exsicatas de Cyathus, distribuídas em 31 espécies válidas 

atualmente para o gênero. Apenas C. olla não foi possível confirmar sua existência, 

necessitando revisar o material depositado na coleção SP-Fungi. Além disso, nove 

registros de Cyathus foram identificados para o Brasil, sendo 1 para Amazônia, 2 para a 

Caatinga, 6 para Mata Atlântica e 1 para o Cerrado.  

Com os resultados obtidos nessa revisão, pode-se observar que inúmeras 

espécies do gênero Cyathus estavam identificadas erroneamente, principalmente devido 

à falta de padronização de diversas características morfológicas e ausência de uma 

chave de identificação para as espécies brasileiras. Mesmo após a publicação da única 

chave existente para o gênero, proposta por Brodie (1984), era possível observar que 

havia discrepâncias com relação as amostras que eram encontradas no Brasil, pois os 

materiais existentes nessa chave eram oriundos, em sua maioria, do continente europeu. 

Com isso, nessa revisão foi possível gerar dados morfológicos suficientes para auxiliar 

na identificação das espécies, além da confecção de uma chave dicotômica apenas com 

espécimes brasileiros. 

 Apesar do Brasil possuir a maior riqueza de ocorrência do gênero dentre os 

países da América Latina e inúmeros outros, ainda é escasso o conhecimento sobre a 

diversidade desses organismos no país. Devido a polarização dos centros de pesquisa, 

existem muitas regiões do país que praticamente não há registro de ocorrência para o 

gênero, como Cerrado, Pampas e Pantanal. Apesar de na Mata Atlântica nordestina e na 

Amazônia há um número elevado de ocorrência de espécies, ainda é possível encontrar 

táxons novos a partir da coleta em locais ainda inexplorados, como por exemplo a 

descoberta de Cyathus villosocarpus para o Parque Nacional e Histórico do Monte 

Pascoal.  

 A partir das análises morfológicas e das notas taxonômicas das espécies, é 

possível perceber que existem problemas taxonômicos a serem resolvidos em Cyathus, 

principalmente nos táxons que ocorrem nas regiões dos Neotrópicos como um todo. 

Provavelmente, existe a formação de alguns complexos de espécies sob o nome de 

Cyathus earlei, C. gayanus e C. limbatus. Devido a essas espécies possuírem 

morfologia similar, inúmeros materiais estavam identificados incorretamente e, além 

disso, foi possível observar variações morfológicas entre os espécimes, como tamanho 

dos basidiósporos, número de camadas corticiais e medições de macroestruturas, o que 
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pode indicar que existem táxons diferentes identificados com nomes já conhecidos. 

Esses pontos devem ser explorados no futuro com o auxílio de ferramentas moleculares 

para solucionar os problemas taxonômicos do gênero Cyathus, fornecendo 

embasamento para estudos posteriores com o gênero.    
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ANEXO I 

Ficha de Identificação individual utilizada para identificação de Cyathus  
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APÊNDICE I 

Artigo publicado na revista New Zealand Journal of Botany 
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APÊNDICE II 

Artigo a ser submetido na revista Darwiniana 
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