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RESUMO 

 

Os Fungos da família Nidulariaceae, ou “fungos ninho-de-pássaro”, apresentam basidiomas 

em forma de vaso, com a superfície da parede lisa ou estriada longitudinalmente e 

estruturas internas que se assemelham a pequenos ovos de pássaros dentro de um ninho, os 

peridíolos. Dentre os cinco gêneros que compõem o grupo, o mais representativo é Cyathus 

Haller: Pers. O Nordeste Brasileiro apresenta grande importância para a diversidade 

mundial por conter um domínio fitoecológico único e exclusivamente brasileiro, a 

Caatinga, o qual carece de atenção especial quanto aos macrofungos. Apesar do 

crescimento gradual de conhecimento nos últimos anos, os estudos ainda são incipientes no 

domínio Caatinga. Entre as suas diversas formações vegetais existem os Brejos de Altitude, 

caracterizados como ilhas úmidas de vegetação perenifólia, solo de baixa fertilidade e 

precipitação anual entre 900 – 1.300 mm. Este trabalho visou levantar a riqueza taxonômica 

dos fungos nidulariáceos em áreas de Caatinga do Nordeste Brasileiro, descrevendo e 

identificando espécies, bem como ampliando a coleção do herbário UFRN – Fungos. Para 

descrição de fungos nidulariáceos seguiu-se a proposta em literaturas especializadas do 

grupo. Foram encontradas e identificadas 10 espécies do gênero Cyathus, a saber: C. earlei 

Lloyd, C. gayanus Tul. & C. Tul., C. gracilis H.J. Brodie, C. intermedius (Mont.) Tul. & C. 

Tul., C. limbatus Tul. & C. Tul., C. montagnei Tul. & C. Tul., C. pallidus Berk. & M.A. 

Curtis, C. poeppigii Tul. & C. Tul., C. striatus (Huds.) Willd. e C. tríplex Lloyd. Além 

dessas foram descritas 4 novas espécies para a ciência: Cyathus calvescens R. Cruz & 

Baseia sp. nov., C. hortum R. Cruz & Baseia sp. nov., C. magnomuralis R. Cruz & Baseia 

sp. nov. e C. parvocinereus R. Cruz & Baseia sp. nov. Duas amostras foram identificadas 

apenas a nível de gênero. Nenhum membro de Mycocalia J.T. Palmer, Nidula V.S. White, 

Nidularia Fr. e Crucibulum Tul. & C. Tul. foi encontrado, contudo os resultados foram de 

grande valia por ser um trabalho inédito na Caatinga e importante subsídio para aplicação 

de projetos de conservação e utilização sustentável do domínio. 

   

Palavras-Chave: Taxonomia; Basidiomycota; Semi-árido; Biodiversidade; Brasil. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Fungi of the family Nidulariaceae or “bird’s nest fungi” present a vase-shaped basidiomata 

with the wall surface smooth or striated lengthwise and internal structures resembling small 

bird eggs in a nest, the peridioles. Among the five genera that comprise the group, the more 

representative is Cyathus Haller: Pers. The Brazilian Northeast region shows major 

importance for the world’s diversity by containing a Brazilian unique and exclusively 

phytoecological domain, the Caatinga, which lacks particular attention regarding 

macrofungi. Although the gradual growth of knowledge in recent years, studies are still 

insipient in the Caatinga domain. Between their various vegetal formations are the “Brejos 

de Altitude”, described as islands with moist perennial vegetation, low soil fertility and 

annual precipitation of 900 – 1.300 mm. This study aimed to evaluate the taxonomic 

richness of Nidulariaceae fungi in Caatinga’s areas of Northeastern Brazil, describing and 

identifying species, as well as expanding the collection of Herbarium UFRN – Fungos. For 

description of Nidulariaceae fungi was followed the proposed by specialized literature in 

the group. We have found and described 10 species of the genus Cyathus, namely: C. earlei 

Lloyd, C. gayanus Tul. & C. Tul., C. gracilis H.J. Brodie, C. intermedius (Mont.) Tul. & C. 

Tul., C. limbatus Tul. & C. Tul., C. montagnei Tul. & C. Tul., C. pallidus Berk. & M.A. 

Curtis, C. poeppigii Tul. & C. Tul., C. striatus (Huds.) Willd. and C. tríplex Lloyd. Beyond 

these have been described four new species to science: Cyathus calvescens R. Cruz & 

Baseia sp. nov., C. hortum R. Cruz & Baseia sp. nov., C. magnomuralis R. Cruz & Baseia 

sp. nov. and C. parvocinereus R. Cruz & Baseia sp. nov. Two samples were identified only 

to genus level. No member of Mycocalia J.T. Palmer, Nidula V.S. White, Nidularia Fr. and 

Crucibulum Tul. & C. Tul. has been found, however the results were extremely valuable for 

being an unprecedented work in Caatinga, and importante tool for implementation of 

conservation projects and sustainable utilization of this domain. 

   

Key words: Taxonomy; Basidiomycota; Semiarid; Biodiversity; Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os fungos nidulariáceos são caracterizados por seu basidioma em forma de vaso, 

ausente ou não de marcações transversais nas paredes, além da presença de estruturas 

internas semelhantes a pequenos ovos de pássaros dentro de um ninho, etimologia do termo 

Bird’s Nest Fungi, “fungos ninho de passarinho” na tradução literal (Brodie, 1975).  

Cinco gêneros compõem o grupo, sendo eles Crucibulum Tul. & C. Tul., Mycocalia 

J.T. Palmer, Nidula V.S. White, Nidularia Fr. e Cyathus Haller:Pers., sendo este último o 

mais representativo (Brodie, 1975). Tradicionalmente estavam incluídos na classe 

atualmente invalidada Gasteromycetes Fr. do Filo Basidiomycota, por presença de 

basidioma angiocárpico e dispersão passiva de esporos (Alexopoulos et al., 1996; Brodie, 

1975). Segundo Hibbett et al. (1997) e Moncalvo et al. (2002), com base em dados 

moleculares, esses fungos foram dispostos na ordem Agaricales Underw. em posição 

desconhecida. Contudo, estudos recentes sugerem que Nidulariaceae forma um grupo-

irmão com Cystodermataceae em Agaricales (Kirk et al., 2008; Matheny et al., 2006) 

(Figura 1). A maioria das espécies é cosmopolita, sendo algumas poucas endêmicas, 

segundo Brodie (1975, 1984) e Lloyd (1906). 

 
Figura 1. Cladograma da ordem Agaricales. a. seis principais clados de Agaricales (Agaricoide, 
Tricholomatoide, Marasmioide, Hygrophoroide, Pluteoide e Plicaturopsidoide). b. posicionamento de 
Nidulariaceae e Cystodermataceae como grupos-irmãos, sugerido com base em dados moleculares. adaptado 
de Matheny et al. (2006) 

 

Algumas espécies destes fungos, mais especificamente do gênero Cyathus, 

apresentam papel crucial na degradação de material vegetal e ciclagem de nutrientes 
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(Brodie, 1984; Shinners-Carneley et al., 2002; Keller et al., 2003; Blenis & Chow, 2005). 

Outros apresentam importantes substâncias com características antimicrobianas, 

antifúngicas, antitumorais (Liu & Zhang, 2004; Blenis & Chow, 2005; Shinners-Carneley 

et al. 2002; El-Fallal & Moussa, 2008; Kang et al., 2007; Kang et al., 2008) e com 

propriedades de redução de efeitos neurodegenerativos causados por doenças como o mal 

de Alzheimer (Krzyczkowski et al., 2008). Outras substâncias ainda podem ser descobertas, 

principalmente por este ser um grupo de fungos ainda negligenciado (Trierveiler-Pereira & 

Baseia, 2009a).  

Quando se trata do Reino dos fungos o conhecimento da biodiversidade é insipiente. 

Segundo Hawksworth (1993) e Hyde & Hawksworth (1997) as regiões tropicais podem 

conter cerca de 1 milhão de espécies ainda a serem descobertas. Hawksworth (2001) estima 

de forma conservadora 1,5 milhões de espécies desses organismos no mundo. Em estudo 

mais recente utilizando dados moleculares a marca aumentou para 5,1 milhões de espécies 

(Blackwell, 2011). Entretanto Kirk et al. (2008) reporta 97.330 espécies fúngicas descritas, 

representando apenas 1,9% do estimado por Blackwell (2011). 

O Nordeste do Brasil, enquadrado como região tropical, possui clima quente, com 

pequena variação no decorrer do ano e forte luminosidade, sendo o semi-árido o clima 

predominante na maior parte da região (Brainer & Oliveira, 2006). A região apresenta 

grande importância e relevância para a biodiversidade global por abrigar o único domínio 

fitoecológico exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Mesmo com essa rica fonte para 

estudos, este domínio não recebeu o devido valor durante anos, ficando sempre em segundo 

plano no contexto da conservação (MMA, 2002). Com relação aos macrofungos os estudos 

vêm se intensificando de modo lento e gradual nos últimos anos, porém trabalhos de 

riqueza taxonômica de fungos nidulariáceos no Nordeste são escassos, podendo ser citado 

apenas os registros esporádicos realizados por Trierveiler-Pereira & Baseia (2009a), 

Trierveiler-Pereira & Baseia (2009b) e Trierveiler-Pereira et al. (2009). Não existe registro 

de fungos nidulariáceos em Caatinga e qualquer resultado de análises de material coletado, 

quando publicado, será considerado inédito para a região. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. VISÃO GERAL DOS FUNGOS NIDULARIÁCEOS 

O ciclo de vida de Nidulariaceae apresenta, de forma geral, uma fase homocariótica 

alteranada a uma fase heterocariótica (Figura 2).  

 
Figura 2. Ciclo de vida global para fungos Nidulariáceos. Adaptado de Brodie (1975) 

 

Os basidiósporos das espécies de fungos nidulariáceos não apresentam 

ornamentação na parede nem coloração chamativa, sendo visualmente lisos e hialinos. O 

tamanho dos esporos é característica importante na definição e delimitação de espécies, 

porém se aferidos em grande quantidade (cerca de 30 por lâmina) a fim de reduzir 

discrepâncias de tamanho – algumas espécies apresentam variações extremas, como 

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni e Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., atingindo cerca 

de 15 µm de diferença entre os valores mínimos e máximos encontrados (Brodie, 1975). 

Segundo literatura especializada (Brodie, 1984) quanto maior o tamanho médio de esporos 
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da espécie, maior influência do meio no desenvolvimento destes e maior divergência entre 

os valores medidos. 

Durante a fase homocariótica, cada basidiósporo apresenta apenas um núcleo 

haplóide durante a juventude. Com o amadurecimento esse núcleo sofre mitose, passando a 

apresentar dois núcleos geneticamente idênticos (Brodie, 1975) que em condições 

adequadas de umidade e temperatura, desenvolve o micélio com um único núcleo por 

compartimento hifal, que continua a crescer e germinar por mitose, produzindo colônias 

homocarióticas. Ao se fusionar com outro micélio de tipo semelhante e compatível, com 

carga genética distinta, em um processo chamado de plasmogamia, forma-se um micélio 

heterocariótico (Brodie, 1975; Deacon, 2006).  

Durante a fase heterocariótica, o crescimento micelial pode ocorrer por semanas, 

meses e até mesmo anos, produzindo rapidamente extensas redes miceliais com grampos de 

conexão e núcleos sempre dispostos aos pares em cada compartimento hifal (Brodie, 1975; 

Deacon, 2006). Como a maioria das espécies de Nidulariaceae são sapróbias, o crescimento 

micelial é possível em função da secreção de enzimas que degradam polissacarídeos 

complexos, tais como celulose e lignina, em açúcares simples que podem ser absorvidos 

como nutrientes necessários (Brodie, 1984; Abbott & Wicklow, 1984; Sethuraman et al., 

1999). Em resposta a estímulos ambientais, tais como umidade, temperatura e nutrientes 

(Brodie, 1975; Deacon, 2006), além de luminosidade (Brodie, 1984) o micélio se 

desenvolve em corpo de frutificação, seguindo uma tendência fototrópica. Influências 

geotrópicas ainda não foram confirmadas (Brodie, 1975). Em algumas ocasiões pode 

ocorrer crescimento irregular da frutificação, ou “twinning” (Brodie, 1958) – crescimento 

de um basidioma dentro de outro, como uma unidade, ligados pelo perídio e não pelo 

embasamento, situação observada em Nidula niveotomentosa (Henn.) Lloyd, Crucibulum 

laeve (Huds.) Kambly, Cyathus striatus (Huds.) Willd. e C. stercoreus (Brodie, 1975). 

Estruturalmente o corpo de frutificação de todos os gêneros da Família 

Nidulariaceae – Crucibulum, Mycocalia, Nidula, Nidularia e Cyathus – com exceção de 

Nidularia e Mycocalia, tem em geral a forma de taça, vaso ou sino invertido. Os dois 

gêneros anteriormente citados sofrem variação desta forma, sendo subcilindricos à 

globosos. Esse corpo de frutificação recebe o nome de perídio (Figuras 3, 4). Em Cyathus 

essa estrutura pode apresentar marcações longitudinais, chamadas de “plicações” ou 

“estrias”, tanto internamente quanto externamente, sendo algumas vezes inconspícuo 

(Brodie, 1975). Em Nidula e Crucibulum o perídio aparenta ser liso tanto externamente 
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quanto internamente. Normalmente a região exterior do perídio apresenta hifas em 

diferentes formas de agregação, lembrando pequenos pêlos, denominado tomento. Essas 

hifas podem apresentar uma forma mais ou menos agregada, sendo a primeira, com tufos 

bem definidos, chamada hirsuta, e a segunda, lembrando um tapete, chamada lanosa. Ainda 

existe um terceiro tipo designado glabro, sem hifas no tomento (Brodie, 1975). Esse perídio 

pode variar em tamanho e forma na mesma espécie, e até na mesma coleção (Lloyd, 1906). 

 

 
Figura 3. Representação de estruturas do basidioma da espécie Cyathus striatus. Ao centro, corpo de 
frutificação seccionado e fora de escala, apresentando peridíolos ligados à parede interna (endoperídio). À 
esquerda, identificação das porções que compõem o peridíolo. À direita, corte transversal de peridíolo, 
magnificado 2.5x em relação ao basidioma central. Adaptado de Brodie (1975) 
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Figura 4. Cyathus earlei Lloyd em ambiente natural. Detalhe para o epifragma rompido, porém persistente, 
em um dos basidiomas e endoperídio levemente estriado. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
 

Enquanto não atinge a maturidade, a porção superior do perídio apresenta uma fina 

membrana de coloração comumente branca, conhecida como epifragma (Figura 4). 

Durante a maturação a parede do perídio se expande e uma região em forma de anel entre o 

perídio e o epifragma se forma, facilitando a separação e rompimento da estrutura (Sarasini 

& Pina, 1997). Com isso, a abertura do basidioma passa a ser chamada de boca ou borda 

do perídio, apresentando, ou não, tufos de hifas projetadas da massa hifal principal, 

chamados fimbrias ou setas hifais (Ver Tabela 2, Metodologia, pg. 40) (Brodie, 1975). 

Além do surgimento da boca, ao romper o epifragma pequenas estruturas 

lenticulares ficam à mostra, gerando uma visão semelhante à um ninho de pássaro com 

ovos, o que gerou o nome comum do grupo: “Fungos Ninho-de-Pássaro” ou “Bird’s Nest 

Fungi”. Estas estruturas são os peridíolos (Figura 3), inicialmente imersos em material 

gelatinoso que seca rapidamente em contato com o ar (Brodie, 1975).  

Ainda sobre o perídio, ao realizar corte transversal, é possível observar uma região 

basal triangular, bem destacada do exo e do endoperídio, o “triângulo basal” (Sarasini & 

Pina, 1997) ou estipe (Brodie, 1975), característico do gênero Cyathus, e preenchido com 

substância gelatinosa enquanto o basidioma está fresco (Sarasini & Pina, 1997) (Figura 3). 

Na base do corpo de frutificação ocorre uma expansão, uma espécie de “almofada 

micelial” nomeada embasamento (Figura 3) que em algumas espécies é conspícua.  

Ainda em relação ao peridíolo, este apresenta uma camada mais externa que 

consiste de uma fina membrana de hifas amarronzadas, acinzentadas ou hialinas, não 

solúveis em HCl (Sarasini & Pina, 1997) chamada de túnica, muitas vezes difícil de 

observar e podendo se perder durante o seccionamento da estrutura (Brodie, 1975). É 

necessário diferenciar a túnica, externa ao peridíolo, do córtex (Figura 5; Ver Tabela 2, 

Metodologia, pg. 40), camada abaixo da túnica (quando a mesma é presente) ou camada 
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mais externa do peridíolo (quando da ausência da túnica), de coloração negra e composto 

por hifas compactadas. São reconhecidos três tipos de córtex: (1) córtex de uma camada, 

com hifas compactas de coloração escura, normalmente referido nas descrições como 

córtex simples (Figura 5); (2) córtex de dupla camada, consistindo de duas porções de hifas 

compactas e escuras, separadas por uma camada de hifas frouxamente entremeadas e de 

coloração esbranquiçada, referido nas descrições como córtex duplo, apesar de apresentar 

três camadas distintas (Figura 5); e (3) córtex do tipo intermediário, normalmente referido 

como subhomogêneo e resultado de um córtex duplo mal identificado, ou córtex simples 

com estrutura cortical não homogênea (Brodie, 1975; Lloyd, 1906). 

 

 
Figura 5. (a.) Ilustrações esquemáticas das camadas corticais do peridíolos, extraídas de Brodie (1975) onde é 
possível observar (1) peridíolo com córtex simples e túnica e (2) peridíolo com córtex duplo e sem túnica. (b.) 
Fotos de secções de peridíolos onde é possível observar (1) peridíolo com córtex simples; e (2) peridíolo com 
córtex duplo (Fonte: Cruz, R.H.S.F.). 

  

Em fungos nidulariáceos o processo de dispersão ocorre pelo chamado “splash-

cup” (Figura 6): uma gota de água com aproximadamente metade do diâmetro da abertura 

superior do basidioma, impacta o corpo de frutificação ejetando forçadamente os peridíolos. 

As camadas do perídio são elásticas e resistentes ao impacto e à deformação, enquanto o 

embasamento pode ser considerado como um “amortecedor hifálico”, evitando o 

achatamento do fungo no chão (Brodie, 1975). 

Após a ejeção o peridíolo se fixa na vegetação próxima. Nessa etapa, os cinco 

gêneros seguem padrões distintos por conta de diferenças morfológicas da estrutura 

peridiolar, segundo Brodie (1975):  

 

I. o gênero Mycocalia tem peridíolos que se ligam a vegetação por material 

gelatinoso que os envolve a partir do estágio de recém-maturação dos corpos de 

frutificação, fixando o peridíolo ao secar, porém não tão fortemente;  
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II. o gênero Nidularia apresenta peridíolos com o máximo de adesividade na 

evolução dos fungos nidulariáceos. Sem cordão funicular e tamanho reduzido sem  

depressões em qualquer dos lados, apresentam grossa camada gelatinosa de hifas 

especiais no exterior. Em presença de água essa porção expande-se e fica altamente 

adesiva, tornando quase impossível retirar o peridíolo da vegetação próxima;  

III. o gênero Nidula contêm peridíolos pequenos sem cordão funicular e altamente 

adesivos. Na juventude, quando ainda imersos no basidioma, o peridíolo fica em 

contato com uma massa mucilaginosa que o auxilia durante a fixação no meio;  

IV. o gênero Crucibulum apresenta pouca adesividade na sua superfície, e pouca 

adesividade no cordão funicular simples. Quando ejetado do basidioma, se adere a 

vegetação tanto pelo cordão funicular quanto pela camada adesiva exterior; 

V. o gênero Cyathus consegue se aderir à vegetação através de hifas adesivas no fim 

do cordão funicular, chamadas de hapteron, também presente em Crucibulum, 

porém não tão essencial quanto. Ao se ligar a superficie o peridíolo se fixa 

enrolando ao redor do ponto de ligação. Nenhuma outra porção é adesiva;  

 

Ocorrendo a fixação, o peridíolo pode ser deglutido juntamente com a vegetação por 

herbívoros, fazendo-os atravessar o trato digestivo para retirada das camadas mais externas 

que recobrem o himênio dentro do peridíolo, auxiliando na dispersão para áreas onde 

apenas a chuva não teria capacidade de lançá-los (Sarasini & Pina, 1997). Nesta situação 

apenas espécies coprófilas liberarão seus esporos. Outro destino dos peridíolos é a 

permanência na planta até que esta morra. É importante ressaltar que a morte do vegetal não 

é proveniente do peridíolo, mas do processo vital natural da planta (Brodie, 1975). 

Independente do modo de dispersão, dentro dos peridíolos ocorrerá fusão dos núcleos 

provenientes dos dois micélios compatíveis que se juntaram anteriormente, um evento 

chamado de cariogamia. Essa etapa ocorre durante a formação dos basídios, e em cada um 

deles será produzido naturalmente quatro basidiósporos unicelulares hialinos (ou uma 

pequena variação desse valor, tanto para mais, quanto para menos) a partir de meiose logo 

após a fusão dos núcleos. Ao amadurecerem os basidiospóros unicelulares haplóides ficam 

livres e formam a porção mucilaginosa interna e central do peridíolo (Brodie, 1975), à 

espera que a porção externa do peridíolo se degenere para dispersar os esporos e reiniciar o 

ciclo na fase homocariótica. 
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Figura 6. Diagrama ilustrativo de dispersão do peridíolo à partir do corpo de frutificação. a, b. gota de água 
caindo no basidioma; c, d. dispersão dos peridíolos pelo impacto da gota; e. hapteron se fixando em gramínea; 
f. cordão funicular extendendo-se; g, h. peridíolo se “enrolando” ao redor do ponto de fixação do hapteron. 
Adaptado de Brodie (1975).   
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2.2. CAATINGA – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO DOMÍNIO 

A caatinga é comumente apresentada como um mosaico de arbustos espinhosos e 

florestas secas sazonalmente, recobrindo os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o nordeste de Minas Gerais (Vale do 

jequitinhonha) (Figura 7). Tem área de aproximadamente 734.478 km² (MMA, 2007),  

sendo cercado pela floresta atlântica ao leste, floresta amazônica ao oeste, e Cerrado ao sul 

(Ab’Saber, 1977). Fisionomicamente lembra as regiões áridas do norte da Colômbia e 

Venezuela, e da América Central (Prance, 1987).  

 O termo “caatinga” tem origem na lingua Tupi, e faz referência à “mata branca” ou 

“floresta branca”, alusão às árvores que perdem as folhas durante a estação seca, e os 

troncos, que de tão secos apresentam coloração branca – segundo a etimologia da palavra: 

ca’a, planta ou floresta; tî, derivado da palavra morotî, branco; e ’ngá, perto de, aquilo que 

lembra. Assim sendo, a tradução literal do termo seria “a floresta esbranquiçada”.  

 

 

 
Figura 7. Mapa do Brasil, à direita, enfatizando a região Nordeste. À esquerda, em destaque, o domínio da 
Caatinga. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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Dentre as formações ecológicas brasileiras, é a Caatinga que apresenta os maiores 

extremos nos parâmetros meteorológicos, como alta radiação solar, alta temperatura média 

anual e evapotranspiração, além de baixa nebulosidade, baixa umidade relativa, e reduzidas 

precipitações na maior parte da área (Reis, 1976). Em referência ao último parâmetro 

citado, os valores atingem médias de 750mm ao ano, sendo que nos locais mais centrais do 

domínio esse valor pode ser ainda menor, chegando a 350mm ao ano (Sampaio, 1995; 

Prado, 2003). Chuvas irregulares, entretanto, podem ocorrer em períodos variados 

dependendo do ano (Chiang & Koutava, 2004), porém quase sempre concentradas nos 

meses iniciais (IBAMA, 2011). Essa irregularidade, que gera a semi-aridez da região, é 

resultado primordialmente da predominância de massas de ar estáveis, que são empurradas 

para o sudeste por ventos Alísios. Massas de ar Atlântico-Equatoriais, carregadas de vapor 

d’água, quando transportadas por esses ventos em direção à costa nordestina, se chocam 

com faixas de terra mais elevadas que estendem-se desde o Rio Grande do Norte ao Rio 

Grande do Sul. Adiabaticamente as massas de ar umedecem e precipitam na região costeira, 

onde existe uma estreita faixa de terras baixas entre as elevações e o Oceano Atlântico. 

Nesse “choque”, boa parte do vapor d’água é precipitando. Essa região de precipitação é a 

área da Mata Atlântica. Sem a massa Atlântico-Equatorial a região da Caatinga fica sob 

efeito de massas de ar secas. Somente quando uma dessas massas de ar úmidas encontram 

algumas poucas elevações, referentes ao processo de pediplanação, as mesmas aumentam e 

umedecem, levando a ocorrência dos chamados Brejos de Altitude por depósito da água 

que ainda carregam (MMA, 2002; Leal et al., 2005; PPBio, 2010).  

Com vegetação arbórea esparsa e fragmentada, o domínio tem primordialmente 

arbustos espinhosos e ramificados (Coimbra- Filho & Câmara, 1996). Folhas e flores só são 

visíveis durante um curto período de tempo, que costuma equivaler a época onde a chuva se 

apresenta. Entretanto, a Caatinga é extremamente heterogênea, incluindo diversos tipos 

paisagísticos (Silva et al., 2003) (Figura 8). 

No Nordeste, a maior parte da Caatinga é localizada em depressões interplanálticas 

(Ab’Sáber 1974), incluindo exceções como a chapada baixa do raso da Catarina (Bahia), 

faixa da Borborema (Paraíba) e o platô Apodi (Rio Grande do Norte) onde a vegetação se 

encontra também em regiões planálticas (Andrade-Lima, 1981).  

A porção arbórea é presente nas áreas mais úmidas e elevadas do bioma, os Brejos 

de Altitude anteriormente comentados. Nessas áreas, o ambiente assemelhasse ao presente 

nas matas Atlântica e Amazônica (Andrade-Lima, 1982). Esses Brejos apresentam 

vegetação perenifólia, solo argiloso de baixa fertilidade e elevado teor de água, altitudes 
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superiores a 600m e precipitações anuais entre 900 – 1.300mm, dispostas principalmente 

nos meses iniciais do ano (MMA, 2002; Porto et al., 2004; Rodrigues et al., 2008).  A 

semelhança com as matas anteriormente citadas pode ser explicado pelo fato que a 

vegetação da Caatinga pertence a uma antiga floresta tropical que sofria seca sazonalmente, 

presente em grandes áreas da América do Sul durante o Pleistoceno, em épocas mais frias e 

secas (Pennington et al., 2000, 2004).  

Leal et al., 2003, diz que de modo geral a vegetação da Caatinga apresenta certas 

variações: cerrado no topo dos tabuleiros, como ocorre na chapada do Araripe e tabuleiros 

costeiros, florestas úmidas perenifólias ou semidecíduas, no topo das serras, como 

apresentado nos brejos de Pernambuco, e florestas secas ou formações de caatinga arbórea 

nas encostas e nos inselbergs – palavra alemã que significa “monte ilha”, montanhas pré-

cambrianas que emergem do plano que as cerca, comumente denominados “testemunhos” 

pois são relevos que resistem ao processo de formação do solo (pedogênese) e 

aplainamento (pediplanação).  

No total, a Caatinga apresenta as seguintes ecorregiões, em ordem decrescente de 

tamanho: Depressão Sertaneja (368.216 km²), Chapadas Altas (147.059 km²), Superfícies 

Dissecadas dos Vales do Gurguéia, Parnaíba, Itapecuru e Tocantins (110.782 km²), 

Superfícies Retrabalhadas (110.120 km²), Chapada Diamantina (91.199 km²), Superfícies 

Cársticas (76.917 km²), Planalto da Borborema (43.460 km²), Bacias Sedimentares (40.262 

km²), Maciços e Serras Baixas (35.439 km²) e Áreas de Dunas Continentais (9.846 km²) 

(Silva et al., 2003). 

Apesar de ser puramente brasileira (o que indica que boa parte do material biológico 

presente na área não é encontrado em nenhum outro lugar do planeta) a Caatinga 

permanece em segundo plano, principalmente em relação à conservação e a biodiversidade 

do país. Os planejamentos governamentais voltados à região quase sempre são focados na 

falta de renda da população nordestina local, sendo raros os esforços voltados 

exclusivamente para o domínio (Silva et al., 2003; Carvalho & Junior, 2005).  

No passado a região era considerada pobre em espécies e endemismos (Prance, 

1987; MMA, 2007), mito comumente mencionado, porém hoje apresenta uma importância 

enorme para a consevação da biodiversidade brasileira (Leal et al., 2003; MMA, 2007). Em 

contrapartida, o nível de perturbação antrópica na região ainda é elevado, principalmente 

em relação a modificações da vegetação nativa em pastagens para criação de bovinos, terras 

agricultáveis para culturas de ciclo curto e outras vertentes de uso intensivo do solo, como 

corte de madeira para lenha, estradas, cidades e povoados.  
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Figura 8. Distintas variações vegetacionais da Caatinga. Ambas as imagens foram obtidas em Maio de 2012 e 
pertencem a diferentes locais do GeoPark Araripe: a. proximidades da Colina do Horto, Juazeiro do Norte 
(aprox. 560m acima do nível do mar); b. trilha do Belmonte, FLONA Araripe (aprox. 900m acima do nível do 
mar). (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 

 

Estimar com completa certeza, e em números, o quanto a Caatinga foi destruída por 

influência antrópica é uma tarefa árdua, e ainda mais complicada se levarmos em conta que 

provavelmente o domínio tenha sido alterado desde épocas pré-colombianas. Além disso, 
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Castelletti et al. (2004) demonstrou, através de estimativas, que a área de fragmentos 

remanescentes na Caatinga não são encontradas unidas, mas distribuídas em muitos 

fragmentos, que variam em tamanho. 

Na atualidade existem 47 unidades de conservação na região, distribuídas entre as 

esferas estaduais, federais e privadas (The Nature Conservance do Brasil & Associação 

Caatinga, 2004), sendo destas apenas 11 de proteção integral, como reservas biológicas, 

estações ecológicas e parques nacionais, um número pequeno para uma área tão abrangente, 

o que resulta em falha na proteção da biodiversidade local. Além disso, muitas delas não 

apresentam plano de manejo, não tem limites demarcados de área, falta pessoal capacitado 

e a infra-estrutura básica é precária, o que não ajuda a conservação, mas permite maior 

vulnerabilidade à novos desmatamentos, caças e destruição, retardando e prejudicando 

qualquer esforço para criar novas áreas de conservação na região.  

A falta de consciência ambiental nos planos de ensino à população sertaneja e as 

sucessivas ações governamentais para melhorar a qualidade de vida da população, 

contribuiram apenas para a degradação dos recursos biológicos, o que ao invés de ajudar, 

geram piores indicadores de qualidade de vida, tornando extinções de espécies nativas 

como algo “normal” para a Caatinga nos últimos tempos. Com relação a espécies fúngicas, 

por vezes com tamanhos milimétricos ou micrométricos, ausentes de características vistosas 

para localização em campo (exceto as que exalam odores, espécies bioluminescentes ou que 

apresentam coloração notável) e com efemeridade em vários táxons, muitas devem ter sido 

extintas antes de serem descritas para a ciência.  

Recentemente, diversos Programas de Pesquisa com considerável aporte de recursos 

financeiros foram lançados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a fim de suprir a 

carência de informações sobre o domínio. Como exemplo podemos citar o Instituto do 

Milênio do Semi-Árido (IMSEAR), implementado em 2001, e o PPBio/Semi-árido, 

iniciado em 2004 (PPBio, 2010). A partir desse período estudos de macrofungos se 

intensificaram gradualmente, porém de forma lenta, através de trabalhos de levantamento 

taxonômico e ecologia de fungos na Região Nordeste como um todo, a exemplo de 

Gibertoni et al. (2007), Dreschsler-Santos et al. (2010), Trierveiler-Pereira & Baseia 

(2009a) e Trierveiler-Pereira et al. (2009). 

Quando comparada a outros domínios, como por exemplo, a Mata Atlântica, a 

Caatinga apresenta reduzido número de inventariação (MMA, 2007). Em levantamentos 

recentes de espécies de fungos nidulariáceos para áreas de Mata Atlântica do Nordeste 

brasileiro foram descritos oito táxons para o Estado de Pernambuco, sendo elas: Cyathus 
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intermedius, C. julietae, C. limbatus, C. montagnei, C. pallidus, C. pygmaeus, C. striatus e 

C. triplex (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b); um para a Bahia, C. montagnei 

(Trierveiler-Pereira et al., 2009b); e cinco para o Rio Grande do Norte, a saber: C. fimicola, 

C. gracilis, C. limbatus, (Cruz, 2010), C. badius e C. earlei (Cruz et al., 2012a), totalizando 

o registro de 12 espécies nesse Domínio. Na Caatinga nenhum registro desse grupo de 

fungos foi realizado. Diante do exposto este trabalho se propôs a avaliar a riqueza 

taxonômica de espécies de fungos nidulariáceos em áreas de Caatinga no Nordeste 

brasileiro, a fim de contribuir para o conhecimento deste grupo dentro da micobiota 

regional, sendo importante subsídio para aplicação de projetos de conservação e utilização 

sustentável do domínio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a riqueza taxonômica de espécies de fungos nidulariáceos ocorrentes em 

áreas de Caatinga no Nordeste Brasileiro, a partir de espécies encontradas em campo, 

descrevendo-as com base em características morfológicas e taxonômicas.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever as espécies coletadas detalhadamente à partir de dados 

morfológicos macroscópicos e microscópicos; 

 

• Realizar comparações com espécies similares;  

 

• Elaborar chaves de identificação ilustradas para as espécies encontradas; 

 

• Criar inventário das espécies de fungos nidulariáceos de Caatinga; 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS 

Os estudos foram conduzidos em quatro áreas de Caatinga do Nordeste Brasileiro, 

apresentadas na figura 8 e descritas abaixo: 

 
Figura 9. Áreas estudadas no domínio Caatinga; a. Parque Nacional da Serra das Confusões (PI); b. Área de 
Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba (CE); c. GeoPark Araripe (CE); d. Reserva Ecológica Estadual Mata do 
Pau-Ferro (PB). (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
 

4.1.1. Parque Nacional da Serra das Confusões (PI) 

Localizado no sul do Estado do Piauí, foi criado em 1988 e situa-se sobre um 

planalto cercado por canyons, sendo considerado área Extrema de conservação prioritária 

da biodiversidade (MMA, 2002). Possui área de 502.411 hectares, abrangendo os 

municípios de Caracol, Guaribas, Santa Luz e Cristino Castro. Contém paisagens com 

pinturas rupestres e clima semi-árido com período chuvoso se estendendo de novembro até 

meados de abril (Zaher, 2002). Pertence à Ecorregião do Complexo Ibiapaba-Araripe e 
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apresenta elevado grau de alteração e pressão antrópica, principalmente pela caça intensiva 

e civis morando dentro dos limites do parque (Silva et al., 2003). Mesmo assim, a 

vegetação, caracterizada como savana estépica arborizada, contato savana estépica-floresta 

estacional e savana gramíneo-lenhosa, é preservada. Foi realizada coleta na região do 

Parque Nacional dentro do município de Caracol, onde a vegetação é de Caatinga arbórea e 

arbustiva (savana estépica arborizada), com manchas de campo cerrado (savana gramíneo-

lenhosa). 

 

4.1.2. Área de Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba (CE) 

Unidade de conservação criada pelo Decreto s/nº de 26 de novembro de 1996, com 

grau de importância biológica Extrema, segundo Silva et al. (2003). Pertence ao IBAMA e 

localiza-se na Ecorregião do Complexo Ibiapaba-Araripe e na biorregião do complexo da 

Serra Grande. Possui área de 1.592,550 hectares abrangendo 20 municípios do Estado do 

Piauí e 06 municípios do Estado do Ceará. A vegetação típica é de floresta pluvial, 

caracterizando a micro-paisagem de brejo de altitude na encosta da serra, porém no platô 

formado no topo da região é possível encontrar regiões de Floresta Subcaducifólia Tropical 

Xeromorfa, conhecida como Cerradão e Carrasco. Os solos são profundos, naturalmente de 

baixa fertilidade, arenosos na maioria da região e muito bem drenados, com pouca água na 

superfície. Apresenta índices de ação humana elevados, principalmente por plantações de 

café e pecuária nas áreas do brejo de altitude. Essa situação não é encontrada na região de 

Carrasco, principalmente devido à excassez de água, o que limita a ação antrópica (Costa et 

al., 2009). Foi realizada coleta em brejo de altitude do município de Tianguá, Ceará. O 

nome Ibiapaba remete as palavras em idioma Tupi Yby’ã, terra alta, e apaba, estância, 

lugar, ou “lugar de terras altas” ou “chapada” na tradução literal. A altitude da APA varia 

de 650 a 850 m. 

 

4.1.3. GeoPark Araripe (CE) 

O Geopark Araripe apresenta relevante papel científico, ambiental e cultural na 

região do Cariri Cearense. Foi aprovado e oficializado como Geopark em 2006, na II 

conferência Mundial dos Geoparks, Belfast, Irlanda do Norte, após avaliação e vistoria por 

comissão oficial da UNESCO (CONPAM, 2012). Duas áreas do Geopark foram visitadas: a 
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Floresta Nacional do Araripe (FLONA Araripe) e o Geossítio Colina do Horto. A FLONA 

Araripe foi a primeira Unidade de Conservação da Natureza na categoria de Floresta 

Nacional criada no Brasil, em 02 de maio de 1946 pelo Decreto-Lei nº 9.226. Em 2002, 

com a regulamentação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza pelo Decreto nº 4.340 foi inserida no grupo de Unidades de Uso Sustentável (área 

com cobertura florestal de espécies, em sua maioria, nativas, com objetivo de uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e pesquisa científica, sendo de posse e domínio público). 

Segundo Silva et al. (2003), é caracterizada como Extrema no grau de importância 

biológica. Com uma área de 38.262,326 hectares, engloba os municípios de Barbalha, 

Crato, Jardim e Santana do Cariri. Se localiza em uma área de Tensão Ecológica, 

abrangendo Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Mata úmida serrana), 

Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (Cerradão), Cerrado, Carrasco, Matas 

Secundárias e algumas porções sem cobertura florestal. Os solos na Floresta Nacional são 

em grande parte Latossolos Vermelho-Amarelos, muito profundos, bem drenados e com 

baixa fertilidade natural, além de serem ácidos. Fica há 10km do centro urbano mais 

próximo, a cidade do Crato, Ceará. O Geossítio Colina do Horto se localiza à 3 km de 

Juazeiro do Norte, à leste da cidade do Crato, Ceará. É uma das regiões nordestinas de 

intensa peregrinação religiosa, que abrange a estátua do Padre Cícero Romão Batista, 

político e religioso do fim do século XIX e início do século XX, o Museu Vivo do Padre 

Cícero, a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto e a trilha do Santo Sepulcro, com mais de 2 

km de extensão (GeoPark Araripe, 2012). O nome Araripe remete as palavras em idioma 

Tupi Arari, arara, e ipê, rio, ou “rio das araras” na tradução literal. A altitude do platô onde 

a Flona se localiza na Chapada do Araripe varia de 760 a 920 m (IBAMA, 2004). 

 

4.1.4. Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (PB) 

Considerada como área de proteção ambiental de prioridade Extremamente Alta, 

localiza-se na borda úmida oriental do Planalto da Borborema, à 5 km a oeste do município 

de Areia, Paraíba, sendo adquirida pelo estado em 1937 e criada pelo Decreto 14.832 de 01 

de outubro de 1992 (Barbosa et al., 2004). Possui cerca de 600 hectares, sendo considerado 

um dos maiores remanescentes de brejo de altitude do estado. Segundo Porto et al. (2004), 

existem poucas informações sobre a fauna e flora, com grande parte dos estudos tendo 

ocorrido na década de 80. Segundo Barbosa et al. (2004), antes da criação da reserva a área 

sofreu forte pressão antrópica para criação de culturas agrícolas, principalmente de cana-de-
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açúcar. Esse evento ocorreu devido ao solo da região apresentar ótima fertilidade, similar 

aos de terra roxa (Rodrigues et al., 2009). Hoje, além da mata ombrófila densa comum da 

região, é possível encontrar capoeiras em diferentes estágios de sucessão ecologica. A 

altitude atinge de 400 a 600 m (Barbosa et al., 2004). 

 

4.2. COLETA, PROCESSAMENTO E HERBORIZAÇÃO  

Foram realizadas expedições de coleta com duração de uma semana em cada uma 

das áreas de estudo, preferencialmente no período chuvoso, percorrendo trilhas pré-

existentes, porém dando ênfase a novas que foram abertas quando necessário, em diferentes 

pontos, sempre observando atenciosamente os possíveis substratos passíveis de 

desenvolvimento de basidiomas de fungos nidulariáceos, como troncos úmidos caídos, 

esterco de animais silvestres e superfícies cobertas com folhas (metodologia adaptada de 

Fidalgo & Bononi, 1984). As trilhas foram realizadas nos dois períodos diários com 

presença da luz solar: manhã e tarde. Antes de coletar o basidioma o excesso de substrato 

próximo foi removido com um ciscador de jardim (Figura 10, a) e os espécimes foram 

fotografados. Em seguida as amostras foram removidas manualmente ou com auxílio de 

canivete juntamente com seu substrato. Foram anotadas em caderno de campo (Figura 10, 

a) informações de local, data de coleta, coletor, substrato, incidência de luz, número de 

basidiomas, altitude, posição geográfica e padrão de crescimento (identificado como 

solitário em ocasiões onde os basidiomas apresentavam espaçamento maior que 1cm entre 

si; agregado em ocasiões onde os basidiomas apresentavam espaçamento menor que 1cm, 

porém não cespitosos – considerando nesta categoria basidiomas não unidos na base do 

estipe mas ligados pelo embasamento; e cespitoso em ocasiões onde os basidiomas se 

uniam pela base do estipe).  

O material foi armazenado, com identificação individual por amostra, em sacos 

plásticos (Figura 10, a) ou maleta compartimentada. As amostras foram conduzidas para o 

Laboratório de Biologia de Fungos, Centro de Biociências (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte), para análise. A nomenclatura micológica seguiu a proposta por Kirk et 

al. (2008). Após as análises o material foi seco em desidratador elétrico (Figura 10, b) sob 

temperatura de 40ºC por 48 horas ou mais, dependendo das dimensões do basidioma 

(Fidalgo & Bononi, 1984). Após desidratados, os espécimes foram acondicionados em 

embalagens plásticas com lacre ou sacos plásticos comuns selados em selador elétrico, 

ambos de tamanhos variados dependendo do conjunto amostra-substrato. Foram incluídas 
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informações de local, data de coleta, coletores e número de identificação e, em seguida, 

colocadas em envelopes de papel padrão para posterior tombamento na coleção do 

Herbário. As siglas dos herbários foram abreviadas por acrônimos segundo o Index 

Herbariorum (Holmgren et al., 1990). 

 

 
Figura 10. Materiais de coleta, processamento e herborização; a. foto em campo, demonstrando materiais 
utilizados: caderno de campo, comunicador, saco plástico, ciscador de jardim e caneta; b. Desidratador 
elétrico para secagem do material. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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4.3. ANÁLISE LABORATORIAL 

O material, tanto o coletado em campo quanto o obtido de herbário, foi analisado 

seguindo a metodologia proposta para o estudo de fungos nidulariáceos, descrita em 

detalhes por Lloyd (1906), Brodie (1975, 1984) e Sarasini & Pina (1997). Os resultados 

foram comparados com chaves de identificação como a de Brodie (1975, 1984), Gomez & 

Peres-Silva (1988), Baseia & Milanez (2001), Trieveiler-Pereira & Baseia (2009b), 

Trieveiler-Pereira et al. (2009b). Os termos foram baseados na nomenclatura proposta por 

Kirk et al. (2008). As características foram anotadas em ficha de identificação individual 

por amostra (Anexo 1).  

O estudo macroscópico constou de observações de basidiomas aleatórios, 

analisando as seguintes características:  

 

I. Altura e diâmetro da boca (10 por amostra);  

II. Comprimento e largura do peridíolo (10 por amostra);  

III. Tamanho das hifas do tomento da borda superior – boca – e das hifas do 

tomento do exoperídio (5 por amostra);  

IV. Tamanho do estipe (5 por amostra);  

V. Forma do basidioma (5 visualizações por amostra);  

VI. Presença ou ausência de túnica no peridíolos (5 visualizações por amostra);  

VII. Tamanho do embasamento (10 por amostra);  

VIII. Marcações no perídio e distância entre estas, quando presentes (5 por 

amostra); 

IX. Número médio de peridíolos por basidioma (3 por amostra); 

X. Formato dos peridíolos (5 visualizações por amostra); 

XI. Coloração de endoperídio, exoperídio, tomento da borda superior do basidioma, 

embasamento e peridíolo; 

 

Todas as fichas de identificação foram preenchidas seguindo o padrão proposto na 

tabela 2. 

As observações foram realizadas à olho nu ou com auxílio de Microscópio 

Estereoscópico da Marca Leica, Modelo EZ4 (Figura 11, a). Os dados de coloração foram 

baseados na carta de cores (Figura 12) de Kornerup & Wanscher (1978), comparando a cor 

observada nas estruturas com as pranchas da obra. O código obtido com essa comparação 

(PÁGINA+COLUNA+LINHA) serviu de notação para a descrição da cor.  
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Todas as medições foram realizadas com auxílio de régua milimetrada. O peridíolos 

foram imersos em água por 48 horas (adaptado de Lloyd, 1906), para facilitar a 

visualização da túnica. Posteriormente, os peridíolos foram seccionados à mão, com auxílio 

de lâminas de aço ou bisturi cirúrgico, para analisar o tipo de córtex. Concluída esta etapa, 

um corte fino foi realizado, paralelamente à secção central do peridíolo, e essa porção foi 

macerada até sobrar apenas um fino pó, a fim de evitar formação de bolhas durante a 

montagem de lâminas para a visualização de basidiósporos. As montagens foram feitas em 

Hidróxido de Potássio (KOH) 3% e as lâminas foram examinadas em microscópio óptico 

de marca Olympus BX 41 (Figura 11, b) com câmara clara e aumento magnificado de 400x 

a 800x. Ilustrações dos basidiósporos (2 – 3 ilustrações por lâmina) foram desenhadas nas 

fichas de identificação individual do caderno de campo, em espaço destinado a esse fim. 

Foi realizado medição do comprimento e largura do basidiósporo (identificados nas 

descrições como L= lenght, e W= width, respectivamente comprimento e largura), formato 

deste e espessura da parede. Foi também calculado o Qm, tratado como a média da razão 

entre o comprimento e a largura dos basidiósporos (Zhao et al., 2008).  

Ao concluir as análises macroscópicas e microscópicas, os dados obtidos foram 

adicionados ao sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management 

System) e as espécies foram incorporadas ao acervo do Herbário UFRN. 

 

 
Figura 11. Microscópios utilizados nas análises laboratoriais do material; a. Microscópio Estereoscópico 
Leica EZ4; b. Microscópio óptico Olympus BX41 com câmara clara e magnificador. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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Figura 12. Método de utilização da carta de cores de Kornerup & Wanscher (1978): a. A cor do basidioma é 
observada; b. É realizada a comparação com a tabela de cores mais semelhante; c. Um código composto pelo 
número da tabela, a letra da coluna e o número da linha pode ser comparado com tabelas no fim da carta de 
cores; d. Em tabela à parte, abaixo da que foi vista anteriormente, é apresentado o nome da cor 
correspondente. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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Tabela 1: Definição de cada característica proposta para descrição de espécies de fungos nidulariáceos 
utilizada nesta dissertação. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 

Perídio  

 

 

Perídio infundibuliforme: Basidioma em forma de cone, ou funil; 

 

 

Perídio campanulado: Basidioma em forma de taça, campanula 

ou sino invertido; 

 

 

 

Expandido na boca: Região superior do basidioma expande-se 

abruptamente em relação ao corpo como um todo. Pode ocorrer em 

conjunto com a característica “afilando na base”; 

 

 

 

Afilando na base: Região inferior do basidioma afunila-se 

abruptamente em relação ao corpo como um todo. Visualmente 

lembra um estipe. Pode ocorrer em conjunto com a característica 

“expandindo na boca”; 

 

 

 

Embasamento conspícuo: Quando a região do embasamento, 

pequena “almofada” micelial abaixo do corpo de frutificação, é 

visível sobre o substrato; 
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Embasamento inconspícuo: Quando a região do embasamento não 

é visível acima do substrato. Em certas situações o embasamento 

existe, porém se desenvolve abaixo da camada superficial. Em 

outras situações o embasamento simplesmente não existe; 

Exoperídio  

 

 

 

 

Exoperídio lanoso: A região externa do basidioma apresenta 

textura semelhante à lã, ou um fino tapete. É possível distinguir 

visualmente ou ao toque; 

 

 

 

Exoperídio hirsuto: Externamente o basidioma apresenta uma 

textura de hifas que se agrupam em pequenos ou grandes tufos 

triangulares, ou estruturas rígidas organizadas regular ou 

irregularmente; 

 

 

 

 

Exoperídio glabro: Externamente nenhuma estrutura hifal é 

visível, e a parede externa é completamente lisa; 

 

 

 

 

Arranjado em tufos: Essa característica é aplicada em 

praticamente todos os espécimes de exoperídio hirsuto, onde os 

tufos são bem definidos e visíveis; 
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Tufos regulares: As estruturas de tufos hifais se dispõem de forma 

organizada e regular. Geralmente seguem um padrão direcional, 

como para cima, baixo ou simplesmente saindo do eixo central do 

basidioma; 

 

 

 

 

Tufos irregulares: As estruturas de tufos hifais não se dispõem 

seguindo padrões organizados; 

 

 

 

Exoperídio conspicuamente plicado: A parede do perídio é 

marcada externamente por sulcos transversais bem visíveis à olho 

nu. Marcações externas indicam existência de marcações internas no 

perídio; 

 

 

 

Exoperídio inconspicuamente plicado: A parede do perídio é 

marcada externamente por leves depressões, algumas vezes 

visualizadas ao retirar a cobertura hifal do tomento. Também é 

chamado de estriado em algumas literaturas, como Brodie (1975) e 

Gómez & Pérez-Silva (1988); 

 

 

 

 

Exoperídio liso: A região externa do perídio não apresenta 

nenhuma marcação externamente; 
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Boca distintamente fimbriada: A região da boca do basidioma 

apresenta hifas contínuas, lembrando pequenos pêlos, em tamanho 

igual ou superior à 0.5mm;  

 

 

 

 

Boca finamente fimbriada: A região da boca do basidioma 

apresenta um pequeno grupo de hifas, em tamanho menor que 

0.5mm; 

 

 

 

 

Boca distintamente setosa: A região da boca do basidioma contém 

visivelmente grupos de hifas semelhante a setas, em tamanho igual 

ou superior à 0.5mm; 

 

 

 

 

Boca finamente setosa: A região da boca do basidioma apresenta 

hifas semelhantes à setas, não tão visíveis, com comprimento 

inferior à 0.5mm; 

 

 

 
 
 
 
Boca lisa: Não existe nenhuma estrutura hifal na região da boca do 
basidioma; 
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Endoperídio  

 

 

 

Endoperídio conspicuamente plicado: A parede do perídio é 

marcada internamente por sulcos transversais bem visíveis à olho 

nu. A existência dessas marcações indica plicação na parede 

externa do perídio; 

 

 

 

Endoperídio inconspicuamente plicado: A parede do perídio é 

marcada internamente por leves depressões. Do mesmo modo que 

no exoperídio, é chamado de estriado em algumas literaturas, 

como Brodie (1975) e Gómez & Pérez-Silva (1988); 

 

 

 

 

Endoperídio liso: Nenhuma marcação é observada na região 

interna do basidioma; 

 

 

 

 

Brilho platina: A coloração do endoperídio aparenta ser banhada 

em prata ou platina, bastante brilhante e contrastante; 

 

 

 

Brilho fraco: O endoperídio apresenta certo “brilho”, porém não 

chamativo, sendo possível encontrar basidiomas com cores 

amarronzadas e leves tonalidades cinzas. Algumas vezes pode 

contrastar com o exterior; 
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Brilho inexistente: Não é possível visualizar brilho algum na 

região do endoperídio, algumas vezes sendo de coloração 

semelhante ao exoperídio. Nunca contrasta com o exterior; 

Peridíolo  

 

 

 

 

Peridíolo irregular: Como o nome define, são peridíolos que 

não apresentam padrão algum em sua forma; 

 

 

 

 

Peridíolo circular: Definido por apresentar a forma mais 

discóide entre todos os formatos de peridíolo. Não apresenta 

angulos, nem achatamentos nas bordas; 

 

 

 

 

Peridíolo angular: Pode ser confundido com o peridiolo 

irregular, porém a diferença é que este exibe formas 

“pontiagudas” em uma ou mais regiões do peridíolo; 

 

 

 

 

Peridíolo elíptico: Pode ser facilmente confundido com os 

peridíolos circulares, porém os elípticos apresentam formas mais 

achatadas nas pontas; 
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Túnica presente: Uma fina camada hifal, geralmente 

transparente, que pode ser observada na cobertura do peridíolo. 

Por ser uma estrutura frágil, muitas vezes pode ser perdida 

durante a análise e manuseio do material – considerada como 

“indistinta” nas descrições; 

 

 

 

 

 

Túnica ausente: O peridíolo não é recoberto pela túnica; 

 

 

 

 

Córtex simples: A região cortical do peridíolo é composta por 

uma única camada de hifas escurecidas; 

 

 

 

Córtex duplo: Apesar da nomenclatura se referir às duas regiões 

hifais enegrecidas e compactas, esse peridíolo apresenta região 

cortical com 3 camadas, sendo a intermediária esbranquiçada e 

formada por hifas frouxamente organizadas; 

 

 

 

Córtex subhomogêneo: As camadas corticais apresentam-se 

comprimidas nas regiões centrais e separadas na lateral. Nessa 

ocasião é importante observar as bordas do peridíolo e confirmar 

se a camada “frouxa” é a separação entre duas camadas de córtex 

(duplo) ou se a camada cortical se soltou da gleba (simples).  
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Basidiósporos  

 

 

 

 

Basidiósporo liso: A parede do esporo não apresenta nenhuma 

estrutura na sua superfície; 

 

 

 

Basidiósporo ornamentado: A parede do esporo apresenta 

estruturas diferenciadas na superfície. Não há registros dessa 

característica em fungos nidulariáceos até então, entretanto 

novas espécies descritas no futuro podem vir a apresentar; 

 

 

 

 

Cor hialina: Esporos que não apresentam coloração, são 

transparentes; 

 

 

 

Colorido: Os esporos apresentam cores distintas naturalmente, 

sem que seja necessário adicionar corantes ou outras 

substâncias. Não há registros dessa característica em fungos 

nidulariáceos até então, entretanto novas espécies descritas no 

futuro podem vir a apresentar;  

 

 

 

Formato globoso: Esporos regularmente circulares nas bordas, 

com comprimento e largura iguais ou proximamente similares. 

Seguindo o proposto por Bas (1969), o valor da média da razão 

comprimento/largura deve ser: Qm= 1.00 – 1.05; 
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Formato subgloboso: Esporos que apresentam as extremidades 

tendendo a se afilar e comprimento e largura aproximados, 

porém não iguais. Qm= 1.05 – 1.15 (Bas, 1969); 

 

 

 

 

Formato elíptico: Esporos que afilam em ambas as bordas 

polares no sentido do comprimento. Apresenta separações de 

nomenclatura segundo o valor de Qm (Bas, 1969): 

 Levemente elíptico: Qm= 1.15 – 1.30; 

 Elipsóide: Qm= 1.30 – 1.60; 

 Alongado: Qm= 1.60 – 2.00; 

 Cilíndrico: Qm= 2.00 – 3.00; 

 Baciliforme: Qm>3.00; 

 

 

 

 

 

Formato ovóide: Esse formato se enquadra em uma categoria 

levemente modificada dos esporos elípticos, apresentando 

apenas um dos polos afilado no sentido do comprimento, 

assemelhando-se à um ovo ou gota. Os valores de Qm são 

variados; 

 

 

 

 

 

Apículo ausente: Os esporos não apresentam nenhum 

resquício do esterigma no polo em que se destaca do basídio; 



47 
Cruz, R.H.S.F. – O gênero Cyathus em áreas de Caatinga... 
 

 

 
 

 

 

 

Apículo presente em alguns esporos: Os basidiósporos 

apresentam, embora raramente, resquícios do esterigma no polo 

em que se destaca do basídio; 

 

 

 

 

 

Apículo presente: Os basidiósporos apresentam, comumente, 

resquícios do esterigma no polo em que se destaca do basídio; 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de 2011 – 2012, foram coletadas e descritas 16 espécies do 

gênero Cyathus, encontrados em áreas com diferentes fisionomias de Caatinga, desde áreas 

mais secas, como a Serra das Confusões, até Brejos de Altitude, como a FLONA Araripe e 

a Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, demonstrando que o domínio Caatinga é 

importante para conservação e manutenção da flora e fauna tanto brasileira quanto mundial.  

Dentre as amostras analisadas nesse período, dez foram identificadas como espécies 

já conhecidas para a ciência: em áreas úmidas de Caatinga foram identificadas as espécies 

Cyathus earlei Lloyd, coletada na APA Serra da Ibiapaba e FLONA Araripe (GeoPark 

Araripe), Cyathus gayanus Tul. & C. Tul., coletada na Colina do Horto (GeoPark Araripe), 

Cyathus gracilis H.J. Brodie, coletada na FLONA Araripe (GeoPark Araripe) e Reserva 

Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., 

coletada na Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Cyathus limbatus Tul. & C. 

Tul., coletada na APA Serra da Ibiapaba e FLONA Araripe (GeoPark Araripe), Cyathus 

montagnei Tul. & C. Tul., coletada na Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., coletada na APA Serra da Ibiapaba e Reserva Ecológica 

Estadual Mata do Pau-Ferro, Cyathus striatus (Huds.) Willd., coletada na Reserva 

Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, e Cyathus triplex Lloyd, coletada na FLONA 

Araripe (GeoPark Araripe); em área de Caatinga seca, representada pelo Parque Nacional 

da Serra das Confusões, foi identificada a espécie Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis.  

Quatro espécies, do total de 16, foram caracterizadas como espécies novas para o 

mundo: Cyathus calvescens R. Cruz & Baseia, coletada na Reserva Ecológica Estadual 

Mata do Pau-Ferro, Cyathus hortum R. Cruz & Baseia, coletada na Colina do Horto 

(GeoPark Araripe), além de Cyathus magnomuralis R. Cruz & Baseia, e Cyathus 

parvocinereus R. Cruz & Baseia, coletadas na FLONA Araripe (GeoPark Araripe). 

Duas amostras foram identificadas apenas a nível de gênero, Cyathus sp. 1 e 

Cyathus sp. 2. A primeira espécie é similar a Cyathus gayanus de acordo com 

características macro e microscópicas, porém o basidioma apresenta tamanho reduzido 

quando comparada a C. gayanus (máximo de 6 mm em C. sp. 1, valor correspondente ao 

mínimo encontrado para C. gayanus), córtex duplo (distinto do córtex simples em C. 

gayanus), e alguns esporos em forma de gota (Figura 13). Cyathus sp. 2 assemelha-se a C. 

earlei, diferindo pelo embasamento inconspícuo em C. sp. 2 e ausência de brilho 
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contrastante no endoperídio, característica presente em C. earlei (Figura 14). Apesar de ser 

possível até mesmo definir em qual “grupo” essas espécies se enquadram, seja morfológico, 

definido por Brodie (1975), seja com base em dados moleculares, definido por Zhao et al. 

(2007), não foi possível identificar com absoluta certeza qual espécie seria. Diante dessa 

situação é notável a necessidade de definição de novos caracteres morfológicos para 

separação das espécies do grupo, uma vez que as características utilizadas atualmente são, 

muitas vezes, subjetivas e difíceis de visualizar, como já observado por Cruz (2010), onde 

foi exposto que a diferenciação correta de córtex simples para córtex duplo e a 

determinação do que seria um perídio liso e um perídio fracamente, ou inconspicuamente, 

plicado eram, em algum nível, arbitrárias.  

 

 

Figura 13. Cyathus sp. 1 – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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Figura 14. Cyathus sp. 2 – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 

 

A fim de solucionar esses problemas seria necessária nova revisão do Gênero 

Cyathus para o mundo, já que a última foi realizada por Brodie em 1975 e complementada 

em 1984, cinco anos antes de sua morte, em 1989. Desse período em diante os estudos 

morfológicos de fungos nidulariáceos reduziram em número, e alguns poucos trabalhos 

foram produzidos, mas nenhum deles com a relevância das pesquisas de Brodie. Um dos 

mais importantes nesse período pós-Brodie foi o realizado por Zhao et al. em 2007, com a 

definição de novos grupos para o gênero Cyathus, substituindo os sete grupos anteriormente 

descritos e tendo como base caracteres morfológicas que refletiam a biologia molecular, 

porém sem utilizar todas as espécies do grupo descritas até então. 

A tabela 3 apresenta todas as 16 amostras com seus devidos locais de coleta e os 

grupos em que são organizadas segundo as classificações propostas por Brodie (1975) e 

Zhao et al. (2007): 
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Tabela 2: Lista de espécies de fungos nidulariáceos coletadas em áreas de Caatinga, com respectivos locais 
de coleta e grupos segundo as classificações de Brodie (1975) e Zhao et al. (2007). 

Espécies Local de Coleta 
Grupos    

(Brodie, 1975) 

Grupos     

(Zhao, 2007) 

Cyathus earlei Lloyd IBIA / PAU I – olla pallidum 

Cyathus gayanus Tul. & C. Tul. HORTO VI – poeppigii striatum 

Cyathus gracilis H.J. Brodie FLONA / PAU IV – gracilis pallidum 

Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul. PAU IV – gracilis pallidum 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. IBIA / FLONA VI – poeppigii ollum 

Cyathus montagnei Tul. & C. Tul. PAU VII – striatus striatum 

Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis CONF II – pallidus pallidum 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul. IBIA / PAU VI – poeppigii striatum 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. PAU VII – striatus striatum 

Cyathus triplex Lloyd FLONA III – triplex striatum 

Cyathus sp. 1 HORTO VI - poeppigii striatum 

Cyathus sp. 2 PAU I - olla pallidum 

Novas espécies    

Cyathus calvescens Cruz & Baseia PAU I - olla striatum 

Cyathus hortum Cruz & Baseia HORTO VI – poeppigii striatum 

Cyathus magnomuralis Cruz & Baseia FLONA VI – poeppigii striatum 

Cyathus parvocinereus Cruz & Baseia FLONA I – olla ollum 

Legenda (Local de Coleta): CONF – Parque Nacional da Serra das Confusões (PI); IBIA – Área de Proteção 
Ambiental Serra da Ibiapaba (CE); FLONA – GeoPark Araripe, Floresta Nacional do Araripe (CE); HORTO 
– GeoPark Araripe, Colina do Horto (CE); PAU – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (PB). 

 

Em relação as áreas de coleta (Tabela 4), a Reserva Ecológica Estadual Mata do 

Pau-Ferro apresentou a maior riqueza taxonômica, com 8 espécies amostradas (Cyathus 

earlei, C. gracilis, C. intermedius, C. montagnei, C. poeppigii, C. striatus, C. calvescens e 

C. sp. 2), seguida da Floresta Nacional do Araripe, com 5 registros (C. gracilis, C. limbatus, 

C. triplex, C. magnomuralis e C. parvocinereus). Para o Parque Nacional da Serra das 

Confusões, única área de Caatinga seca do trabalho e igualmente amostrada às demais áreas 

de coleta, apenas a espécie Cyathus pallidus foi amostrada e identificada. A Área de 

Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba e a Colina do Horto no GeoPark Araripe 

apresentaram, cada uma, 3 espécies: na APA Serra da Ibiapaba foram amostradas as 

espécies Cyathus earlei, C. limbatus e C. poeppigii, enquanto na Colina do Horto foram 

amostradas as espécies C. gayanus, C. hortum e C. sp. 1. 

Apenas quatro espécies foram recorrentes em mais de uma área: Cyathus earlei 

(coletado na APA Serra da Ibiapaba e na Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro), 
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C. gracilis (coletado na FLONA Araripe e na Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro), C. limbatus (coletado na APA Serra da Ibiapaba e na FLONA Araripe) e C. 

poeppigii (coletado na APA Serra da Ibiapaba e Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro). 

 

Tabela 3: Lista de espécies de fungos nidulariáceos coletados por área. 

Área de Coleta Espécies coletadas 

PN Serra das Confusões (PI) Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis 

APA Serra da Ibiapaba (CE) 

Cyathus earlei Lloyd 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul. 

FLONA Araripe (GeoPark Araripe – CE) 

Cyathus gracilis H.J. Brodie 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul. 

Cyathus triplex Lloyd 

Cyathus magnomuralis Cruz & Baseia 

Cyathus parvocinereus Cruz & Baseia 

Colina do Horto (GeoPark Araripe – CE) 

Cyathus gayanus Tul. & C. Tul. 

Cyathus hortum Cruz & Baseia 

Cyathus sp. 1 

Reserv. Ecol. Est. Mata do Pau-Ferro (PB) 

Cyathus earlei Lloyd 

Cyathus gracilis H.J. Brodie 

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

Cyathus montagnei Tul. & C. Tul. 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul. 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. 

Cyathus calvescens Cruz & Baseia 

Cyathus sp. 2 
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5.1. TAXONOMIA 

 

1. Cyathus earlei Lloyd, in Mycol. Writ. 2, Nidulariaceae: 26 (1906)      Fig. 15 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 11 mm de altura, 6 – 10 mm de diâmetro na 

abertura superior, expandido na boca, mas não afilando na base; EMBASAMENTO com 2 – 7 

mm de diâmetro, conspícuo, marrom escuro (7F4 KW); EXOPERÍDIO hirsuto, marrom 

avermelhado (6F5 KW), com tomentos de 0.5 – 1 mm, arranjados em tufos, regulares e 

rígidos; parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.5 – 0.7 mm de espaçamento 

entre as marcações; BOCA lisa a finamente fimbriada, medindo 0.2 – 0.4 mm, de coloração 

marrom acinzentado (8F3 KW); ENDOPERÍDIO bege amarronzado (6E3 KW), 

conspicuamente a inconspicuamente plicado, com 0.5 – 1 mm de espaçamento entre as 

marcações, brilho platina, contrastando com o exterior; ESTIPE de 0.5 – 1 mm, marrom 

acinzentado (8F3 KW); EPIFRAGMA cinza amarronzado (6C2 KW), flexível; PERIDÍOLOS de 

2 – 2.5 mm × 1.5 – 2 mm, cinza amarronzado a marrom acinzentado (8F2 – 9F3 KW), em 

número de 10 – 11 por basidioma, elípticos a irregulares nas bordas; TÚNICA presente; 

CÓRTEX duplo; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elipsóides, alguns subglobosos, apículo 

presente em alguns, 12.7 – 17.8 µm × 8.9 – 11.4 µm (L= 15.8 µm; W= 10.3 µm; Qm= 

1.55), com parede de 1.9 – 3.8 µm. 

 

Hábitat: Lignícola ou Folícola; madeira em decomposição ou folhas de palmeira em decomposição, 

com crescimento solitário a agregado, sem exposição luminosa. 

Distribuição: Cuba, Havaí (Lloyd, 1906), Porto Rico, México, Índias Ocidentais (Brodie & Dennis, 

1954), Brasil – Rio Grande do Norte (Cruz et al., 2012) e Ceará. 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município de Tianguá, Sítio João Bosco, Serra da Ibiapaba, S 

03º39.060’ W 40º57.625’, 686m, 19/IV/2012, Alfredo, D.S.; Goto, B.T. Nº Col.: DSA68, UFRN – 

Fungos 1811; BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, 

Trilha do Cumbe, S 06º58.031’ W 35º44.828’, 633m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, 

M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0027, UFRN – Fungos 1829; BRASIL. Paraíba: Município de 

Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º58.026’ W 35º44.820’, 

633m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0028, 

UFRN – Fungos 1830; BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do 

Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º58.086’ W 35º44.782’, 647m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; 

Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0030, UFRN – Fungos 1832; BRASIL. Paraíba: 

Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º58.115’ 
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W 35º44.748’, 620m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: 

CRUZ0031, UFRN – Fungos 1833. 

 

Comentários: C. earlei pertence ao grupo I – olla, proposto por Brodie (1975) e ao grupo 

striatum proposto por Zhao et al. (2007). Muitas vezes pode ser confundido com C. olla, 

mas a presença de cortéx duplo, basidiomas mais reduzidos (sendo 10 – 15 mm em C. olla), 

basidiósporos maiores (medindo 10 – 14 × 6 – 8 µm em C. olla, na descrição de Brodie, 

1975) e peridíolos pequenos (atingindo até 3.5 mm em C. olla, Brodie, 1975). Um detalhe 

interessante foi observado na amostra UFRN – Fungos 1830: ao realizar a montagem da 

lâmina para mensurar os esporos foi possível visualizar grampos de conexão, estruturas não 

tão comuns de se obter se o peridíolo estiver maturado. Registrado para o Brasil em área de 

Mata Atlântica (Cruz et al., 2012), este é o primeiro registro da espécie em área úmida de 

Caatinga. 

 
Figura 15. Cyathus earlei – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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2. Cyathus gayanus Tul. & C. Tul., in Annls. Sci. Nat., Bot., sér. 3 (1): 76 (1844)   

     Fig. 16 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 6 – 10 mm de altura, 3 – 5 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 4 – 7 

mm de diâmetro, marrom semelhante a madeira queimada (6F6 KW), conspícuo; 

EXOPERÍDIO lanoso, caramelo (6D4 KW), tomentos de 0.2 – 0.5 mm, não arranjados em 

tufos, irregulares e flexíveis; parede externa conspicuamente plicada, com 0.5 mm entre as 

marcações; BOCA finamente setosa, medindo 0.2 – 0.5 mm, de coloração marrom escura 

(8F8 KW); ENDOPERÍDIO de tonalidade marrom levemente escurecida (5F4 KW), 

conspicuamente plicado, medindo 0.5 mm, brilho fraco, não contrastando com o exterior; 

ESTIPE de 1 mm, cinza escuro (8F1 KW); EPIFRAGMA não observável; PERIDÍOLOS de 1.5 – 

2.5 mm × 1 – 2 mm, negro, em número de 10 por basidioma, elípticos a circulares nas 

bordas; TÚNICA indistinta; CÓRTEX simples; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elipsóides, 

alguns subglobosos, porém com conformação bastante variável, apículo ausente, 19.1 – 

36.8 µm × 14 – 22.8 µm (L= 26.2 µm; W= 17.6 µm; Qm= 1.52), com parede grossa de 3 – 

3.8 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento solitário e sem exposição luminosa. 

Distribuição: Chile, Costa Rica, Jamaica, Venezuela (Brodie, 1975), Brasil (Novo Registro). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município de Juazeiro do Norte, GeoPark Araripe: Colina do 

Horto, Trilha do Santo Sepulcro, S 07º10.367’ W 39º20.046’, 566m, 18/V/2012, Cruz, R.H.S.F., 

Sulzbacher, M.A., Lima, R.A.A., Nobre, C.P., Lira, C. Nº Col.: CRUZ0013, UFRN – Fungos 1820; 

BRASIL. Ceará: Município de Juazeiro do Norte, Geopark Araripe: Colina do Horto, Trilha do Santo 

Sepulcro, S 07º10.367’ W 39º20.046’, 566m, 18/V/2012, Cruz, R.H.S.F., Sulzbacher, M.A., Lima, 

R.A.A., Nobre, C.P., Lira, C. Nº Col.: CRUZ0015, UFRN – Fungos 1822. 

 

Comentários: Pertence ao grupo VI – poeppigii de Brodie (1975) e striatum de Zhao et al. 

(2007). As características macroscópicas e microscópicas desta amostra se assemelham 

fortemente com as descrições de C. gayanus presente nas literaturas específicas do grupo, 

com destaque para os esporos com conformações variadas, não apresentando um formato 

típico, perídio alto e afilado e boca finamente setosa. Essa amostra não apresenta o 

peridíolo de, no máximo, 3 mm demonstrado em Tulasne & Tulasne (1844) e em Brodie 

(1975), porém se aproxima, atingindo 2.5 mm. O perídio aqui também é levemente menor 

que o de Brodie e do Tipo, mas Brodie (1975) comenta em seu livro que coleções na 
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Venezuela apresentam basidiomas mais curtos, porém não especifica o tamanho. Um dado 

errôneo obtido durante as pesquisas de literatura é referente ao trabalho de Gómez & Pérez-

Silva (1988), que retrata C. gayanus como portador de esporos pequenos (10 x 8 µm), 

quando a descrição do tipo indica esporos de 19 – 22 µm × 15 – 17 µm (Tulasne & Tulasne, 

1844) e Brodie apresenta esporos variando de 20 – 32 µm. Este é o primeiro registro de C. 

gayanus para o Brasil. 

 
Figura 16. Cyathus gayanus – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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3. Cyathus gracilis H.J. Brodie, in Can. J. Bot. 51(7): 1393 (1973)         Fig. 17 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 6 – 10 mm de altura, 5 – 8 mm de diâmetro na 

abertura superior, expandido ou não na boca, porém não afilando na base; EMBASAMENTO 

com 3 – 6 mm de diâmetro, marrom idêntico ao do tronco da árvore teca (6F5 KW), 

conspícuo; EXOPERÍDIO hirsuto, marrom idêntico ao do embasamento (6F5 KW), com 

tomentos de 0.5 – 1 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis; parede externa lisa a 

inconspicuamente plicada, com 0.3 – 0.7 mm de espaçamento entre as marcações; BOCA 

finamente fimbriada, medindo 0.1 – 0.4 mm, de coloração marrom idêntico ao exoperídio e 

embasamento (6F5 KW); ENDOPERÍDIO marrom a marrom escuro (6E4 – 7F4 KW), liso a 

inconspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm de espaçamento entre as marcações, brilho 

fraco, não contrastando com o exterior; ESTIPE de 0.7 – 1 mm, concolor ao endoperídio 

(6E4 – 7F4 KW); EPIFRAGMA branco e flexível; PERIDÍOLOS de 1.5 – 2 mm × 1 – 1.5 mm, 

marrom acinzentado (6F3 KW), em número de 9 – 11 por basidioma, irregulares a 

circulares, alguns angulares; TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo; BASIDIÓSPOROS lisos, 

hialinos, elipsóides, alguns subglobosos, com discreto apículo presente em alguns, 13.9 – 

19.0 µm × 8 – 15.2 µm (L= 15.2 µm; W= 10.9 µm; Qm= 1.42), com parede de 1 – 3.8 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado a cespitoso e sem exposição 

luminosa. 

Distribuição: Costa Rica, Jamaica (Brodie, 1975), Brasil (não publicado, UFRN – Fungos 1437, 1438, 

1439, 1440). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município do Crato, GeoPark Araripe: Chapada do Araripe, 

FLONA Araripe, S 07º14.923’ W 39º29.753’, 957m, 15/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0008, 

UFRN – Fungos 1815; BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do 

Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.983’ W 35º44.828’, 643m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; 

Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0025, UFRN – Fungos 1827; BRASIL. Paraíba: 

Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º58.034’ 

W 35º44.824’, 622m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: 

CRUZ0029, UFRN – Fungos 1831. 

 

Comentários: C. gracilis pertence ao grupo homônimo proposto por Brodie (1975), e ao 

grupo pallidum proposto por Zhao et al. (2007). As amostras analisadas apresentaram 

algumas divergências quando comparadas com a descrição original de Brodie (1973), como 

a boca finamente fimbriada e o basidioma afilando na base, porém a forma como o corpo de 

frutificação se afunila levemente (retratado na etimologia do nome da espécie em Brodie, 
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1973) e as demais características macro e microscópicas não deixam dúvida que este 

material é a espécie C. gracilis. Outras espécies do gênero ainda podem apresentar esse 

basidioma levemente afunilado, como C. striatus e C. stercoreus, porém o primeiro tem 

plicações marcadas no perídio, e ambos apresentam esporos não comparáveis com o de C. 

gracilis, tanto em forma quanto em tamanho. Uma característica distinta foi observada na 

amostra UFRN – Fungos 1827, uma massa de cor branca preenchendo o basidioma como se 

o epifragma estivesse afundando levemente ao invés de se romper. Já encontrada em Mata 

Atlântica (UFRN – Fungos 1437, 1438, 1439, 1440), ainda permanece não publicada. 

 
Figura 17. Cyathus gracilis – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. amostra UFRN – Fungos 1827, 
apresentando massa esbranquiçada no interior do perídio; d. ilustração do basidioma; e. basidiósporos; f. 
detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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4. Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., in Annls. Sci. Nat., Bot., sér. 3(1): 72 

(1844)               Fig. 18 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 8 – 9.5 mm de altura, 5 mm de diâmetro na abertura 

superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO não observável; 

EXOPERÍDIO hirsuto, marrom chocolate (6F4 KW), com tomentos de 0.7 – 1 mm, arranjados 

em tufos, irregulares e flexíveis; parede externa lisa; BOCA distintamente setosa, medindo 

0.5 mm, de coloração chocolate (6F4 KW); ENDOPERÍDIO marrom muito escuro, quase 

negro, inconspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm de espaçamento entre as marcações, 

brilho inexistente, não contrastando com o exterior; ESTIPE de 1 mm, da mesma cor do 

endoperídio; EPIFRAGMA não visualizado; PERIDÍOLOS de 2 – 2.5 mm × 2 – 2.2 mm, marrom 

acinzentado (7F3 KW), em número de 12 – 14 por basidioma, circulares, angulares ou 

irregulares nas bordas; TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo, porém sub-homogêneo simples; 

BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elipsóides a ovóides, sem apículo, 12.7 – 19.0 µm × 8.9 – 

13.9 µm (L= 16.5 µm; W= 11.0 µm; Qm= 1.51), com parede de 1.9 – 2.5 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado e sem exposição luminosa. 

Distribuição: Florida, México, Venezuela, Colombia, Filipinas, Índias Ocidentais (Brodie, 1975), 

China (Tai & Hung, 1948), Brasil – Pernambuco (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b) 

Material Examinado: BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.933’ W 35º45.032’, 640m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, 

D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: S/N, UFRN – Fungos 1837. 

 

Comentários: Pertencendo ao grupo IV – gracilis, proposto por Brodie (1975), e ao grupo 

pallidum proposto por Zhao et al. (2007), a espécie apresentou complexidade para chegar a 

uma definição, devido às literaturas não colocarem de modo claro a distinção do tipo de 

córtex. Em Tulasne & Tulasne (1844), livro onde define esta espécie, comenta que o córtex 

é fino, o que foi observado nos peridíolos analisados da amostra. Durante a discussão da 

espécie Tulasne & Tulasne (1844) escrevem: “La tunique externe consiste en une très 

mince pellicule cotonneuse qui s'enlève par fragments, et ne recouvre point de poussière 

furfuracée”. Tomando como base esse texto e as imagens da obra é possível definir que a 

“túnica externa” retradada trata-se das camadas corticais do peridíolo, este que foi definido 

como contendo “três películas muito finas, que podem ser retiradas em fragmentos”. A 

imagem do basidioma em Tulasne & Tulasne (1844) é semelhante ao material aqui 

amostrado com a boca setosa, os esporos ovóides e até mesmo o córtex duplo 
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subhomogêneo (plate 4, fig. 5, 6, 7 – Tulasne & Tulasne, 1844). Brodie (1975) afirma que 

esta é uma espécie difícil de separar porque ao analisar o material depositado não encontrou 

algumas das características enfatizadas por Lloyd (1906) e White (1902), enfatizando que 

as fotos publicadas por Lloyd (plate 109, fig. 9 – Lloyd, 1906) apresentam as características 

das setas na borda do basidioma de modo bem distinto, o que ele não conseguiu observar ao 

analisar o material tipo aproximadamente 130 anos depois do material ter sido depositado, e 

aproximadamente 70 anos após Lloyd e White terem analisado. Foi descrita para o nordeste 

em área de Mata Atlântica (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b), sendo este o primeiro 

registro para área úmida de Caatinga.  

 
Figura 18. Cyathus intermedius – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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5. Cyathus limbatus Tul. & C. Tul.,  in Annls. Sci. Nat., Bot., sér. 3 (1):78 (1844)  

               Fig. 19 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 8 – 10 mm de altura, 5 – 7 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 3 – 6 

mm de diâmetro, conspícuo, marrom cor de couro (6E5 KW); EXOPERÍDIO lanoso a hirsuto, 

chocolate (6F4 – 6F6 KW), com tomentos de 0.7 mm, não arranjados em tufos definidos, 

irregulares e flexíveis; parede externa inconspicuamente plicada, com 0.5 mm de 

espaçamento entre as marcações; BOCA distintamente fimbriada, medindo 0.5 mm, de 

coloração marrom escura (7F4 KW); ENDOPERÍDIO bege amarronzado (6E3 KW), 

conspicuamente plicado, com 0.5 mm de espaçamento entre as marcações, brilho fraco, não 

contrastando com o exterior; ESTIPE de 1 mm, marrom acinzentado (5F5 KW); EPIFRAGMA 

branco, flexível; PERIDÍOLOS de 2 mm × 1.5 – 2 mm, marrom acinzentado (7F3 KW), em 

número de 6 – 12 por basidioma, irregulares a circulares nas bordas; TÚNICA indistinta; 

CÓRTEX duplo, porém sub-homogêneo simples; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elípsóides, 

sem apículo, 13.9 – 17.8 µm × 9 – 11.4 µm (L= 15.8 µm; W= 10.9 µm; Qm= 1.46), com 

parede de 1 – 2.5 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado e sem exposição luminosa. 

Distribuição: América, África e Ásia (Brodie, 1975).  

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município de Tianguá, Sítio João Bosco, Serra da Ibiapaba, S 

03º39.806’ W 40º57.625’, 761m, 19/IV/2012, Alfredo, D.S.; Goto, B.T. Nº Col.: DSA78, UFRN-

Fungos 1812; BRASIL. Ceará: Município do Crato, Chapada do Araripe, FLONA Araripe, S 07º14.923’ 

W 39º29.753’, 957m, 15/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0006, UFRN – Fungos 1813. BRASIL. 

Ceará: Município do Crato, Chapada do Araripe, FLONA Araripe, S 07º14.923’ W 39º29.753’, 957m, 

15/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0009, UFRN – Fungos 1816. 

Material Adicional Examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN – 

Mata Estrela, 14/IV/2009, Barbosa, M.M.B.; Lockwood, T.; Baseia, I.G. UFRN – Fungos 1441. 

BRASIL. Rio Grande do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN – Mata Estrela, 14/IV/2009, 

Barbosa, M.M.B.; Lockwood, T.; Goto, B.T.; Baseia, I.G. UFRN – Fungos 1442. BRASIL. Rio Grande 

do Norte: Município de Baía Formosa, RPPN – Mata Estrela, 28/VII/2009, Barbosa, M.M.B.; Oliveira, 

J.J.S.; Baseia, I.G. UFRN – Fungos 1443. BRASIL. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 

30/V/2009, Barbosa, M.M.B. & Oliveira, J.J.S. UFRN – Fungos 1444. BRASIL. Rio Grande do Norte: 

Município de Natal, PEDN, 30/V/2009, Barbosa, M.M.B. & Oliveira, J.J.S. UFRN – Fungos 1445. 

BRASIL. Rio Grande do Norte: Município de Natal, PEDN, 13/VII/2010, Barbosa, M.M.B. & Cruz, 

R.H.S.F. UFRN – Fungos 1446. 

 



62 
Cruz, R.H.S.F. – O gênero Cyathus em áreas de Caatinga... 
 

 

Comentários: C. limbatus pertence ao grupo VI – poeppigii, proposto por Brodie (1975) e 

ao grupo ollum proposto por Zhao et al. (2007). É facilmente reconhecida por seus 

basidiomas de cor escura e estrias normalmente bem definidas no interior e no exterior, 

além de córtex duplo e esporos marcadamente elípticos. Apesar de alguns basidiomas 

conterem seis peridíolos esse não é o padrão da espécie e sim devido à dispersão já ter se 

iniciado, porém sem que todos os peridíolos fossem lançados ao meio. Mundialmente 

distribuído nos trópicos, já foi registrado para o Nordeste Brasileiro, porém em áreas de 

Mata Atlântica de Pernambuco, Paraíba (Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b) e Rio Grande 

do Norte (Materiais Adicionais Examinados). Este é o primeiro registro da espécie em área 

úmida de Caatinga. 

 
Figura 19. Cyathus limbatus – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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6. Cyathus montagnei Tul. & C. Tul., in Annls. Sci. Nat., Bot., sér. 3 (1):70 (1844) 

               Fig. 20 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 11 mm de altura, 6 – 11 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 2 – 3 

mm de diâmetro, inconspícuo, marrom chocolate a marrom avermelhado (6F4 – 6F6 KW); 

EXOPERÍDIO hirsuto, marrom acinzentado (7F3 KW), com tomentos chocolate a marrom 

avermelhado (6F4 – 6F6 KW) de 0.5 – 0.7 mm, arranjados em tufos, irregulares e flexíveis; 

parede externa inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.7  mm de espaçamento entre as 

marcações; BOCA finamente fimbriada, medindo 0.2 – 0.5 mm, de coloração cinza 

amarronzado a marrom acinzentado (7F2 – 7E3 KW); ENDOPERÍDIO marrom a marrom 

acinzentado (6E4 – 7E2 KW), conspicuamente plicado, com 0.5 – 0.7 mm de espaçamento 

entre as marcações, brilho fraco, não contrastando com o exterior; ESTIPE de 1 mm, cinza 

amarronzado a marrom acinzentado (7F2 – 8F3 KW); EPIFRAGMA bege amarronzado a 

caramelo (6E3 – 6D4 KW), flexível; PERIDÍOLOS de 2 – 2.5 mm × 2 – 2.5 mm, cinza 

amarronzado a marrom acinzentado (6F2 – 9F3 KW), em número de 13 por basidioma, 

circulares nas bordas; TÚNICA presente; CÓRTEX simples; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, 

alongados, sem apículo, 15.2 – 20.3 µm × 8 – 11.4 µm (L= 17.8 µm; W= 9.9 µm; Qm= 

1.80), com parede de 2.5 – 3.2 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento solitário, com ou sem exposição 

luminosa. 

Distribuição: Congo (Lloyd, 1906), Filipinas, Tailândia (Brodie, 1975), México (Gómez & Pérez-

Silva, 1988), Brasil – Rio Grande do Sul, São Paulo, Amazônia, Pernambuco, Pará e Bahia 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009a; 2009b). 

Material Examinado: BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.899’ W 35º44.956’, 642m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, 

D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0020, UFRN – Fungos 1823; BRASIL. Paraíba: 

Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.958’ 

W 35º44.914’, 636m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: 

CRUZ0021, UFRN – Fungos 1824; BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual 

Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.970’ W 35º44.864’, 643m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; 

Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0022, UFRN – Fungos 1825; BRASIL. Paraíba: 

Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º57.984’ 

W 35º44.840’, 633m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: 

CRUZ0024, UFRN – Fungos 1826. 
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Comentários: Pertence ao grupo VII – striatus (Brodie, 1975) e  striatum (Zhao et al., 

2007). Espécie bastante comum em regiões tropicais, foi descrita inicialmente para o Brasil 

e posteriormente para Samoa, Congo (Lloyd, 1906). Uma característica bastante 

interessante e visivel nestas amostras é que o tomento do exoperídio cai com o 

amadurecimento do basidioma, expondo uma camada escura mais interna, como descrito 

também por Baseia & Milanez (2001). Como já observado por Brodie (1975) a camada 

cortical do peridíolo, apesar de ser simples, se desprende facilmente da porção glebal, se 

assemelhando a um córtex duplo em certos espécimes, característica encontrada na amostra 

UFRN – Fungos 1825. Foi descrita para o Nordeste brasileiro em áreas de Mata Atlântica 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b) e esse registro compreende áreas úmidas de Caatinga. 

 
Figura 20. Cyathus montagnei – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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7. Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis, in J. Linn. Soc., Bot. 10 (46): 346 (1868) 

               Fig. 21 

Descrição: PERÍDIO campanulado, 6 – 7 mm de altura, 4.5 – 8 mm de diâmetro na abertura 

superior, expandido na boca, porém não afilando na base; EMBASAMENTO com 2 – 6 mm de 

diâmetro, conspícuo, cinza amarronzado (6C3 KW); EXOPERÍDIO hirsuto, bronze (5E5 

KW), com tomentos de 0.5 – 1 mm, arranjados em tufos regulares e flexíveis; parede 

externa lisa; BOCA finamente fimbriada, medindo 0.2 – 0.5 mm, de coloração marrom 

acinzentada (5F5 KW); ENDOPERÍDIO cinza alaranjado, lembrando alabastro (5B2 KW), 

inconspicuamente plicado à liso, brilho platina, contrastando com o exterior; ESTIPE de 0.5 

mm, cinza amarronzado (8F2 KW); EPIFRAGMA branco e flexível; PERIDÍOLOS de 1.5 – 2 

mm × 1 – 1.5 mm, cinza amarronzados (8F2 KW), em número de 19 por basidioma, 

irregulares a elípticos, incluindo formas angulares; TÚNICA indistinta; CÓRTEX simples; 

BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elipsóides a subglobosos, sem apículo, 6.3 – 10.1 µm × 5 – 

6.3 µm (L= 8.1 µm; W= 5.8 µm; Qm= 1.41), com parede de 1.2 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado e sem exposição luminosa. 

Distribuição: América e China (Brodie, 1975). 

Material Examinado: BRASIL. Piauí: Município de Caracol, Parque Nacional da Serra das Confusões, 

01/IV/2011, Baseia, I.G., UFRN – Fungos 1869.  

 

Comentários: Esta espécie pertence ao grupo II – pallidus, proposto por Brodie (1975) e ao 

grupo pallidum proposto por Zhao et al. (2007). Cyathus pallidus se assemelha a C. 

berkeleyanus Tul. & C. Tul. no tamanho dos basidiomas, córtex simples, características da 

boca, e tamanho dos esporos. Segundo Brodie (1975) é comum confundir espécimes de 

coloração mais clara e menos plicados de C. berkeleyanus com C. pallidus, porém o 

tamanho do diâmetro do peridíolo em C. berkeleyanus (3 mm) é superior ao de C. pallidus 

(2 mm), a presença de marcações nas paredes externa e interna do perídio em C. 

berkeleyanus, juntamente com a forma do corpo de frutificação, sendo campanulado em C. 

pallidus e infundibuliforme em C. berkeleyanus são características decisivas para a 

definição correta da espécie. Anteriormente registrado no Nordeste apenas para 

Pernambuco (Mata Atlântica – Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b), este é o primeiro 

registro da espécie para área de Caatinga. 
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Figura 21. Cyathus pallidus – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basdiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Baseia, I.G.) 
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8. Cyathus  poeppigii Tul. & C. Tul., in Annls. Sci. Nat., Bot., sér. 3 (1): 77 (1844)  

               Fig. 22 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 10.5 mm de altura, 6 – 9 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 2 – 5 

mm de diâmetro, conspícuo, marrom escuro (8F4 KW); EXOPERÍDIO hirsuto, marrom 

idêntico ao da árvore teca (6F5 KW), com tomentos de 1 – 1.5 mm, arranjados em tufos 

regulares e flexíveis; parede externa conspicuamente plicada, com 0.5 mm de espaçamento 

entre as marcações; BOCA finamente fimbriada, medindo 0.2 mm, de coloração cinza 

amarronzado (8F2 KW); ENDOPERÍDIO cinza amarronzado (8F2 KW), conspicuamente 

plicado, com 0.5 mm de espaçamento entre as marcações, brilho fraco, não contrastando 

com o exterior; ESTIPE não visível; EPIFRAGMA branco e flexível; PERIDÍOLOS de 1.5 – 2 mm 

× 1 – 1.5 mm, negros, em número de 12 por basidioma, irregulares a circulares nas bordas; 

TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, elipsóides, sem apículo, 

24.1 – 34.3 µm × 17 – 22.8 µm (L= 29.6 µm; W= 19.9 µm; Qm= 1.50), com parede grossa 

de 1.2 – 3.9 µm. 

 

Hábitat: Lignícola e terrícola; madeira em decomposição e solo, com crescimento agregado, com ou 

sem exposição luminosa. 

Distribuição: América, África e Ásia (Brodie, 1975). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município de Tianguá, Serra da Ibiapaba, S 03º43.477’ W 

41º05.372’, 686m, 18/IV/2012, Alfredo, D.S.; Goto, B.T. Nº Col.: DSA60, UFRN – Fungos 1810; 

BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do 

Engenho Boa Vista, S 06º57.987’ W 35º44.950’, 563m, 18/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; 

Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: S/N, UFRN – Fungos 1838; BRASIL. Paraíba: Município de Areia, 

Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Engenho Boa Vista, S 06º58.349’ W 

35º44.876’, 568m, 18/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: 

CRUZ0032, UFRN – Fungos 1834. 

 

Comentários: Cyathus poeppigii pertence ao grupo VI – poeppigii, proposto por Brodie 

(1975) e ao grupo striatum proposto por Zhao et al. (2007). Espécie facilmente reconhecida 

por suas marcações com aproximadamente 0.5 mm no perídio, coloração marrom escura e 

esporos extremamente variáveis em tamanho, atingindo facilmente valores superiores à 25 

µm de comprimento. Comumente confundido com C. limbatus por suas características 

macroscópicas, pode ser diferenciado por medições de esporos, uma vez que C. limbatus 

apresenta medições microscópicas de, no máximo, 22 µm × 12 µm (Brodie, 1975), 
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significativamente menores que em C. poeppigii. A descrição apresentada também 

assemelha-se à realizada por Baseia & Milanez (2001) para C. poeppigii encontrado no 

Estado de São Paulo, porém o tamanho do peridíolo é menor, já que em C. poeppigii varia 

de 2 – 2.5 mm, e neste varia de 1.5 – 2 mm. Em comparação com a descrição original de 

Tulasne & Tulasne (1844) o peridíolo mede 2 mm, o que não descarta esse material como 

sendo C. poeppigii. Uma das amostras (UFRN – Fungos 1834) foi obtida sobre solo, em 

uma trilha aberta entre antiga plantação de cana-de-açúcar, em exposição luminosa direta. 

Amplamente distribuído, Trierveiler-Pereira & Baseia (2009b) já haviam registrado esta 

espécie para o Nordeste, porém o material examinado foi obtido de herbário e pertence ao 

Rio Grande do Sul. Nessa situação, proponho o primeiro registro de C. poeppigii para a 

Região. 

 
Figura 22. Cyathus poeppigii – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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9. Cyathus striatus (Huds.) Willd., in Fl. Berol. Prodr.: 399 (1787)        Fig. 23 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 9 – 10 mm de altura, 7 – 9 mm de diâmetro na 

abertura superior, expandido na boca, mas não afilando na base; EMBASAMENTO com 4 mm 

de diâmetro, conspícuo, marrom chocolate (6F4 KW); EXOPERÍDIO hirsuto, marrom 

chocolate (6F4 KW), com tomentos de 0.5 – 0.7 mm, arranjados em tufos, regulares e 

rígidos; parede externa inconspicuamente plicada, com 0.5 mm de espaçamento entre as 

marcações; BOCA distintamente fimbriada, medindo 0.5 mm, de coloração marrom 

acinzentado (7F3 KW); ENDOPERÍDIO bege amarronzado (6E3 – 6F3 KW), conspicuamente 

plicado, com 0.3 – 0.5 mm de espaçamento entre as marcações, brilho fraco, não 

contrastando com o exterior; ESTIPE de 1 mm, marrom acinzentado (7F3 KW); EPIFRAGMA 

bege amarronzado (6E3 KW) a branco, rígido; PERIDÍOLOS de 2 – 2.5 mm × 1.5 – 2 mm, 

marrom acinzentado (9F3 KW), em número de 10 – 12 por basidioma, circulares a 

angulares nas bordas; TÚNICA indistinta; CÓRTEX simples; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, 

alongados, sem apículo, 15.2 – 21.6 µm × 8.9 – 13.9 µm (L= 18.6 µm; W= 11.1 µm; Qm= 

1.69), com parede de 1.2 – 2.5 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado e sem exposição luminosa. 

Distribuição: América, Europa e Ásia (Brodie, 1975). 

Material Examinado: BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro, Trilha do Cumbe, S 06º58.030’ W 35º44.802’, 629m, 17/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, 

D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0026, UFRN – Fungos 1828. 

 

Comentários: Espécie referência do grupo homônimo proposto por Brodie (1975) e 

pertencente ao grupo striatum proposto por Zhao et al. (2007). Amplamente distribuída 

pela Europa e América, Brodie (1975) também indica registros dessa espécie para índia, 

Japão, China e México. É caracterizada pelo perídio escuro, com marcações internas bem 

distintas, o que definiu a etimologia do nome. Já foi descrita para Mata Atlântica nordestina 

(Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b) sendo este o primeiro registro em Caatinga úmida. 
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Figura 23. Cyathus striatus – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. esporos; e. 
detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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10. Cyathus  triplex Lloyd, in Mycol. Writ. 2, Nidulariaceae: 23 (1906)      Fig. 24 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme a campanulado, 4 – 5 mm de altura, 3.5 – 4 mm de 

diâmetro na abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO 

com 3 mm de diâmetro, marrom semelhante a madeira da árvore teca (6F5 KW), 

conspícuo; EXOPERÍDIO hirsuto, concolor ao embasamento (6F5 KW), tomentos de 0.2 – 0.5 

mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis; parede externa lisa; BOCA finamente 

fimbriada, medindo 0.2 mm, de coloração marrom chocolate (6F4 KW); ENDOPERÍDIO de 

coloração de café com leite a bege amarronzado (6D3 – 6E3 KW), liso, brilho fraco, 

contrastando com o exterior; ESTIPE de 1 mm, bege amarronzado (6E3 KW); EPIFRAGMA 

branco e flexível; PERIDÍOLOS de 1.5 – 2 mm × 1 – 1.5 mm, cinza amarronzado (6F2 KW), 

em número de 9 por basidioma, irregulares a circulares nas bordas, sendo alguns angulares; 

TÚNICA presente, branca e hialina; CÓRTEX duplo porém subhomogêneo simples; 

BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, levemente elípticos a globosos, apículo ausente, 12.7 – 19.0 

µm × 10 – 15.2 µm (L= 15.7 µm; W= 12.4 µm; Qm= 1.28), com parede grossa de 1 – 3.8 

µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento cespitoso e sem exposição luminosa. 

Distribuição: Ilhas Maurício, Índias Ocidentais, Flórida, Venezuela, Havaí, Filipinas, Tailândia 

(Brodie, 1975), Brasil – São Paulo (Baseia & Milanez, 2001) e Pernambuco (Trierveiler-Pereira & 

Baseia, 2009b). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município do Crato, Chapada do Araripe, FLONA Araripe, S 

07º14.923’ W 39º29.753’, 957m, 17/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0011, UFRN – Fungos 

1818. 

 

Comentários: C. triplex é a espécie tipo do grupo homônimo proposto por Brodie (1975), e 

pertence ao grupo striatum proposto por Zhao et al. (2007). As amostras obtidas 

apresentaram o crescimento cespitoso, semelhante ao visualizado por Lloyd (1906). 

Assemelha-se bastante ao C. triplex de Brodie (1975) e de Lloyd (1906), com a única 

diferença ficando no tamanho do perídio (5 – 6 mm nessas literaturas), endoperídio 

prateado e esporos elípticos (apesar deste apresentar esporos subglobosos a globosos, 

alguns dos esporos tiveram este formato). Segundo Lloyd (1906), C. triplex é uma espécie 

confusa de se distinguir porque se assemelha a duas outras por diferentes caracteristicas: o 

tamanho reduzido do basidioma é próximo ao encontrado em C. pallidus, enquanto os 

esporos são relacionados com C. intermedius. A diferença, entretanto, é observada nas hifas 
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irregulares do tomento enquanto o basidioma é jovem, aparentemente lanoso, fato que 

ocorreu nesta amostra já que foi encontrado basidiomas em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Já descrito para a região nordeste, em Mata Atlântica (Trierveiler-Pereira 

& Baseia, 2009b), é registrado agora para área úmida de Caatinga. 

 
Figura 24. Cyathus triplex – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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5.2. NOVAS ESPÉCIES 

1. Cyathus calvescens R. Cruz & Baseia, sp. nov.              Fig. 25  

MYCOBANK: MB 804726 

Etimologia: do termo “careca”, ausência de cabelo, referente ao tomento quase glabro. 

Diagnose: Peridium infundibuliforme, 7 – 7.5 mm altum, 5 – 6 mm diametrum; exoperidium leviter 

lanatus, quasi glabro, griseo brunneus; externus murus inconspicuae plicatae; margin leviter 

fimbriatis; endoperidium brunneo cinereo, inconspicuae plicatae; peridiola 1 – 1.7 mm × 1 – 1.5 mm, 

brunneo cinereo; duplex córtex; basidiospora elongatae 13.9 – 26.6 µm × 8.8 – 16.5 µm, 1.2 – 2.5 

µm murum. 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 7 – 7.5 mm de altura, 5 – 6 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca, mas afilando na base; EMBASAMENTO 

inconspícuo não observável; EXOPERÍDIO finamente lanoso, quase glabro, marrom 

acinzentado (7F3 KW), com tomentos não arranjados em tufos; parede externa 

inconspicuamente plicada, com 0.2 – 0.4 mm de espaçamento entre as marcações; BOCA 

finamente fimbriada, medindo 0.1 – 0.2 mm, de coloração marrom acinzentado (7F3 KW); 

ENDOPERÍDIO cinza amarronzado (8F2 KW), inconspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm 

de espaçamento entre as marcações, brilho inexistente, não contrastando com o exterior; 

ESTIPE de 1.5 – 2 mm, cinza amarronzado (8F2 KW); EPIFRAGMA não visualizado; 

PERIDÍOLOS de 1 – 1.7 mm × 1 – 1.5 mm, cinza amarronzado (7F2 KW), em número de 12 

por basidioma, circulares a elípticos nas bordas; TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo, porém 

sub-homogêneo simples; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, alongados, sem apículo, 13.9 – 

26.6 µm × 8.8 – 16.5 µm (L= 19.9 µm; W= 12.1 µm; Qm= 1.65), com parede de 1.2 – 2.5 

µm. 

 

Hábitat: Lignícola e terrícola; madeira em decomposição e solo, com crescimento solitário e exposição 

luminosa. 

Distribuição: Brasil (Nova Espécie). 

Material Examinado: BRASIL. Paraíba: Município de Areia, Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-

Ferro, Trilha do Engenho Boa Vista, S 06º58.340’ W 35º44.866’, 572m, 18/VII/2012, Cruz, R.H.S.F.; 

Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G. Nº Col.: CRUZ0033, UFRN – Fungos 1835. 

 

Comentários: As características dessa espécie a colocam no grupo I – olla, de Brodie 

(1975) e striatum, de Zhao et al. (2007). O material foi obtido em um pequeno tronco e 

sobre o solo próximo a este, em uma área de trilha utilizada para movimentação de gado e 
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carroças, com exposição luminosa direta, ou seja, sem influência de sobra da vegetação da 

borda da trilha. O ponto ainda apresenta uma característica de alagamento em períodos 

chuvosos, além de ter solo de aspecto lamacento devido ao pisoteio constante de animais de 

carga. A única espécie que apresenta algum grau de similaridade é C. earlei, devido ao 

tamanho do basidioma, exoperídio apresentando plicação em alguns basidiomas, boca 

minutamente fimbriada, córtex duplo e tamanho dos esporos. Em contrapartida diferencia-

se pelo embasamento ser conspícuo em C. earlei, com exoperídio hirsuto, endoperídio com 

brilho platinado e peridíolos menores (2 – 2.5 x 1.5 -2 em C. earlei, 1 – 1.7 x 1 – 1.5 em C. 

calvescens). Sumarizando as características diagnósticas da espécie: exoperídio finamente 

lanoso, aparentando ser glabro, embasamento inconspícuo e capacidade de se desenvolver 

em ambiente lamacento com incidência direta de luminosidade. 

 
Figura 25. Cyathus calvescens, sp. nov. – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; 
d. basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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2. Cyathus hortum R. Cruz & Baseia, sp. nov.                 Fig. 26     

MYCOBANK: MB 804727 

Etimologia: referente ao local de coleta, Colina do Horto. 

Diagnose: Peridium infundibuliforme, 5 – 7 mm altum, 3.5 – 4 mm diametrum; basis conspicuae; 

exoperidium hirsutus, cinnamomeus; externus murus plicatae; margin leviter fimbriatis; 

endoperidium griseo brunneus, plicatae; peridiola  1.2 – 2 mm × 1 – 1.5 mm, tenebris cinereo; duplex 

cortex; basidiospora elongatae vel ovatus, 17.7 – 34.3 µm × 13 – 20.3 µm, 1 – 2.5 µm murum. 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 5 – 7 mm de altura, 3.5 – 4 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 3 – 4 

mm de diâmetro, marrom semelhante a pele de cervo (7E4 KW), conspícuo; EXOPERÍDIO 

hirsuto, bege amarronzado (6E4 KW), tomentos de 0.5 – 0.75 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis; parede externa conspicuamente plicada, com 0.3 – 0.5 mm entre as 

marcações; BOCA finamente fimbriada, medindo 0.4 mm, de coloração marrom acinzentado 

(8F3 KW); ENDOPERÍDIO concolor a boca (8F3 KW), conspicuamente plicado, com 

espaçamente de 0.2 – 0.5 mm, brilho inexistente, não  contrastando com o exterior; ESTIPE 

de 1 mm, marrom acinzentado (8F3 KW); EPIFRAGMA não observável; PERIDÍOLOS de 1.2 – 

2 mm × 1 – 1.5 mm, cinza escuro (8F1 KW) a negro, em número de 10 por basidioma, 

irregulares a elípticos; TÚNICA indistinta; CÓRTEX duplo; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, 

alongados a ovóides, apículo ausente, 17.7 – 34.3 µm × 13 – 20.3 µm (L= 26.6 µm; W= 

16.5 µm; Qm= 1.64), com parede de 1 – 2.5 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento solitário e sem exposição luminosa. 

Distribuição: Brasil (Nova Espécie). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município de Juazeiro do Norte, Geopark Araripe: Colina do 

Horto, Trilha do Santo Sepulcro, S 07º10.367’ W 39º20.046’, 566m, 18/V/2012, Cruz, R.H.S.F., 

Sulzbacher, M.A., Lima, R.A.A., Nobre, C.P., Lira, C. Nº Col.: CRUZ0012, UFRN – Fungos 1819. 

 

Comentários: Espécie pertencente ao grupo VI – poeppigii (Brodie, 1975) e ao grupo 

striatum (Zhao et al., 2007). Apresenta características macroscópicas e microscópicas 

semelhantes a C. poeppigii, porém o tomento é mais curto nesta (sendo 1 – 1.5 mm em C. 

poeppigii), e a boca é menos expandida em comparação com as descrições apresentadas nas 

literaturas, variando de 4 – 6 mm (Baseia & Milanez, 2001), 6 – 8 mm (Brodie, 1975) ou 7 

– 8 mm (Gómez & Pérez-Silva, 1988). A predominância de esporos alongados a ovoides, 

raramente elipsóides, também difere dos esporos exclusivamente elípsóides de C. poeppigii. 
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Pode-se então tomar como características dessa espécie o perídio conspicuamente plicado, 

com 3.5 – 4 mm de diâmetro na região superior e esporos predominantemente alongados a 

ovóides.  

 
Figura 26. Cyathus hortum, sp. nov. – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do basidioma; d. 
basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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3. Cyathus magnomuralis R. Cruz & Baseia, sp. nov.        Fig. 27         

MYCOBANK: MB 804728 

Etimologia: referente a parede espessa do esporo. 

Diagnose: Peridium infundibuliforme, 6 – 8 mm altum, 4 – 5 mm diametrum; exoperidium hirsutus, 

brunneus vel stramineus; externus murus plicatae; margin leviter fimbriatis; endoperidium griseo 

brunneis, plicatae, fulgorem infimus; peridiola  1 – 1.5 mm × 1 – 1.5 mm, níger; duplex cortex; 

basidiospora rarus, leniter ellipticis vel ovatus, apiculum terminale discreti, 27.9 – 49.5 µm × 23 – 

41.9 µm, 4 – 6.3 µm murum. 

 

Descrição: PERÍDIO infundibuliforme, 6 – 8 mm de altura, 4 – 5 mm de diâmetro na 

abertura superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO com 3 – 6 

mm de diâmetro, marrom semelhante a pele de cervo (7E4 KW), inconspícuo; EXOPERÍDIO 

hirsuto, marrom a loiro escuro (6E4 – 5D4 KW), tomentos de 1 – 1.5 mm, arranjados em 

tufos irregulares e flexíveis; parede externa conspicuamente plicada, com 0.2 – 0.4 mm de 

espaçamento entre as marcações; BOCA finamente fimbriada, medindo 0.1 mm, de 

coloração cinza amarronzado (6E2 KW); ENDOPERÍDIO concolor à boca (6E2 KW), 

conspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm de espaçamento entre as marcações, brilho 

fraco, não contrastando com o exterior; ESTIPE de 0.5 mm, concolor ao exoperídio (6E2 

KW); EPIFRAGMA branco e rígido; PERIDÍOLOS de 1 – 1.5 mm × 1 – 1.5 mm, negro, em 

número de 11 por basidioma, irregulares a circulares nas bordas; TÚNICA indistinta; CÓRTEX 

duplo; BASIDIÓSPOROS raros, lisos, hialinos, levemente elípticos a ovóides, discreto apículo 

terminal presente em alguns, 27.9 – 49.5 µm × 23 – 41.9 µm (L= 35.4 µm; W= 28.0 µm; 

Qm= 1.27), com parede grossa de 4 – 6.3 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado e sem exposição luminosa. 

Distribuição: Brasil (Nova Espécie). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município do Crato, Chapada do Araripe, FLONA Araripe, S 

07º14.923’ W 39º29.753’, 957m, 15/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0010, UFRN – Fungos 

1817. 

 

Comentários: Esta espécie pertence ao grupo IV – poeppigii (Brodie, 1975) e ao grupo 

striatum (Zhao et al., 2007). Durante a análise da espécie só foi possível obter esporos após 

a imersão do peridíolo em água por uma semana, e mesmo após esse período a presença de 

esporos em lâmina foi raro. Além dessa raridade, alguns basidiósporos apresentaram 

apículo terminal. É uma espécie semelhante ao C. poeppigii descrito por Brodie (1975), 
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divergindo os padrões de coloração de todas as estruturas e a espessura da parede do 

esporo. Também é diferente da amostra de C. poeppigii de Trierveiler-Pereira & Baseia 

(2009) pelo peridíolo de 2.5 mm, e da amostra de Baseia & Milanez (2001) pelos esporos 

elipticos e peridíolo de 2.5 mm. Assemelha-se com Cyathus hortum, espécie nova dessa 

dissertação, porém os tomentos de Cyathus magnomuralis, são maiores, a coloração do 

endoperídio e das fimbrias da boca são mais claras, o estipe e os peridíolos são menores, e a 

largura do esporo desta supera em seu menor valor o maior valor encontrado em Cyathus 

hortum. Além disso a parede do esporo também apresenta divergência, tendo maiores 

valores em Cyathus magnomuralis. Desse modo as características que definem esta espécie 

são os peridíolos pequenos, esporos raros e gigantes, com apículo presente em alguns e 

parede espessa. 

 
Figura 27. Cyathus magnomuralis, sp. nov. – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do 
basidioma; d. basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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4. Cyathus parvocinereus R. Cruz & Baseia, sp. nov.               Fig. 28      

MYCOBANK: MB 804729 

Etimologia:  referente ao basidioma pequeno com endoperídio cinza. 

Diagnose: Peridium campanulatus, 4 – 7 mm altum, 3.5 – 7 mm diametrum; exoperidium hirsutus, 

porphyreus; externus murus inconspicuae plicatae; margin leviter fimbriatis; endoperidium 

cineraceus, inconspicuae plicatae, platinum; peridiola  1.5 – 2 mm × 1 – 1.7 mm, griseo brunneus vel 

cinereo; duplex cortex; basidiospora leniter ellipticis, nonnumquam globosis, 11.4 – 17.7 µm × 9 – 

15.2 µm, 2 – 3.8 µm murum. 

                                                                            

Descrição: PERÍDIO campanulado, 4 – 7 mm de altura, 3.5 – 5 mm de diâmetro na abertura 

superior, não expandido na boca nem afilando na base; EMBASAMENTO inconspícuo; 

EXOPERÍDIO hirsuto, de coloração marrom avermelhado (6F5 KW), com tomentos de 0.3 – 

0.5 mm, arranjados em tufos regulares e flexíveis; parede externa inconspicuamente 

plicada, com 0.4 – 0.5 mm de espaçamento entre as marcações; BOCA finamente fimbriada, 

medindo 0.2 mm, de coloração marrom idêntico ao exoperídio a marrom escuro (6F5 – 7F5 

KW); ENDOPERÍDIO cinza perolado (5C1 KW), inconspicuamente plicado, com 0.5 mm de 

espaçamento entre as marcações, brilho platina, contrastando com o exterior; ESTIPE e 

EPIFRAGMA não visualizados; PERIDÍOLOS de 1.5 – 2 mm × 1 – 1.7 mm, marrom 

acinzentado a cinza (7E1 – 7F2 KW), em número de 11 por basidioma, elípiticos; TÚNICA 

presente de coloração branca hialina; CÓRTEX duplo; BASIDIÓSPOROS lisos, hialinos, 

levemente elípticos, alguns globosos, apículo ausente, 11.4 – 17.7 µm × 9 – 15.2 µm (L= 

14.4 µm; W= 11.7 µm; Qm= 1.24), com parede de 2 – 3.8 µm. 

 

Hábitat: Lignícola; madeira em decomposição, com crescimento agregado a cespitoso e sem exposição 

luminosa. 

Distribuição: Brasil (Nova Espécie). 

Material Examinado: BRASIL. Ceará: Município do Crato, Chapada do Araripe, FLONA Araripe, S 

07º14.923’ W 39º29.753’, 957m, 15/V/2012, Cruz, R.H.S.F. Nº Col.: CRUZ0007, UFRN – Fungos 

1814. 

 

Comentários: Pertencente ao grupo I – olla, de Brodie (1975) e ao grupo ollum de Zhao et 

al. (2007), esta espécie apresenta semelhanças com C. fimicola Berk., devido às medições 

macroscópicas do perídio e embasamento, além do tamanho do esporo, porém alguns 

detalhes descartam completamente esta espécie: o exoperídio (hirsuto nesta, e lanoso à 

glabro de C. fimicola) e as marcações no perídio (liso em C. fimicola e inconspicuamente 
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plicado nesta). Além destas, o substrato também é divergente (em C. fimicola não há 

registros de espécimes lignícolas, somente coprófilas, como demonstrado por Brodie 

[1975]). Outra espécie bastante semelhante a esta é C. earlei, porém o basidioma 

infundibuliforme e amplo, com diâmetro de até 8 mm na porção superior, endoperídio bege 

amarronzado, embora com brilho platinado (tratado por Lloyd [1906] como 

inconspicuamente prateado) e os esporos com formato elipsóide a subgloboso descartam 

essa espécie. Assim essa espécie pode ser bem caracterizada pelo perídio campanulado, 

hirsuto, endoperídio platinado e esporos globosos a levemente elípticos. 

 
Figura 28. Cyathus parvocinereus, sp. nov. – a, b. basidiomas em ambiente natural; c. ilustração do 
basidioma; d. basidiósporos; e. detalhe do peridíolo. (Fonte: Cruz, R.H.S.F.) 
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À partir das descrições supracitadas foi proposta a chave dicotômica ilustrada 

abaixo, para identificação das espécies de Cyathus do Domínio Caatinga. Excetuam-se 

desta Cyathus sp. 1 e Cyathus sp. 2, não definidas ao nível de espécie:  

 

Chave  ilustrada de identificação para espécies de Cyathus em Caatinga 

 

1.   Perídio conspicuamente plicado (Figura 29, a) ....................................................................  2 

1'.  Perídio não conspicuamente plicado a liso (Figura 29, b) .................................................... 3 

 
Figura 29. a. perídio conspicuamente plicado; b. perídio não conspicuamente plicado a liso. 

 

2.   Peridíolos negros  .................................................................................................................  4 

2’.  Peridíolos não negros  ........................................................................................................... 5 

 

3.   Endoperídio com brilho platinado (Figura 30, a) .................................................................. 9 

3’.  Endoperídio sem brilho platinado (brilho fraco ou inexistente) (Figura 30, b) .................. 10 

 
Figura 30. a. endoperídio com brilho platinado; b. endoperídio sem brilho platinado (brilho fraco ou 

inexistente). 

 

4.   Esporos levemente elíptico (Qm = 1.15 – 1.30) e com parede espessa medindo entre 4 – 

6 µm  .......................................................................................  Cyathus magnomuralis sp. nov. 

4’.  Esporos elipsóides (Qm = 1.30 – 1.60) a alongados (Qm = 1.60 – 2.00), com parede 

fina medindo até 3.9 µm  ...........................................................................................................  7 

 

5.   Córtex simples (Figura 31, a) ...............................................................................................  6 

5’.  Córtex duplo (Figura 31, b) ......................................................................  Cyathus limbatus 



82 
Cruz, R.H.S.F. – O gênero Cyathus em áreas de Caatinga... 
 

 

 
Figura 31. a. córtex simples; b. córtex duplo. 

 

6.  Basidioma expandido na boca (Figura 32, a) e parede do esporo com 1 – 2.5 µm de 

espessura ...........................................................................................................  Cyathus striatus 

6’.  Basidioma não expandido na boca (Figura 32, b) e parede do esporo medindo entre 2.5 

– 3 µm ..........................................................................................................  Cyathus montagnei 

 
Figura 32. a. basidioma expandido na boca; b. basidioma não expandido na boca.  

 

7.   Boca setosa (Figura 33, a) .........................................................................  Cyathus gayanus 

7’.  Boca fimbriada (Figura 33, b) .............................................................................................  8 

 
Figura 33. a. boca setosa; b. boca fimbriada. 

  

8.   Esporos elipsóides (Qm= 1.50)  ................................................................ Cyathus poeppigii 

8’.  Esporos alongados (Qm= 1.64) a ovóides  ...................................  Cyathus hortum sp. nov. 

 

9.   Basidioma infundibuliforme (Figura 34, a),  7 – 11 mm ...............................  Cyathus earlei 

9’.  Basidioma campanulado (Figura 34, b), menor que 7 mm  ..............................................  11 

 
Figura 34. a. basidioma infundibuliforme; b. basidioma campanulado. 
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10.   Peridíolos medindo 1 – 2 mm × 1 – 1.5 mm  ...................................................................  12 

10’.  Peridíolos medindo 2 – 2.5 mm × 2 – 2.5 mm  .................................. Cyathus intermedius 

 

11.   Exoperídio de coloração bronze (5E5); endoperídio marrom claro (5F5); córtex 

simples  ............................................................................................................  Cyathus pallidus 

11’.  Exoperídio de coloração marrom avermelhado (6F5); endoperídio pérola (5C1); córtex 

duplo  .......................................................................................  Cyathus parvocinereus sp. nov. 

 

12.   Peridio inconspicuamente plicado (Figura 35, a) ............................................................  13 

12’.  Perídio liso (Figura 35, b) ..........................................................................  Cyathus triplex 

 
Figura 35. a. perídio inconspicuamente plicado; b. perídio liso. 

  

13.   Exoperídio finamente lanoso, quase glabro (Figura 36, a) ....  Cyathus calvescens sp. nov. 

13’.  Exoperídio hirsuto (Figura 36, b) .............................................................  Cyathus gracilis 

 
Figura 36. a. exoperídio finamente lanoso, quase glabro; b. exoperídio hirsuto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se afirmar que as 

áreas do Domínio Caatinga apresentam grande potencial para desenvolvimento de fungos 

nidulariáceos. Apesar de somente uma espécie ter sido descrita em área de Caatinga seca, e 

as demais terem sido coletadas em áreas de Caatinga arbórea (brejos de altitude), a riqueza 

taxonômica foi elevada quando comparado com trabalhos anteriores da própria região 

Nordeste, onde 12 táxons de fungos nidulariáceos haviam sido registrados para Mata 

Atlântica (Cruz, 2010; Cruz et al., 2012a; Trierveiler-Pereira & Baseia, 2009b; Trierveiler-

Pereira et al., 2009b) enquanto 14 foram identificados para Caatinga. Com base em um 

quadro geral de espécies para o mundo, essa quantia representa cerca de 21% da riqueza 

taxonômica conhecida do gênero Cyathus, recorrendo a informação de que existem 62 

espécies registradas até então (Cruz & Baseia, 2013, a publicar) e adicionando as quatro 

novas espécies identificadas neste estudo, o que totaliza 66 táxons. 

Dentre as espécies, Cyathus earlei, C. gracilis, C. limbatus, C. montagnei, C. 

pallidus, C. striatus e C. triplex foram recorrentes em áreas de Mata Atlântica e Caatinga 

nordestina. Pelo fato de áreas de Brejo de Altitude assemelharem-se vegetacionalmente a 

Mata Atlântica e Floresta Amazônica (Andrade-Lima, 1982) era esperado que algumas 

espécies encontradas nesses Domínios fossem identificadas também em regiões de Brejo, à 

excessão de Cyathus pallidus, coletado apenas em área de Caatinga seca no Parque 

Nacional da Serra das Confusões. 

Todas as espécies representam primeiro registro para áreas de Caatinga, Cyathus 

poeppigii corresponde ao primero registro no Nordeste, enquanto C. gayanus é catalogado 

pela primeira vez no território brasileiro.  

Nenhum membro dos outros quatro gêneros de fungos nidulariáceos (Mycocalia, 

Nicula, Nidularia e Crucibulum) foi encontrado na Região Nordeste brasileira até o 

momento, porém ainda não se pode descartar que existam.  

Maiores esforços de coleta e implementação de pesquisas ao estudo destes fungos são 

importantes pois outras regiões do domínio Caatinga ainda podem ser amostradas em 

trabalhos, artigos e notas científicas posteriores, tornando a pesquisa nessa região um 

trabalho a longo prazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Ficha de Identificação Individual proposta para este trabalho 
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Nota: 1Medidas do basidioma preenchidas seguindo o padrão “altura x diâmetro na boca”; medidas do 

peridíolo e esporos preenchidas no padrão “comprimento x largura”;  
2“Microscopia Mx(?x)” – aumento das lentes objetivas (magnificação – em número de vezes).  
3“F.C.” – Fator de correção das lentes do microscópio;  
4“Desv. Pad.” – Desvio padrão das medidas de comprimento, largura e parede do esporo. 
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Anexo 2 – Artigo a ser submetido para Mycosphere 
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Anexo 3 – Artigo a ser submetido para Mycoscience 
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