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RESUMO 

 

O gênero Cyathus Haller foi estabelecido em 1768, porém estudos taxonômicos aprofundados 

envolvendo o grupo só ocorreram à partir de 1844. Nos anos seguintes foram propostas 

alterações na classificação infragenérica de Cyathus baseando-se principalmente na 

morfologia. Lloyd, em 1906, distribuiu as espécies em cinco grupos, e em 1975 Brodie 

ampliou para sete grupos. Com o avanço dos estudos filogenéticos, as classificações 

morfológicas foram testadas e uma nova subdivisão em três grupos foi proposta por Zhao e 

colaboradores, em 2007.  Tendo como base as características morfológicas utilizadas nas duas 

últimas classificações, é notável a presença de caracteres morfológicos ambíguos e mal 

delimitados, o que torna a identificação em nível de espécie muitas vezes duvidosa. Assim, 

esta tese se propôs a compreender as relações filogenéticas dos fungos do gênero Cyathus, e 

como estas relações refletem na caracterização taxonômica, através de análises morfológicas e 

moleculares abrangendo a maior parte das espécies tipo do grupo. Os espécimes analisados 

procedem de empréstimo de coleções de fungos nacionais (JPB, URM, UESC e UFRN-

Fungos) e internacionais (BBH, BPI, PH, DAOM, K, MA-Fungi, PC e TNS). As análises 

morfológicas e moleculares foram realizadas no Brasil e no Japão: a morfologia seguiu a 

metodologia padrão para o grupo, e a análise molecular foi realizada com base em protocolos 

disponíveis na literatura ou indicados pelos fabricantes dos reagentes, com etapas adaptadas 

para o gênero Cyathus, incluindo o desenho de primers específicos. Novos caracteres 

morfológicos informativos foram definidos a partir da redescrição de 50 tipos e 4 outras 

espécies. Todas as 81 espécies com nome em uso corrente foram discutidas. Pranchas de 

imagens, lista de nomes inválidos e lista de sinônimos também são apresentadas. As análises 

filogenéticas utilizando Máxima Parcimônia e Bayesiana incluíram 36 espécies, sendo 25 

delas enquadradas em alguma categoria de tipo nomenclatural. O monofiletismo de Cyathus 

foi confirmado com suporte máximo em ambos os testes, e os grupos infragenéricos da última 

classificação baseada em dados moleculares se mantiveram inalterados, entretanto o clado 

striatum apresentou segregação em cinco grupos e dois subgrupos. A organização filogenética 

está suportada com base em caracteres morfológicos, e são apresentadas diagnoses para cada 

um dos agrupamentos bem como uma chave dicotômica para a separação infragenérica. 

Palavras chave: Bird’s nest fungi, fungos gasteroides, taxonomia, sistemática, filogenia.  



ABSTRACT 

 

The genus Cyathus Haller was established in 1768, but in-depth taxonomic studies with the 

group only occurred after 1844. In the following years changes in the infrageneric 

classification of Cyathus were proposed, based mainly on morphology. In 1906 Lloyd 

distributed the species into five groups, and in 1975 Brodie expanded to seven groups. With 

the advances of phylogenetic studies, the morphological classifications were tested and a new 

subdividion into three groups was proposed by Zhao and collaborators in 2007. Based on the 

morphological characteristics used in the last two classifications, is remarkable the presence 

of ambiguous and poorly delimited morphological characters, which makes identification at 

species level often doubtful. Thus, this PhD thesis aimed to understand the phylogenetic 

relationships of the fungi in the genus Cyathus and how these relations reflect in the 

taxonomic characterization, through morphological and molecular analyzes covering most of 

the type species of the group. The specimens analyzed come from national (JPB, URM, 

UESC and UFRN-Fungos) and international fungal collections (BBH, BPI, PH, DAOM, K, 

MA-Fungi, PC and TNS). Morphological and molecular analyzes were performed in Brazil 

and Japan: the morphology followed the standard methodology for the group, and the 

molecular analysis was performed based on protocols available in the literature or indicated 

by the reagent manufacturers, with steps adapted for the genus Cyathus, including the design 

of specific primers. New informational morphological characters were defined from the 

description of 50 types and 4 other species. All 81 species with name in current use were 

discussed. Figure plates, list of invalid names and list of synonyms are also presented. The 

phylogenetic analyzes using Maximum Parsimony and Bayesian included 36 species, 25 of 

them being classified in some nomenclatural type category. The monophyletism of Cyathus 

was confirmed with maximum support in both tests, and the infrageneric groups of the last 

classification based on molecular data were unchanged, however the clade striatum showed 

segregation into five groups and two subgroups. All the phylogenetic organization is 

supported based on morphological characters and diagnoses are presented for each clusters as 

well as a dichotomous key for the infrageneric separation. 

Keywords: Bird’s nest fungi, gasteroid fungi, taxonomy, systematics, phylogeny 
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Representantes deste gênero apresentam papel crucial na degradação de material 

vegetal e ciclagem de nutrientes, além do tratamento de resíduos químicos (Brodie, 1984; 

Shinners-Carneley et al., 2002; Kenzom et al., 2014). Outros apresentam importantes 

substâncias com características antimicrobianas e antifúngicas (xantona, striatina, cyathatriol, 

cybullol, cyafrina e cyathina), antitumorais (extrato proveniente de Cyathus striatus (Huds.) 

Willd, porém com modo de ação ainda desconhecido), antioxidantes (cyathuscavina e 

cyathusal) e com propriedades de redução de efeitos neurodegenerativos causados por 

doenças como o mal de Alzheimer (cyathano) (Liu & Zhang, 2004; Kang et al., 2007; Petrova 

et al., 2007; Krzyczkowski et al., 2008).  

Entre os demais gêneros da família, diversos compostos bioativos de interesse humano 

foram descobertos e estão em estudo:  

 Crucibulum Tul. & C. Tul.: produção da molécula Salfredin, sendo o B11 o primeiro 

tipo a ser identificado. Os compostos do tipo Salfredin são estruturalmente 

relacionados com moléculas como o benzofurano e cromeno, conhecidos inibidores da 

enzima aldose redutase, responsável pela formação de catarata em estágios avançados 

de diabetes mellitus, e estudos terapêuticos tem sido realizados atualmente (Neuman et 

al., 1999; Matsumoto et al., 1995; Srivastava et al., 2005; Kyselova et al., 2004). 

 Nidula V.S. White: produção da “cetona framboesa” (raspberry ketone) como 

alternativa de produção para o sabor natural de framboesa em produtos 

industrializados, bem como a aplicação em armadilhas para atrair a mosca-da-fruta 

Bactrocera cucurbitae Coquillett por mimetizar o feromônio feminino desta espécie 

(Böker et al., 2001). Além disso, a substância nidulal, extraída de Nidula candida 

(Peck) V.S. White, induz a diferenciação das células HL-60 a ponto de permitir sua 

apoptose em humanos com leucemia promielocítica aguda (Erkel et al., 1996), 

atualmente um dos tipos de leucemia com a melhor taxa de cura. 

 Nidularia Fr. & Nordholm: o único composto com relevante utilização é o pulvinatal, 

extraído de fermentações de Nidularia pulvinata (Schwein.) Fries. Sua função é a 

mesma do nidulal, induzindo a diferenciação de células HL-60, entretanto tem pouca 

ação antifúngica e atividade citotóxica (Becker et al., 1997). 

 Mycocalia J.T. Palmer: poucos compostos foram obtidos deste gênero, como os 

sesquiterpenos biciclofarnesenos, entretanto nenhum estudo com relação à utilização 

foi realizado para o grupo (Ayer & Fung, 1977).  
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basidiosporos haploides (n) sésseis no basídio ou fixos através de um “pedicelo” chamado de 

ESTERIGMA, o que marca a entrada na fase homocariótica do desenvolvimento. Durante esse 

processo de maturação, o basídio colapsa e gelatiniza, ficando estruturalmente irreconhecível 

em preparações microscópicas. Juntamente com a gelatinização dos basídios, os tecidos 

laterais do himênio também gelatinizam e formam uma camada mais rígida que força os 

esporos para a região central do peridíolo, a GLEBA (Brodie, 1975). Os BASIDIOSPOROS de 

Cyathus não apresentam nenhuma ornamentação ou cor chamativa, sendo observados ao 

microscópio óptico como lisos e hialinos (Brodie, 1975). Essa estrutura comumente apresenta 

tamanhos característicos em cada espécie, porém com variações e discrepâncias entre valores 

mínimos e máximos de acordo com certos taxa dentro do gênero, como exemplo C. 

stercoreus (Schwein.) De Toni e C. poeppigii Tul. & C. Tul., que podem ter variações de mais 

de 15 µm entre os valores encontrados, enquanto outras espécies como C. lanatus (H.J. 

Brodie) R.L. Zhao ou C. julietae H.J. Brodie variam em cerca de 5 µm. Segundo Brodie 

(1975), quanto maior o tamanho médio dos esporos, maior a influência do meio externo no 

seu desenvolvimento. Apesar de não apresentarem dispersão ativa, alguns membros do gênero 

apresentam uma pequena protuberância em um dos lados do esporo, o APÍCULO. Esse apículo 

seria parte do esterigma dos basídios que ficaram presos ao esporo, caso comum em espécies 

como Cyathus africanus H.J. Brodie. Em Nidularia é comum que o esterigma seja sempre 

preso ao esporo, ao contrário de Cyathus, onde esse fato é exclusivo de poucas espécies. Em 

espécies como C. stercoreus após a desintegração do basídio também ocorre o 

desenvolvimento de hifas especiais de nutrição, conhecidas como HIFA ENFERMEIRA, que 

circunda os esporos já liberados do basídio e permitem um aumento expressivo do seu 

tamanho até que o peridíolo esteja completamente pronto para liberação. Após a completa 

maturação dos esporos dentro do peridíolo, o corpo de frutificação se expande e rompe em 

uma fina borda circular que “destaca” o epifragma do perídio propriamente dito, deixando 

expostos os peridíolos embebidos em uma massa gelatinosa que seca rapidamente em contato 

com o ar. A observação de uma frutificação nesse momento do desenvolvimento revela 

claramente o sentido do nome comum “Bird’s Nest Fungi”: um pequeno “ninho” (perídio), 

preenchido com “ovos” (peridíolos). Toda a borda passa a se chamar de BOCA DO PERÍDIO, 

podendo apresentar uma massa hifal de dois tipos: fimbriada (hifas agrupadas como pequenos 

pelos, com uma altura constante) ou setosa (hifas se agrupando em tufos cônicos) (Brodie, 

1975; Sarasini & Pina, 1997). 
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As primeiras observações do processo de dispersão por “splash-cup” foram realizadas 

pelos irmãos Tulasne & Tulasne (1844), porém ainda sem uma compreensão definitiva de 

como o peridíolo seria ejetado do corpo de frutificação. Posteriormente, Brodie (1975) 

conseguiu realizar testes com frutificações produzidas em cultura, e observou que as 

marcações longitudinais na parede do fungo, as ESTRIAS, tinham a função de uma conversão 

mais eficiente da força produzida pela queda da gota de chuva. Além das avaliações das 

forças físicas existentes no processo, Brodie (1975) também expôs que a dispersão em campo 

pode ocorrer, em alguns casos, por meio de gotas de orvalho (umidade de ar condensada em 

forma de gota, observados com a redução da temperatura, e que se concentra, por exemplo, na 

superfície de folhas). Nesse último caso, os eventos dispensatórios ainda continuariam a 

ocorrer mesmo após o fim das chuvas ou até mesmo em áreas onde chuvas abundantes e 

constantes são raras. Uma possibilidade remota, mas também possível é a dispersão 

involuntária ou acidental por pequenos mamíferos e animais, que forçam o lançamento dos 

peridíolos (Brodie, 1975). 

Toda a estrutura peridiolar tem aproximadamente 1 mg (1 miligrama = 0,001 gramas) 

e carrega 100 milhões de esporos. A força aplicada pela queda de uma gota tem cerca de 10 a 

100 vezes o peso do próprio peridíolo. Comparativamente é o mesmo que lançar um cavalo de 

700kg ou um elefante de 7 toneladas sobre um homem de 70 kg. Toda essa força poderia 

esmagar completamente o corpo de frutificação caso o basidioma não apresentasse uma base 

de hifas que funcionam como amortecedor, o EMBASAMENTO. Em conjunto com a 

característica elástica da própria parede do corpo de frutificação, cerca de 2% da força total da 

gota é transferida para o movimento de expulsão do peridíolo em uma parábola, a cerca de 18 

km/h. Em Crucibulum e Nidula, os dois gêneros morfologicamente e molecularmente mais 

próximos de Cyathus, a elasticidade é reduzida, porém a força é igualmente dissipada devido 

a espessura do corpo de frutificação. O peridíolo consegue atingir a distância de 1 metro em 

cerca de 200 milisegundos – esta não é a maior velocidade de dispersão dos esporos 

encontrada no Reino Fungi, que pode ser maior que 115 km/h, mas em comparação com os 

pesos dos materiais lançados, os mais velozes apresentam cerca de 1 ng (1 nanograma = 

0.000000001g), então colocar lado a lado a força necessária para lançar uma estrutura de 1 mg 

e uma de 1 ng é o mesmo que tentar lançar um veículo pick-up e comparar com o lançamento 

de uma pequena pêra (Money, 2014). 

A força da queda da gota (Fig. 3), ou algum dos demais eventos que causam o impulso 

de lançamento do peridíolo, força o rompimento da bolsa localizada abaixo do peridíolo, o 
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FUNÍCULO, deixando exposto o HAPTERON, porção adesiva localizada na ponta anterior do 

cordão funicular. O cordão funicular apresenta tamanhos diversos em inúmeras espécies, 

atingindo até 12 cm. Durante o lançamento, processo que dura menos que 1 segundo, após a 

fixação do hapteron na vegetação próxima, o peridíolo continua em movimento até atingir o 

limite de extensão do cordão funicular. Com a tensão, a estrutura gira e se enrosca no ponto 

onde se fixou, secando após cerca de 1 hora e se firmando a ponto de não poder mais ser 

movido com facilidade pela chuva (Brodie, 1975). Dois destinos são possíveis após a fixação: 

 Equinos e bovinos, além de outros herbívoros, comem frequentemente essa vegetação 

com peridíolos fixados. As estruturas passam pelo trato gastro-intestinal e os esporos 

são liberados nas fezes (Brodie, 1975), que apresenta volume suficiente de 

carboidratos para serem digeridos à exaustão pelo micélio em desenvolvimento, 

quando este formará novamente o corpo de frutificação para reiniciar o ciclo de vida 

(Money, 2014). Espécies como Cyathus stercoreus, investigada por Brodie (1948), 

apresentam comportamento de germinação dos basidiosporos após aquecimento em 

cultura, provável fato que torna a passagem pelo intestino desses herbívoros essencial; 

 O micélio se desenvolve em madeira parcialmente degradada, geralmente por outros 

fungos. Não é possível observar o desenvolvimento micelial em madeira 

completamente degradada ou reduzida a pó, bem como em pedaços de madeira 

recentemente caídos de árvores. Em pequenos ramos pode ocorrer o desenvolvimento 

diretamente na madeira, sem a necessidade de ter sido degradado por outros fungos 

antes. A madeira serve apenas como substrato físico para o desenvolvimento da 

frutificação. O micélio se desenvolve em áreas mais amolecidas, localizadas em 

porções menos “impenetráveis” (geralmente a parte interna de troncos), e 

principalmente nas bordas, estas últimas por amolecerem mais rapidamente. O 

desenvolvimento em ramos ou troncos mais rígidos ocorre devido a presença de 

pequenas plantas cobrindo a lateral do substrato onde o micélio se desenvolve, ou de 

musgos que possam amolecer a referida madeira. Para situações onde é observado 

crescimento sobre folhas geralmente existem pequenos tecidos vegetais abaixo do 

material, e em casos de crescimento no solo, material vegetal pode ser encontrado 

misturado ao material puramente mineral presente no solo (Brodie, 1975).  

Apesar de ambos os desenvolvimentos serem possíveis, algumas espécies apresentam 

especificidade para um ou outro substrato, porém em situações restritas, como ausência ou 

redução do substrato para colonização, algumas populações podem sofrer mutações que 
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permitem a colonização de ambientes antes improváveis, como observado em Cyathus 

stercoreus crescendo em madeira nos ambientes urbanos de Los Angeles, EUA (Malloure & 

James, 2013), porém sem impedimento para o intercruzamento destas populações. 

 

Figura 3.  Método de dispersão “splash-cup” em Cyathus – A. corpo de frutificação maduro em ambiente 

exposto à chuva; B–E. a gota de água atinge o corpo de frutificação, e parte da força é transferida para o impulso 

de lançamento do peridíolo; F–G. com a força da gota, a bolsa do peridíolo se rompe, deixando exposto o 

hapteron para se fixar na vegetação próxima; H–I. após a fixação, o peridíolo continua seu movimento até atingir 

o limite da extensão do cordão funicular; J–L. a tensão gerada pela extensão total do funículo força o peridíolo a 

girar e se enroscar no ponto onde se fixou. Ilustração do autor. 
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1.2. BREVE HISTÓRICO DA SISTEMÁTICA DO GRUPO 

O primeiro registro de um representante de Cyathus foi feito em 1601, pelo botânico 

Carolus Clusius, que identificou o material apenas como “fungo anônimo e pequeno”. Após 

anos com poucas referências acerca do grupo o gênero Cyathia P. Browne foi estabelecido em 

1756, enquanto o nome Cyathus foi proposto por Haller em 1768 (White, 1902). Somente a 

partir do século XIX o grupo recebeu um aumento significativo de conhecimento, através do 

trabalho de Tulasne & Tulasne (1844), que subdividiram o gênero nas seções Eucyathus e 

Olla com base na presença ou ausência de marcações transversais no corpo de frutificação, 

respectivamente. Lloyd (1906) propôs alterações nesta classificação, segregando as espécies 

em cinco subseções sem nomenclatura formal (duas de Eucyathus, pela presença ou ausência 

de túnica, e três de Olla, pelo tipo de cobertura hifal do corpo de frutificação, variando entre 

hirsuto, lanoso ou inexistente/glabro). Por fim, Brodie (1975) redistribuiu as espécies em sete 

grupos através dos padrões de marcação transversal do perídio e cobertura hifal, presença ou 

ausência de túnica, além da coloração dos basidioma, como a seguir: 

 Grupo I – olla: Perídio expandindo no terço superior, não plicado, textura lisa, 

tomento de pelos finos, normalmente desprovido de pelos longos. Parede externa não 

contrastante com a interna. Maioria dos esporos ovoides, parede fina e túnica fina. 

 Grupo II – pallidus: Perídio na maioria das vezes de cor clara, não expandindo 

abruptamente na boca, não plicado, parede externa lanosa, pelos longos direcionados 

para baixo, endoperídio liso, esporos ovoides, parede fina e túnica fina. 

 Grupo III – triplex: Perídio na maioria das vezes de cor escura, algumas vezes com 

plicação inconspícua, somente no endoperídio. Exoperídio com pelos longos, às vezes 

em tufos. Endoperídio liso, branco ou prateado. Córtex subhomogêneo ou 

distintamente duplo. Esporos elipsoides, parede grossa, túnica fina ou ausente. 

 Grupo IV – gracilis: Perídio não plicado, tomento em tufos, esporos elipsoides, parede 

grossa, túnica fina. 

 Grupo V – stercoreus: Perídio não plicado, tomento abundantes, irregulares, de 

aparência felpuda ou lã. Peridíolos negros ou escuros, ausência de túnica, esporos 

grandes e subglobosos. 

 Grupo VI – poeppigii: Perídio distintamente plicado (endo e exoperídio), tomento 

hirsuto, com forte tom de marrom, peridíolos escuros a negros, esporos grandes, 

globosos ou elipsoides, sem túnica. 

 Grupo VII – striatus: Endoperídio distintamente plicado, exoperídio às vezes 

inconspícuo, tomento hirsuto a felpudo. Esporos na maioria elípticos, túnica presente. 
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Segundo a classificação morfológica de Brodie (1975, 1984) este gênero, juntamente 

com Crucibulum, Mycocalia, Nidula e Nidularia, se agrupa na ordem Nidulariales da 

atualmente inválida classe Gasteromycetes, devido a presença de basidioma angiocárpico e 

dispersão passiva de esporos. Atualmente a classe Gasteromycetes é considerada “desprovida 

de significado taxonômico” por ser um agrupamento artificial que engloba fungos de 

linhagens evolutivas distintas, apesar de ainda serem informalmente referidos como fungos 

gasteroides por seu desenvolvimento e dispersão característicos (Hibbett et al., 1997; Wilson 

et al., 2011). Segundo Hibbett et al. (1997) e Moncalvo et al. (2002), com base em dados 

moleculares, os fungos da ordem Nidulariales foram dispostos na ordem Agaricales Underw. 

em posição incerta, apesar de incluídos em Agaricaceae por Vellinga et al. (2011). 

Complementando estes dados, um estudo posterior (Matheny et al., 2006) sugeriu que as 

espécies de “fungos ninho de pássaro” se agrupam monofileticamente, o que fortalece a 

permanência da família Nidulariaceae como grupo monofilético dentro de Agaricales, tendo 

como grupo-irmão a tribo Cystodermateae Singer, família Cystodermataceae (Singer) Locq.  

Nos últimos anos, estudos filogenéticos do gênero foram realizados por Zhao et al. 

(2007), através da utilização dos marcadores moleculares ITS e LSU do DNA ribossomal, a 

fim de redefinir os padrões evolutivos dentro do gênero e comprovar se a subdivisão em sete 

grupos, proposta por Brodie (1975) e baseada na plicação e padrões do tomento do corpo de 

frutificação, seria válida. Objetivando testar esta hipótese, neste trabalho foram utilizados 115 

exemplares, com representantes dos sete grupos, dispostos em 22 táxons, que incluíam 

sequências de espécies tipo ou corretamente identificados pelos autores, um número que 

representa aproximadamente um terço das 64 espécies validamente publicadas na época 

(2007), definido com base em banco de dados on-line, como o Mycobank 

(www.mycobank.org) e o Index Fungorum (www.indexfungorum.org) e excluindo os 

registros sinonimizados e inválidos segundo o Código Internacional de Nomenclatura de 

Algas, Fungos e Líquens (McNeill et al., 2012). Durante a pesquisa, Zhao et al. (2007) 

apresentaram resultados que indicavam que o tamanho do esporo, cor do corpo de frutificação 

e tipo do tomento eram caracteres diagnósticos na definição de três grandes grupos 

embasados filogeneticamente, chamados de striatum, com basidiósporos maiores que 15 µm e 

basidioma de coloração escura; ollum, abrangendo espécies com tomentos curtos e agrupados 

em tufos; e pallidum, com espécies de tomentos longos emaranhados. Vale ressaltar que os 

autores não conseguiram incluir táxons do grupo VI de Brodie (1975) na análise de ITS e 

táxons do grupo IV na análise de LSU, além de utilizarem apenas nove espécies e uma 
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Um trabalho mais recente (Silva et al. 2016) sugeriu a delimitação de um provável 

novo grupo, nomeado como pedicellatum (Fig. 5), por agrupar, segundo os autores, espécies 

com pedicelo na base do corpo de frutificação. Vale ressaltar que, das espécies incluídas no 

artigo, apenas C. pedunculatus M.A. Silva, M.M.B. Barbosa & Baseia e C. apiculatus 

M.M.B. Barbosa & Baseia apresentam esta estrutura, enquanto que as demais espécies 

incluídas no grupo, como C. poeppigii e C. stercoreus, não contém essa característica, 

tornando o nome do grupo superficial e não diagnóstico, não sendo utilizado neste trabalho 

até que novos dados sejam inseridos para compreender melhor a disposição das espécies 

nesse clado. 

Tendo como base as características morfológicas utilizadas nas duas últimas 

classificações do gênero Cyathus (Brodie, 1975; Zhao et al., 2007), além dos caracteres 

diagnósticos utilizados por Tulasne & Tulasne (1844) e Lloyd (1906), é notável que algumas 

estruturas se tornam arbitrárias para o taxonomista em busca da definição de espécies, como, 

por exemplo, a separação entre os tipos de camada cortical do peridíolo, coloração do 

basidioma e a distinção entre um corpo de frutificação conspicuamente ou inconspicuamente 

plicado. Outro fator complicador para a definição correta de espécie dentro do gênero é a 

existência de indivíduos com caracteres morfologicamente idênticos em ambientes tão 

distintos e distantes entre si, como Cyathus badius, que foi descrito para o Japão (Kobayasi, 

1937) e referido para a China (Liu & Li, 1989b) e nordeste do Brasil (Cruz et al., 2012a); C. 

gracilis, descrito para as Filipinas (Brodie, 1973), Guam (Brodie 1984) e nordeste do Brasil 

(Cruz, 2010); além de C. striatus e C. triplex, espécies típicas de regiões temperadas do 

hemisfério norte (Brodie, 1975) também ocorrentes no nordeste (Cruz, 2013) e sudeste do 

Brasil (Baseia & Milanez, 2001). Relações como esta podem refletir casos de Convergência 

Evolutiva – quando caracteres similares evoluem de forma independente entre linhagens 

distintas –, entretanto, estes tipos de relação em fungos do gênero nunca foram explanados.  

Assim, esta tese se propôs a compreender as relações filogenéticas dos fungos do 

gênero Cyathus e como estas relações refletem na caracterização taxonômica, através de 

análises morfológicas e moleculares abrangendo a maior parte das espécies do grupo, com 

base em materiais obtidos das espécies tipo depositadas nas principais coleções de fungos em 

nível mundial, além de ampliar a amostragem com espécies tropicais, propiciando 

informações para manutenção e preservação das áreas de coleta das espécies tipo.  
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2. OBJETIVOS 

Geral:  

Interpretar as relações filogenéticas dos fungos do gênero Cyathus a fim de ampliar a 

compreensão taxonômica do gênero através de dados morfológicos e moleculares. 

  

Específicos: 

 Testar e adaptar protocolos para extração de DNA de fungos nidulariáceos frescos e 

herborizados; 

 Gerar sequências de DNA potenciais de fungos nidulariáceos para inclusão no 

GENBANK; 

 Gerar árvores filogenéticas das espécies do gênero Cyathus com base nas regiões 

gênicas propostas, a fim de averiguar o monofiletismo; 

 Testar a validade dos agrupamentos de Brodie (1975) e Zhao et al. (2007); 

 Estudar a relação entre morfologia e filogenia do gênero Cyathus, identificando 

caracteres morfológicos informativos do ponto de vista filogenético. 
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3. METODOLOGIA 

 O material utilizado na análise foi proveniente de empréstimo dos herbários BBH 

(Tailândia), BPI, PH (Estados Unidos), DAOM (Canadá), K (Inglaterra), MA-Fungi 

(Espanha), PC (França), UFRN-Fungos, URM (Brasil) e TNS (Japão), onde estão depositadas 

as espécies-tipo do gênero Cyathus, além de materiais adicionais coletados no Brasil e 

depositados nos herbários UFRN-Fungos (Rio Grande do Norte), JPB (Paraíba), URM 

(Pernambuco) e UESC (Bahia). Materiais depositados nos herbários CAL (Índia), HKAS, 

HMAS, MHSU, SWFC (China), AH (Espanha), CO (Colômbia) e MEXU (México) não 

foram obtidos por indisponibilidade dos herbários em responder às solicitações ou ausência de 

programas de empréstimo para materiais raros, antigos ou de coleções tipo. 

Foi priorizada a identificação morfológica e extração de DNA das espécies tipo. A 

utilização dos chamados “tipos nomenclaturais” para as análises é fundamental para garantir a 

consistência dos dados descritos e das espécies que serão sequenciadas, pois mesmo que 

alguma característica morfológica esteja erroneamente descrita no protólogo, a exsicata 

observada é o material sobre o qual o nome foi originado, e não outra espécie 

morfologicamente equivalente à descrição. Em ocasiões onde a espécie tipo era inviável, 

utilizou-se o isótipo, parátipo ou material adicional corretamente identificado e tombado em 

um dos demais herbários internacionais ou brasileiros, preferencialmente coletados próximo à 

localidade tipo. Quando até mesmo estas situações tornaram-se inviáveis, foram solicitados 

materiais provenientes de coletas seguindo a prioridade: (1) mesmo país, (2) países vizinhos 

ou próximos, ou (3) mesmo continente. Materiais de continentes distintos ao da espécie tipo 

também foram analisados a fim de ampliar a amostragem de materiais potencialmente 

cosmopolitas.  

 

3.1. ANÁLISE MORFOLÓGICA 
 

O estudo morfológico dos espécimes foi realizado em duas instituições:  

► Laboratório de Biologia de Fungos, Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia do 

Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, Rio 

Grande do Norte – Brasil, e; 

►Laboratório de Micologia, Departamento de Botânica do National Museum of Nature and 

Science, em Tsukuba, Ibaraki – Japão. 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

27 
 

Para a descrição morfológica foi seguido o “Conceito de Espécie para Fungos”, 

proposto por Harrington & Rizzo (1999) e baseado na delimitação de espécies por 

morfologia, tipologia e dados moleculares: “Uma espécie é o menor agrupamento de 

indivíduos de uma população, de origem evolutiva comum, e que compartilha caracteres 

fenotípicos únicos e diagnosticáveis”.  

O material foi analisado seguindo a metodologia proposta para fungos nidulariáceos, 

descrita em detalhes por Lloyd (1906) e Brodie (1975, 1984), ademais as definições de 

características morfológicas proposta por Cruz (2013). O estudo macroscópico consistiu de 

medições de basidiomas (altura x largura), peridíolos (comprimento x largura), embasamento 

(diâmetro), tamanho do tomento da borda superior e do tomento do exoperídio e tamanho do 

estipe. Foi analisada também a forma do basidioma, presença ou ausência de túnica e de 

marcações no perídio. Em casos onde o perídio era marcado (conspícua ou inconspícuamente) 

foi medido também a distância entre as marcações. As cores seguiram o sistema de cores de 

Kornerup & Wanscher (1978) e, quando possível, o dicionário de cores presente no mesmo 

livro. Estes estudos foram realizados a olho nu ou com o auxílio de microscópio 

estereoscópico. 

Microscopicamente foram analisados o tamanho e formato dos basidiósporos. Para a 

preparação das lâminas para microscopia os peridíolos foram imersos em água por 48 horas 

(adaptado de Lloyd, 1906) e posteriormente seccionados à mão, com o auxílio de lâminas de 

aço, inicialmente para observação do tipo de córtex. O peridíolo foi submetido a inúmeros 

cortes, sendo macerado até atingir um estágio similar a pó, para evitar a formação de bolhas 

durante a montagem da lâmina. Foi utilizado hidróxido de potássio (KOH) na concentração de 

3%, e a lâmina montada foi examinada em microscópio óptico. A partir da medição de 30 

basidiósporos (comprimento x largura e tamanho da parede) foi calculada a média do 

comprimento (L=Length), a média da largura (W=Width), a razão do comprimento pela 

largura individual por esporo (Q), além da média dessa razão (Qm) (adaptado de Zhao et al., 

2008). A definição do formato do esporo seguiu o proposto por Bas (1969) através do valor 

do Qm, e a identificação dos espécimes seguiu chaves de identificação proposta por trabalhos 

específicos (Brodie, 1984; Gómez & Perez-Silva, 1988a) e chaves preparadas 

provisoriamente com base nas descrições originais dos materiais recentemente publicados e 

que não são abrangidos pelas chaves de identificação até 1988.  
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3.2. ANÁLISE MOLECULAR 
 

De modo similar às análises morfológicas, análises moleculares foram realizadas tanto 

no Brasil quanto no Japão nos seguintes laboratórios: 

► Laboratório de Genética Molecular de Plantas, Departamento de Biologia Celular e 

Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, Rio Grande do Norte – 

Brasil, e; 

► Laboratório de Micologia, Departamento de Botânica do National Museum of Nature and 

Science, em Tsukuba, Ibaraki – Japão. 

Análises iniciais de extração do DNA genômico proveniente de materiais ocidentais, 

incluindo espécimes brasileiros, foram realizadas no Laboratório de Genética Molecular de 

Plantas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. Nesta etapa foi utilizado o 

Whatman® FTA Classic Card (GE Healthcare Life Sciences), por se mostrar uma alternativa 

mais eficiente pela quantidade de material que seria utilizado, uma vez que geralmente 

espécimes antigos estão degradados e com pouco material disponível para extração. De cada 

amostra foi selecionado aleatoriamente um peridíolo, que ficou submerso em um tubo 

Eppendorf com 20µl de KOH 3% durante uma noite. No momento da coleta da amostra o 

peridíolo foi retirado com auxílio de ponteira esterilizada e colocado em uma das áreas 

circulares de coleta do FTA Card. Uma cobertura de Parafilm M® (Bemis NA) foi utilizada, 

individualmente por amostra, para evitar contaminação, sendo todo o material pressionado 

com a ajuda de um martelo. Um disco foi recortado com o auxílio de instrumento específico 

para o FTA Card, e o material foi transferido para um novo tubo de 1.5 ml, seguindo o 

protocolo fornecido pelo fabricante. As amplificações foram realizadas com o auxílio de 

Ready-To-Go® PCR Beads (Amersham-Pharmacia Biotech), uma esfera provida de todos os 

reagentes necessários para uma reação de PCR, como buffer, nucleotídeos e Taq DNA 

polimerase, sendo necessária apenas a adição do DNA e dos primers a serem utilizados 

(Martín & Winka, 2000), em um volume final de 25µl, também seguindo o protocolo do 

fabricante.  

Análises de materiais orientais e demais materiais ocidentais não possíveis de analisar 

no Brasil foram desenvolvidas na sala de DNA do Laboratório de Micologia do National 

Museum of Nature and Science, Japão. Peridíolos estocados em buffer DMSO foram 

macerados em nitrogênio líquido com auxílio de pistilo (Hosaka, 2009) e transferidos com o 

auxílio de espátulas limpas para novos tubos de 1.5 ml. Foi adicionado um buffer CTAB 
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modificado (Hosaka & Castellano, 2008) e o material seguiu o protocolo de extração seguido 

do método de purificação por glass milk (Hosaka & Castellano, 2008; Hosaka, 2009). As 

amplificações foram realizadas com o auxílio de EmeraldAmp MAX PCR Master MIX 

(TaKaRa BIO Inc.), um líquido de cor verde e, similar ao PCR Beads, provido de todos os 

reagentes necessários para uma reação de PCR, como buffer, nucleotídeos e Taq DNA 

polimerase, sendo necessária apenas a adição do DNA e dos primers a serem utilizados, em 

um volume final de 10µl, também seguindo o protocolo do fabricante. 

Para a amplificação foram utilizados os primers ITS1F (Gardes & Bruns, 1993) ou 

ITS1 (White et al., 1990), em combinação com ITS4 (White et al., 1990) para a região do 

Espaçador Transcrito Interno do DNA ribossômico (ITS 1 e ITS 2, incluindo o gene 5.8S), e 

LROR e LR5 (Vilgalys & Hester, 1990) para a região da Grande Subunidade do DNA 

ribossômico (nuc-LSU ou 28S). Para o procedimento foi utilizado um termociclador 

(TECHNE TC-512) com gradiente de temperatura ajustado de acordo com Martín & Winka 

(2000): 

 ITS – Desnaturação inicial (94ºC – 5minutos); PCR em dois passos, sendo o primeiro 

de 5 ciclos (desnaturação [94ºC – 30 segundos], anelamento [54ºC – 30 segundos], 

extensão [72ºC – 1 minuto]) e o segundo de 33 ciclos (desnaturação [94ºC – 30 

segundos], anelamento [48ºC – 30 segundos], extensão [72ºC – 1 minuto]); Extensão 

final (72ºC – 10 minutos); Armazenamento (4ºC - ∞); 

 LSU – Desnaturação inicial (94ºC – 5 minutos); PCR em dois passos, sendo o 

primeiro de 5 ciclos (desnaturação [94ºC – 30 segundos], anelamento [54ºC – 30 

segundos], extensão [72ºC – 1 minuto]) e o segundo de 33 ciclos (desnaturação [94ºC 

– 30 segundos], anelamento [48ºC – 30 segundos], extensão [72ºC – 1 minuto e 30 

segundos]); Extensão final (72ºC – 10 minutos); Armazenamento (4ºC - ∞). 

Devido a maioria das amostras serem antigas (em média coletadas no século XIX) e 

apresentarem o DNA em fragmentos, a amplificação completa da região ITS ou LSU do DNA 

ribossomal se tornou um desafio, tornando necessário o desenho de quatro novos primers 

(Fig. 6) – dois localizados internamente à região 5.8S, que é flanqueada pela região ITS 1 e 

ITS 2 do rDNA, e desenhados para servir de complemento aos conjuntos de primers externos 

já existentes, como ITS1/1F e ITS4 –; e dois localizados aproximadamente na porção central 

do LSU e desenhados para servir de complemento aos primers externos LR0R e LR5. Para o 

desenvolvimento desses novos primers foi realizado um alinhamento automático através do 

algoritmo Clustal W utilizando o MEGA – Molecular volutionary Genetics Analysis ver. 
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7.0.14 (Kumar et al., 2016) com a maioria das sequências disponíveis no banco de dados 

online GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) para cada uma das regiões gênicas analisadas do 

gênero Cyathus (ITS e LSU do DNA ribossomal), utilizando sequências de Crucibulum laeve 

(Huds.) Kambly, Nidula niveotomentosa (Henn.) Lloyd e Cystoderma amianthinum (Scop.) 

Fayod como grupo externo. Todo o dataset consistiu de 31 sequências para ambas as regiões 

gênicas. Foram sondadas regiões com mais de 20 pares de bases contínuos e similares ao 

gênero em estudo e aos dois gêneros mais aparentados em Nidulariaceae, mas que diferissem 

da amostra de Cystoderma, e cercadas por regiões variáveis entre as amostras. Um número 

reduzido de substituições de bases entre as sequências foram permitidas, e o processo foi 

repetido tanto no início quanto na porção final das sequências a fim de obter primers para 

ambos os sentidos. Após a escolha da região de iniciação, foram realizadas anotações desta 

posição, e escolhida uma com o maior número de pares de base entre as sequências de 

Cyathus e que apresentava menor número de gaps quando comparado com os outros membros 

desse grupo. Em uma cópia do arquivo “FASTA” da espécie escolhida foram inseridos 

colchetes – [ ] – delimitando a região entre as primeiras 20 bases escolhidas, e as últimas 20 

bases delimitadas como “similares” para o gênero em questão. A sequência foi utilizada no 

website PRIMER3 (bioinfo.ut.ee/primer3), designando a obtenção dos primers esquerdo e 

direito à sequência, e observando nos resultados do próprio website a inexistência de 

anelamento entre os próprios primers, se a temperatura de anelamento era equivalente entre os 

dois primers (uma vez que  ambos serão usados com os mesmos parâmetros de PCR) e se a 

quantidade de Citosina e Guanina estava entre 40 – 60% da sequência. 

Para a região ITS, os novos primers desenhados são: 

 ITS-CyR3: localizado pouco após a região 5.8S em Nidulariaceae, é utilizado 

no sentido reverso, em conjunto com ITS1/ ITS1F/ ITS5. 

ACCYAATAGAAGCRGYHCAA 
 

 ITS-CyF4: localizado pouco antes da região 5.8S em Nidulariaceae, é utilizado 

no sentido direto, em conjunto com  ITS4/ ITS4B. 

ADTTGAWGTCRGCTYTCKCTG 
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Figura 6. Mapa dos primers utilizados para amplificação dos produtos extraídos. Os primers ITS-CyR3 e ITS-

CyF4 foram desenhados para a amplificação de parte da região ITS do rDNA, enquanto os primers LSU-CyR e 

LSU-CyF foram desenhados para a amplificação de parte da região LSU (28s) do rDNA. Os quatro primers 

foram testados apenas com o gênero Cyathus e em conjunto com os primers já conhecidos na literatura. 

 

 

Para a região LSU, os novos primers desenhados são: 

 LSU-CyR: posicionado próximo à porção central da região LSU do DNA 

ribossomal (quando comparado a sequências utilizando os primers LR0R – 

LR5), é utilizado no sentido reverso, em conjunto com o primer LR0R. 

ATGCCAACATCCGAAGCAC 
 

 LSU-CyF: localizado próximo à porção central da região LSU do DNA 

ribossomal (assim como o LSU-CyR), é utilizado no sentido direto, em 

conjunto com o primer LR5. 

AAGGGAAACGCTGGAAGTCA 
 

Os produtos da PCR foram analisados por eletroforese em gel de Agarose 1% em 

buffer TBE 0.5x, utilizando marcadores de pares de base padrão (1 kb ladder) para confirmar 

o tamanho das bandas e 2µl de GelRed™ (Biotium) adicionado diretamente ao gel, para 

observação em Transiluminador UV (Cleaver Scientific). Os géis foram documentados por 

fotografia digital em equipamento específico acoplado ao transiluminador. 

Para purificação dos produtos de PCR foi utilizado o reagente ExoSAP-IT® (USB), 

segundo instruções do fabricante. O sequenciamento dos materiais obtidos no Brasil foi 

realizado na Macrogen – Seoul, Coréia do Sul, utilizando os mesmos primers LR0R – LR5 e 

ITS1/1F – ITS4 que geraram as amplificações de PCR, enquanto que o sequenciamento dos 

materiais analisados no Japão foi realizado na sala de DNA do Laboratório de Micologia do 

National Museum of Nature and Science, Japão, através do BigDye Terminator Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems Inc.) com os mesmos primers supracitados. A sequência 

consenso foi obtida através do programa DNA Baser Sequence Assembler v 4.23.0 (Heracle 
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BioSoft, licença de demonstração) ou BioEdit ver. 7.2.5 (Ibis Biosciences), e foi utilizada a 

ferramenta on-line Standard Nucleotide BLAST (National Center for Biotechnology 

Information – Estados Unidos, disponível em http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para 

confirmar se as sequências pertenciam realmente ao gênero Cyathus através de comparativos 

com os dados inseridos na plataforma on-line. 

Sequências dos tipos e espécies identificadas por Zhao et al. (2008) e as geradas neste 

estudo foram alinhadas inicialmente com o algoritmo Clustal X e manualmente editados 

utilizando o MEGA – Molecular Evolutionary Genetics Analysis ver. 7.0.14 (Kumar et al., 

2016). Foram desenvolvidos três grupos de dados (chamados aqui de dataset): um incluindo 

espécies que tiveram a região ITS sequenciada, um incluindo espécies com a região LSU 

sequenciada, e um dataset concatenado sem perda de dados, onde todos os taxa apresentaram 

tanto a região ITS quanto LSU do DNA ribossomal.  

Análises de Máxima Parcimônia (MP) foram realizadas através do PAUP* ver. 

4.0a150 (Swofford, 2002), com as árvores sendo calculadas através do método de Bootstrap 

com busca heurística. O algoritmo Tree Bisection Reconnection (TBR) e a opção Multrees 

foram aplicadas por default no PAUP*. O tratamento dos gaps foi testado como “fifth base” 

(quinta base) ou como “missing” (dado perdido) a fim de escolher a topologia mais acurada 

para a árvore (Ogden e Rosenberg, 2007). O número máximo de árvores foi limitado para 

1000 e as árvores foram obtidas por análise de regressão por adição stepwise com 10.000 

replicações e adições de sequências randômicas repetidas 10 vezes. A árvore consenso incluiu 

grupos compatíveis com 50% pelo consenso da regra da maioria (majority-rule consensus), 

excluindo grupos com proporções de Bootstrap menores ou iguais a 5%. Os níveis de 

homoplasia, índice de retenção, RI (Farris 1989), índice de consistência, CI, e índice de 

consistência reescalado, RC (Kluge & Farris, 1969) foram obtidos. 

Análises Bayesianas foram realizadas utilizando o MrBayes ver. 3.1.2 (Ronquist & 

Huelsenbeck, 2003), com o melhor modelo de substituição escolhido pelo Mr.ModelTest ver. 

2.2 (Nylander, 2004) para cada partição de dados (ITS e LSU). A análise usou duas corridas 

diferentes, com 4 simulações MCMC simultâneas em 10 milhões de gerações. As árvores 

foram amostradas a cada 1.000 gerações, descartando-se a porcentagem inicial como um 

estágio de burn-in para estimar a probabilidade posterior. O valor do burn-in, em 

porcentagem, foi obtido observando os valores do desvio padrão médio das frequências 

quando estes ficaram abaixo do valor de 0.01 durante as corridas do Mr. Bayes. O fator de 

redução da escala potencial (potential scale reduction factor – PSRF) foi observado para 
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conhecer se os parâmetros dados pelo MrBayes se aproximariam de 1.0, indicando que as 

corridas convergiram (Gelman & Rubin, 1992). Os valores mínimos e médios referentes ao 

tamanho estimado da amostra (estimated sample size – ESS) também foram analisados. 

Valores de ESS abaixo de 100 podem indicar que os parâmetros de convergência foram 

subamostrados. 

As árvores obtidas foram visualizadas no FigTree ver. 1.4.2 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/), exportada como PDF e editadas no INKSCAPE ver. 0.9.1 

para Windows (https://inkscape.org/).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MATERIAL UTILIZADO 
 

Os trabalhos inicialmente realizados por Zhao et al. (2007) apresentaram 9 espécies do 

gênero Cyathus com sequenciamento completo tanto para a região ITS quanto para a região 

LSU, além de uma décima espécie um ano após a proposição da filogenia: Cyathus 

subglobisporus (Zhao et al., 2008). Destas, Cyathus africanus, C. annulatus, C. gansuensis, 

C. jiayuguanensis, C. olla, C. renweii, C. setosus e C. stercoreus necessitariam apenas de 

análises morfológicas mais detalhadas. Com base nos bancos de dados MycoBank 

(www.mycobank.org; Robert et al., 2005) e Index Fungorum (www.indexfungorum.org), 

além da revisão de literatura em cada um dos artigos de descrição dos tipos especificados, e 

artigos publicados nos últimos anos, atualmente 81 espécies são consideradas válidas. Três 

destas foram resultado direto desta revisão morfo-molecular, C. albinus Accioly, R. Cruz & 

Baseia (Accioly et al., submetido à Mycoscience), C. aurantogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, 

M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia (Cruz et al., submetido à Fungal Planet), e C. lignilantanae 

R. Cruz & M.P. Martín (Martín et al., 2015). 

Cento e quarenta e uma exsicatas de Cyathus, além de 4 exsicatas de Nidula e 2 

exsicatas de Crucibulum foram analisadas (tabela 1). Referente ao gênero em revisão aqui, 

das 81 espécies válidas e existentes para o mundo, 50 tipos e 4 espécies corretamente 

identificadas e de localidades próximas à localidade-tipo foram analisadas morfologicamente, 

com 36 destas tendo ao menos uma das regiões gênicas (ITS ou LSU do DNA ribossomal) 

sequenciadas. Três outras espécies, Cyathus apiculatus, C. batistae e C. pedunculatus, não 

foram incluídos entre as amostras com regiões gênicas sequenciadas (apesar de depositados 

no GenBank) porque, após tentativas de alinhamento, a região 5.8S – extremamente 

conservada entre as regiões do ITS1 e ITS2 em todas as amostras de Cyathus e entre os taxa 

inseridos como outgroup nas análises filogenéticas preliminares (Crucibulum laeve, Nidula 

sp. e Cystoderma amianthinum) – apresentou tamanha inconsistência e inserções somente 

nestes três taxa que tornou necessária a inclusão de inúmeros gaps nas demais sequências. 

Este fato coloca em cheque a validade destas sequências para utilização até mesmo entre as 

famílias Nidulariaceae ou Cystodermateae. Os dados morfológicos das três espécies devem 

ser analisados no futuro para confirmar se também existem inconsistências com os 

protólogos. 
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Tabela 1. Informações das espécies de Cyathus, Crucibulum e Nidula utilizadas nas análises 
morfológicas, país de origem, código de tombamento do herbário (voucher) e categorização 
de tipo nomenclatural. 

Espécie País Voucher Tipo 

C. africanus Tanzânia DAOM 200370 Holótipo 

C. albinus Brasil UFRN-Fungos 2239 Holótipo 

C. amazonicus Brasil URM 80036 Holótipo 

C. annictaris Porto Rico BPI 703986 Holótipo 

C. annulatus var. annulatus Canadá DAOM 200366 Holótipo 

C. aurantogriseocarpus Brasil UFRN-Fungos 2798 Holótipo 

C. badius 

Japão 

Japão 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

TNS-F-172699 

TNS-F-75501 

UFRN-Fungos 562 

UFRN-Fungos 1318 

URM 83645 

Holótipo 

Epítipo 

 

 

 

C. berkeleyanus 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

UFRN-Fungos 161 

UFRN-Fungos 1244 

UESC 217 

UESC 288 

UESC 2022 

 

C. bulleri 
Guadalupe 

Guadalupe 

DAOM 115667 

BPI 727126 

Holótipo 

 

C. calvescens Brasil UFRN-Fungos 1835 Holótipo 

C. canna Barbados 

Jamaica 

BPI 703966 

BPI 727129 

Holótipo 

 

C. chevalieri 
Congo 

Congo 

PC0167579 

PC0167580 

Holótipo 

 

C. colensoi Índia DAOM 200423  

C. costatus Porto Rico BPI 703970 Holótipo 
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C. crassimurus Havaí DAOM 200372 Holótipo 

C. crispus Gana DAOM 200373 Holótipo 

C. discoideus 

China 

China 

China 

China 

HKAS-5743 

HKAS-10775 

HKAS-26771 

TNS-F-173583 

Parátipo 

Holótipo 

 

 

C. durus 
EUA 

EUA 

BPI 727134 

BPI 727135 

Holótipo 

Ex-tipo 

C. earlei 

Cuba 

Porto Rico 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

BPI 703410 

BPI 703409 

UFRN-Fungos 1 

UFRN-Fungos 2 

UFRN-Fungos 1811 

UFRN-Fungos 1829 

UFRN-Fungos 1830 

UFRN-Fungos 1832 

UFRN-Fungos 1833 

URM 83648 

JPB 9329 

JPB 13220 

JPB 13224 

JPB 16372 

JPB 17594 

Holótipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ellipsoideus Índia DAOM 200376 Holótipo 

C. elmeri Filipinas S-F16296 Holótipo 

C. gayanus 
Chile 

Chile 

PC0167581 

PC0167582 

Holótipo 

 

 

 

 

C. gracilis 

 

 

 

Filipinas 

Japão 

Japão 

Japão 

Japão 

Japão 

Japão 

DAOM 200380 

KH-JPN15-1260 (TNS) 

KH-JPN15-1314 (TNS) 

KH-JPN15-1315 (TNS) 

KH-JPN15-1316 (TNS) 

KH-JPN15-1317 (TNS) 

KH-JPN15-1318 (TNS) 

Holótipo 
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C. gracilis (Cont.) 

Japão 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

KH-JPN15-1319 (TNS) 

UFRN-Fungos 31 

UFRN-Fungos 80 

UFRN-Fungos 1112 

UFRN-Fungos1734 

UFRN-Fungos 1928 

UESC 1393 

 

 

 

 

 

 

 

C. griseocarpus Índia DAOM 200396 Holótipo 

C. helenae 

Canadá 

Brasil 

Brasil 

DAOM 200384 

UFRN-Fungos 1694 

UFRN-Fungos 1739 

Holótipo 

 

 

C. hookeri Índia K(M) 193632 Holótipo 

C. hortensis 
Brasil 

Brasil 

UFRN-Fungos 1819 

UFRN-Fungos 1933 

Holótipo 

 

C. intermedius Cuba MA-FUNHIST 21062 Isótipo 

C. julietae Jamaica DAOM 200436 Holótipo 

C. lanatus EUA DAOM 200703 Holótipo 

C. lignilantanae 
Cabo Verde 

Cabo Verde 

MA-Fungi 87327 

MA-Fungi 87328 

Holótipo 

Parátipo 

C. limbatus 

Guiana Inglesa 

Suriname 

Suriname 

PC0167584 

PC0167583 

PC0167585 

Lectótipo 

Síntipo 

Síntipo 

C. magnomuralis Brasil UFRN-Fungos 1817 Holótipo 

C. microsporus 

Haiti 

Haiti 

Haiti 

PC0167586 

PC0167587 

PC0167588 

Holótipo 

Parátipo 

Parátipo 

C. minimus 

Vietnã 

Japão 

Japão 

Japão 

Japão 

BPI 703447 

BPI 703448 

KH-JPN15-1175 (TNS) 

KH-JPN15-1194 (TNS) 

KH-JPN15-1291 (TNS) 

Ex-tipo 
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C. minutosporus África do Sul BPI 703449 Holótipo 

C. montagnei 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

PC0167589 

PC0167590 

PC0167612 

PC0167615 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

C. morelensis Brasil INPA 239562  

C. nigroalbus Samoa BPI 703968 Holótipo 

C. novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

Nova Zelândia 

PC0167596 

PC0167591 

PC0167592 

PC0167593 

PC0167594 

PC0167595 

PC0167597 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

Síntipo 

C. olla f. anglicus 
EUA 

EUA 

BPI 727225 

DAOM 200714 

Holótipo 

Isótipo 

C. olla f. brodiensis Canadá DAOM 225599 Holótipo 

C. olla f. olla 
Canadá 

Canadá 

BPI 727227 

DAOM 200807 
 

C. pallidus 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

UFRN-Fungos 118 

UFRN-Fungos 161 

UFRN-Fungos 1869 

 

C. parvocinereus Brasil UFRN-Fungos 1814 Holótipo 

C. pictus México DAOM 200375 Holótipo 

 

 
 

 

 

C. poeppigii 

 

 

 

Cuba 

Cuba 

Guiana Francesa 

Guiana Francesa 

Guiana Francesa 

China 

Brasil 

Brasil 

PC0167598 

PC0167602 

PC0167609 

PC0167614 

PC0167608 

PC0167600 

PC0167601 

PC0167610 

Holótipo 

Parátipo 

Parátipo 

Parátipo 
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C. poeppigii (Cont.) 

Argentina 

Guadalupe 

EUA 

Madagascar 

PC0167611 

PC0167603 

PC0167606 

PC0167607 

 

 

 

 

C. pygmaeus 

EUA 

Chile 

EUA 

BPI 703514 

BPI 703513 

BPI 703515 

Holótipo 

 

 

C. setosus Jamaica DAOM 200815 Holótipo 

C. sinensis Japão TNS-F-11866 Holótipo 

C. stercoreus f. stercoreus 

EUA 

Brasil 

Brasil 

PH01104129 

UFRN-Fungos 1088 

UFRN-Fungos 1200 

Holótipo 

 

 

C. striatus 

França 

EUA 

EUA 

PC0167620 

PC0167618 

PH01104130 

 

C. subglobisporus 
Tailândia 

Tailândia 

BBH 18348 

TNS-F-34447 

Holótipo 

 

C. triplex 

Ilhas Maurício 

Ilhas Maurício 

Jamaica 

Dominica 

BPI 703992 

BPI 703991 

BPI 727318 

BPI 727319 

Holótipo 

 

 

 

Nidula sp. 

Japão 

Japão 

Japão 

Japão 

KH-JPN15-563 (TNS) 

KH-JPN15-582 (TNS) 

KH-JPN15-583 (TNS) 

KH-JPN15-584 (TNS) 

 

Crucibulum laeve 
Japão 

Japão 

TNS-F-173583 

RH-20151011-7 (TNS) 
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4.2. REVISÃO TAXONÔMICA DE CYATHUS 
 

Cyathus Haller (1768) 

 MB# 19085 

 Etimologia: do grego “kyathos” (κυαφος), copo. 

 Descrição Original: Haller, 1768. 

Cum peziza convenit, quod cavum furfum latefcens intercipiat. Differt, quod ea 

cavea plena fit feminibus, lenticulatis, compreffis, de pediculo fufpenfis: in eo 

cum Puccinia proxima adfinitate conjunctus. Ea femina fata non provenerunt 

a), mihique ductae. Junior Cyathus velo goffypaceo quafi claufum b) oftium 

habet, deinde aperitur. Semina non finunt cum Peziza reliquere 

 Tipos:  

►Cyathus hirfutus, intus striatu (atualmente denominado Cyathus striatus) 

►Cyathus fericeus, intus levis (atualmente Crucibulum crucibuliforme) 

  

 A descrição original do gênero é relacionada a um dos antigos sinônimos de Cyathus 

utilizados desde a época de Carolus Clusius, no início do século XVII: Peziza, Ascomycota 

saprófito em forma de cálice. As coincidências com Cyathus não se estendem em mais do que 

apenas o formato do corpo de frutificação, e a diferença entre Peziza e Cyathus é explicada 

brevemente por Haller, mas se torna árduo encontrar uma tradução para este trecho já que 

termos como “feminibus” (coxa) e “goffypaceo” (termo sem tradução atualmente) não se 

enquadram com as descrições atuais. Outro gênero referenciado é Puccinia, mas não é claro 

se a proximidade descrita é em referência ao procedimento de coleta (com o material sendo 

encontrado no mesmo ponto) ou similaridades de coloração do micélio ou formato do 

embasamento com a “ferrugem” (doença da folha do milho) causada por este último. As 

descrições posteriores, usadas por Tulasne & Tulasne (1844), Lloyd (1906) e principalmente 

Brodie (1975) conseguem definir melhor o gênero, comparando-o com os demais membros da 

família Nidulariaceae. Por se tratar da última definição morfológica genérica, a descrição de 

Brodie (1975) é considerada a mais fiel ao que se conhece do gênero nos dias atuais: 

“Perídio microscopicamente composto de três camadas distintas; macroscopicamente 

fechado por um fino epifragma de coloração branca, e com deiscência por uma 

ruptura irregular. Peridíolos lenticulares, de coloração escura, em algumas espécies 
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coberto por uma túnica fina; ligado à parede interna do perídio por um funículo de 

estrutura complexa. Basidiosporos hialinos, variando em tamanho e formato. Dos 

outros dois gêneros de Nidulariaceae Cyathus é distinguido da seguinte maneira: de 

Crucibulum pela parede distintamente composta de três camadas e pelo funículo 

complexo; de Nidula pela presença do funículo. Cyathus tem distribuição cosmopolita, 

mas é aparentemente raro no ártico e subártico. A América do Norte (excluindo o 

México) não é rica em espécies, sendo existentes cinco no Canadá e seis nos Estados 

Unidos. Das espécies mais comuns, somente três ocorrem na Europa. A maioria das 

espécies é nativa a climas quentes, locais onde ocorrem também com mais 

abundância. Mais de 75 espécies foram descritas, mas muitos nomes são considerados 

sinônimos, [...]” (Brodie, 1975: 150). 

 

Entretanto, com base nas revisões morfológicas realizadas é possível emendar a 

definição do gênero Cyathus para:  

 

Cyathus Haller emend. R. Cruz & Baseia 

Perídio composto de três camadas distintas, podendo a camada interna (endoperídio) e externa 

(exoperídio) possuírem marcações; base da frutificação afunilada, terminando em um 

embasamento micelial quase sempre expandindo sobre o substrato, ou inconspícuo sob este, 

diferindo dos demais gêneros da família que não apresentam embasamento vistoso e 

diferenciado do corpo de frutificação; basidioma fechado na porção superior por um fino 

epifragma de cor clara e com deiscência por uma ruptura regular e circular; peridíolos 

providos de camada cortical simples ou dupla, podendo ser coberto por uma túnica fina e 

hialina, diferindo dos demais gêneros que possuem túnica espessa e fortemente colorida, 

como Crucibulum e Nidula; peridíolos ligados à parede interna do corpo de frutificação por 

um funículo de estrutura complexa, providos de uma porção terminal adesiva que o fixa na 

vegetação durante o processo de dispersão; basidiosporos hialinos em KOH, raramente em 

tonalidades claras de verde ou marrom em alguns espécimes, superfície não ornamentada, 

variando em quantidade, tamanho, formato e presença de apículo.   
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4.2.1. Definição padronizada de caracteres morfológicos para Cyathus 
  

As características a seguir foram utilizadas de modo padronizado para todas as 

descrições morfológicas durante a revisão do gênero Cyathus e apresentaram-se compatíveis 

com descrições recentes e antigas, permitindo incluir caracteres nunca antes avaliados, ou 

delimitando características até então subjetivas para os pesquisadores. A maior parte destas 

definições foi baseada em Cruz (2013), porém novas características são indicadas, quando 

existentes, incluindo a listagem de espécies que a apresentam: 

 

 PERÍDIO: o corpo de frutificação propriamente dito.  

● forma:  

INFUNDIBULIFORME (Fig. 7: A): em forma de cone ou funil; 

CAMPANULADO (Fig. 7: B): em forma de taça, campânula ou sino invertido. 

● região superior do basidioma:  

EXPANDIDO NA BOCA (Fig. 7: C): quando a região superior do basidioma 

expande-se abruptamente em relação ao corpo como um todo, podendo 

acontecer em conjunto com a característica “afilando na base”. 

● região inferior do basidioma:  

PEDICELO (Fig. 7: D): protuberância na base do basidioma, similar a um pé, ou 

estipe. O pedicelo é similar a uma haste de espessura fina e com até um terço da 

altura total da frutificação. É classificado como pedicelado ou não pedicelado; 

EMBASAMENTO: quando a pequena “almofada” micelial abaixo do corpo de 

frutificação, o embasamento, é facilmente visível no substrato, é chamado 

embasamento conspícuo. Quando ela não é visível, visível apenas abaixo da 

camada superficial, ou inexistente acima do substrato, é considerado 

embasamento inconspícuo; 

NOVA CARACTERÍSTICA 

TEXTURA DO EMBASAMENTO: Normalmente o embasamento é alastrado sobre o substrato e 

apresenta superfície lisa, chamado de embasamento liso (Fig. 7: A, B, D, G, I, K). Quando o 

embasamento apresenta uma cobertura felpuda ou aveludada de hifas similar a uma base de 

lã, este é chamado de embasamento cotonoso (Fig. 7: E). 
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 EXOPERÍDIO: porção externa do corpo de frutificação.  

● padrão de cobertura externa:  

TOMENTO DO EXOPERÍDIO: quando hifas da região externa apresentam, ao 

toque, textura semelhante a lã ou um fino tapete, não apresentando tufos ou 

estruturas rígidas externas, é chamado exoperídio lanoso (Fig. 7: F). Se estas 

hifas externas se agruparem em tufos com tamanhos variados, ou estruturas 

rígidas organizadas regularmente ou irregularmente, recebe o nome de 

exoperídio hirsuto (Fig. 7: G). Há ainda a possibilidade de não existirem 

agrupamentos de hifas externamente, sendo completamente liso. Nessa última 

situação o exoperídio é chamado de glabro (Fig. 7: H). Nas situações do 

exoperídio lanoso ou hirsuto, é ainda possível mensurar o tamanho das hifas da 

cobertura, através de valores mínimos e máximos do comprimento de ao menos 

30 tufos de pelos medidos a partir da base até a porção mais distal de cada um. 

Apesar disso, a característica “comprimento do tomento”, utilizada fortemente 

na classificação de Brodie (1975) e incluida nas revisões desta tese, não 

demonstrou ser taxonomicamente relevante para separar espécies, porém as 

definições quanto ao padrão do tomento (como lanoso, hirsuto ou glabro) ainda 

são importantes para este tipo de diferenciação; 

TUFOS: as hifas externas do tomento podem ser arranjadas, ou agrupadas, em 

tufos de pelos. Essa característica é comum em espécies hirsutas, e os arranjos 

podem ser bem definidos ou não. Caso as hifas se disponham de forma 

organizada e regular, seguindo um padrão direcional para cima, para baixo ou 

para fora do basidioma, é caracterizado como tufos regulares (Fig. 7: I, K). Em 

situações onde não existe padrão de organização, os tufos são chamados de 

irregulares (Fig. 7: J); 

TEXTURA: definido de acordo com o a movimentação das hifas ao toque com 

alguma pinça, dedo ou outro objeto. É considerado flexível (Fig. 7: I – J) 

quando as hifas são maleáveis ao toque, e rígido (Fig. 7: K) quando mesmo ao 

toque elas permanecem na mesma posição. Comumente hifas de textura rígida 

apresentam, ao toque, textura símile a uma lixa; 
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Figura 7. Características morfológicas utilizadas para a identificação de Cyathus. A. perídio infundibuliforme 

(foto de C. elmeri); B. perídio campanulado (foto de C. berkeleyanus); C. corpo de frutificação expandido na 

boca (foto de C. olla f. olla); D. pedicelo (foto de C. calvescens); E. embasamento cotonoso (foto de C. 

africanus) – o embasamento liso pode ser observado nas fotos A, B, D, G, I e K; F. corpo de frutificação com 

tomento lanoso (foto de C. limbatus); G. corpo de frutificação com tomento hirsuto (foto de C. chevalieri); H. 

corpo de frutificação glabro (foto de C. calvescens); I. tomento com tufos regulares e flexíveis (foto de C. 

crassimurus); J. tomento com tufos irregulares e flexíveis (foto de C. hortensis); K. tomento com tufos regulares 

e rígidos (foto de C. subglobisporus). 

 

● plicação:  

CONSPICUAMENTE PLICADO: a parede do perídio é marcada externamente por 

sulcos transversais bem visíveis a olho nu. Por padrão a presença de marcações 

externas indica a existência de marcações internas no perídio, entretanto o 

inverso nem sempre é válido; 
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INCONSPICUAMENTE PLICADO: a parede do perídio é marcada externamente 

por leves depressões, algumas vezes visualizadas apenas na lupa e ao retirar 

parte da cobertura hifal do tomento. Em algumas literaturas é também chamado 

de estriado (Brodie 1975; Gómez & Pérez-Silva 1988); 

LISO: a parede do perídio não é marcada externamente. 

● boca:  

MARGEM DA BOCA FIMBRIADA: a boca do basidioma apresenta hifas contínuas 

similares à pequenos pelos. Com base na altura destas hifas, pode ser 

considerada finamente fimbriada se não ultrapassar 0.5 mm, e distintamente 

fimbriada se os valores de altura forem iguais ou superiores a 0.5 mm; 

MARGEM DA BOCA SETOSA: a boca do basidioma contém hifas semelhantes a 

setas, ou tufos pontiagudos. Baseado na altura destas setas será considerado 

finamente setoso se não ultrapassar 0.5 mm, e distintamente setoso se esse 

comprimento foi igual ou superior a 0.5 mm; 

MARGEM DA BOCA LISA: não existe nenhuma estrutura hifal protuberante na 

região da boca do basidioma; 

PADRÃO DO TOMENTO: as hifas da boca do basidioma podem se apresentar de 

forma ininterrupta ou de forma descontínua. Se for ininterrupta, o padrão do 

tomento da boca é chamado de padrão contínuo, como uma única linha 

cercando a borda da frutificação. Em certas espécies ocorre fragmentação do 

tomento na mesma linha da plicação, tornando a boca descontínua – o que 

caracteriza o padrão intermitente. 

 

 ENDOPERÍDIO: porção interna do corpo de frutificação.  

● plicação:  

CONSPICUAMENTE PLICADO: a parede do perídio é marcada internamente por 

sulcos transversais bem visíveis a olho nu. Por padrão a presença de marcações 

internas não indica a existência de marcações externas no perídio; 

INCONSPICUAMENTE PLICADO: a parede do perídio é marcada internamente 

por leves depressões. Assim como no exoperídio, essa característica é chamada 

de estriado em algumas literaturas (Brodie 1975; Gómez & Pérez-Silva 1988); 
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LISO: a parede do perídio não é marcada internamente. 

● brilho:  

INTENSIDADE DO BRILHO: a coloração interna do endoperídio pode exibir 

diferentes intensidades. Em espécies que o endoperídio aparenta ser banhado 

em prata ou platina, bastante brilhante e contrastante, é chamado de brilho 

platina. Caso o brilho seja aparente, em tonalidades com cores amarronzadas ou 

acinzentadas, mas não tão contrastante como o brilho platina, é chamado de 

brilho perceptível. Porém em algumas amostras não é possível visualizar brilho 

algum, com algumas amostras tendo a cor interna não contrastante, mas similar 

ao exoperídio. Nessas espécies o brilho é classificado como inexistente (Cruz, 

2013); 

CONTRASTE COM O EXTERIOR: o contraste com o exterior indica quando uma 

espécie apresenta o endoperídio com brilho discrepante das cores externas da 

frutificação. Essa característica é facilmente utilizada em espécies com brilho 

platina, mas em espécies com brilho perceptível, que tem diferenças vistosas de 

cores entre o endoperídio e o exoperídio, o contraste também pode ser 

observado. Nas descrições é apenas indicado se o endoperídio possui, ou não, 

contraste com o exterior (Cruz, 2013). 

● estipe (Fig. 1): também conhecido como triângulo basal o estipe somente é 

observado ao cortar sagitalmente o corpo de frutificação. Essa característica 

geralmente tem cores mais escuras que o basidioma e se localiza em uma porção 

triangular logo abaixo dos peridíolos e acima do embasamento. Taxonomicamente esta 

estrutura não aparenta ser útil para separar espécies, e não existe em literaturas algo 

que indique o contrário. Por precaução a característica foi observada, e sua altura foi 

medida, quando possível. 

 

 EPIFRAGMA: fina camada membranosa que se destaca por ruptura irregular após a 

completa maturação do fungo. Sua textura pode ser maleável e fina (papirácea), sendo 

chamada de flexível, ou quebradiça, algumas vezes difícil de romper, definida como rígida.  
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Figura 8. Características morfológicas utilizadas para a identificação de Cyathus. A. corpo de frutificação liso 

(foto de C. olla f. olla); B. corpo de frutificação com marcações inconspícuas/inconspicuamente plicado (foto de 

C. berkeleyanus); C. corpo de frutificação com marcações conspícuas/conspicuamente plicado (foto de C. 

costatus); D. boca setosa em padrão contínuo (foto de C. setosus); E. boca fimbriada em padrão intermitente 

(foto de C. limbatus); F. peridíolo com formato irregular (foto de C. triplex); G. peridíolo com formato angular 

(foto de C. annulatus var. annulatus); H. peridíolo com formato circular (foto de C. aurantogriseocarpus); I. 

peridíolo com formato elíptico (foto de C. africanus); J. peridíolo com córtex simples e túnica presente (foto de 

C. africanus); K. peridíolo com córtex duplo e túnica indistinta (foto de C. aurantogriseocarpus). 

 

  PERIDÍOLO: estrutura de dispersão dos fungos nidulariáceos, onde são produzidos os 

esporos (basidiosporos).  

● características observadas externamente:  

FORMATO DO PERIDÍOLO: a morfologia do peridíolo é observada com a 

estrutura em visão superior: peridíolos sem padrão algum na sua forma são 

chamados de irregulares; estruturas formando ângulos e pontas em uma ou mais 

regiões laterais é dito angular; os peridíolos com forma discoide, sem ângulos 

ou achatamentos nas bordas são conhecidos como circulares; enquanto que 

peridíolos com bordas elipsoides, com a largura maior que o comprimento, é 

chamado de elíptico;  
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TÚNICA: uma camada fina e levemente transparente que recobre o peridíolo. 

Por ser uma camada frágil, muitas vezes é perdida durante a análise e 

manuseiro do material, por isso tratar a túnica não visualizada como “ausente” 

pode ser um erro. Morfologicamente é definida como túnica presente, quando 

visualizada, ou túnica indistinta, quando não visualizada; 

 

NOVA CARACTERÍSTICA 

TEXTURA DA SUPERFÍCIE: a superfície do peridíolo pode apresentar, visualmente, diferentes 

texturas. Enquanto algumas espécies apresentam essa superfície completamente lisa, outras 

exibem a superfície com leves rugas e ondulações, recebendo o nome de levemente enrugada. 

Em alguns casos, a superfície é fortemente pregueada, sendo tratada como enrugada. Os 

padrões de enrugamento são persistentes tanto em peridíolos úmidos quanto em peridíolos 

desidratados / secos. 

 

● camada cortical:  

CÓRTEX SIMPLES: a região cortical do peridíolo é composta por uma única 

camada de hifas enegrecidas compactadas, formando uma linha externa à 

estrutura.  

CÓRTEX SUBHOMOGÊNEO: em alguns peridíolos a presença de uma túnica 

mais escurecida pode gerar a ideia de um córtex duplo – nesses casos o córtex 

será classificado como simples, subhomogêneo duplo. Outro caso de 

classificação como subhomogêneo ocorre em espécies com camadas corticais 

comprimidas no topo e na base do peridíolo, porém “afrouxadas” nas bordas, 

permitindo a exibição do mesocórtex, uma das novas características propostas 

para utilização nesta revisão – nessa situação o córtex é classificado como 

duplo, subhomogêneo simples; 

CÓRTEX DUPLO: apesar de a nomenclatura sugerir a presença de apenas duas 

regiões no córtex do peridíolo, as espécies com córtex duplo apresentam três 

camadas externas, anteriormente não nomeadas, mas que passam a ser 

designadas como endocórtex, mesocórtex e exocórtex, definidas abaixo; 
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Figura 9. Características morfológicas utilizadas para a identificação de Cyathus. A. peridíolo com superfície 

lisa (foto de C. elmeri); B. peridíolo com superfície levemente enrugada/levemente rugosa (foto de C. costatus); 

C. peridíolo com superfície enrugada/rugosa (foto de C. discoideus); D. córtex simples (foto de C. chevalieri); E. 

córtex simples, subhomogêneo duplo (foto de C. olla f. olla); F. córtex duplo, subhomogêneo simples (foto de C. 

badius); G. córtex duplo (foto de C. lanatus); H. hifas intermediárias – hifas do mesocórtex - frouxas (foto de C. 

amazonicus); I. hifas intermediárias compactas (foto de C. albinus). 

 

 

NOVAS CARACTERÍSTICAS 

CAMADAS DO CÓRTEX DUPLO: 

O endocórtex é a camada mais próxima ao himênio do peridíolo (a porção central de 

cor branco-amarelada), delimitando-o. Em Cyathus sua cor é negra, ou em tonalidades 

propendendo ao marrom escuro; 

O exocórtex é a camada mais externa ao peridíolo, quando este apresenta córtex duplo 

(em peridíolos com córtex simples a camada mais externa pode ser a túnica, quando presente). 

Diferente do endocórtex, essa camada expõe cores mais claras e com tons alaranjados ou 

amarronzados, contudo espécies providas de exocórtex com cores correlatas ao endocórtex 

também existem, por isso é necessário a descrição da cor desta camada; 

O mesocórtex é a camada intermediária de hifas que suportam o exocórtex sobre o 

endocórtex. Até o trabalho de Brodie (1975) essa camada era definida unicamente como uma 

“camada intermediária de hifas frouxas”, mas análises de materiais tipo puderam delimitar 

espécies que apresentavam mesocórtex de hifas frouxamente organizadas, e mesocórtex 

com hifas compactas. Em ambas as situações a cor do mesocórtex deve ser descrita, sendo 

uma característica designativa para as espécies.  
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Além do padrão de organização (frouxa ou compacta), o mesocórtex também pode ser 

caracterizado por possuir hifas que se desprendem como uma nuvem de poeira: esse modo de 

desprendimento é observado em lupa ao cortar o peridíolo medialmente e raspar o exocórtex e 

o mesocórtex, mas nenhum padrão morfológico para separação de espécies pode ser atribuído 

a esta característica até o momento. Do mesmo modo a espessura não aparenta ser um 

caracter delimitante para espécies, pois diferentes peridíolos de uma mesma amostra 

apresentaram diferentes espessuras para o mesocórtex. 

 

 BASIDIÓSPOROS: estruturas reprodutivas geradas sexuadamente  

SUPERFÍCIE: a parede dos esporos da família Nidulariaceae é genericamente 

lisa, sem protuberâncias ou ornamentações. Qualquer espécie com esporos que 

fujam a esse padrão será considerada ao menos uma nova espécie ou novo 

gênero. 

COR: os esporos da família Nidulariaceae são hialinos em sua maioria, porém 

certas exsicatas apresentam esporos com leve tom esverdeado ou amarronzado 

em KOH. Apesar de ser importante incluir nas descrições, essa característica 

não tem suporte para delimitar espécies, pois diferentes exsicatas do mesmo 

táxon podem ter tanto esporos coloridos quanto hialinos. 

FORMATO: como tratado na metodologia, os formatos dos esporos são 

padronizados segundo Bas (1969), com base nos valores de Q (razão entre o 

comprimento e a largura do esporo), sendo: globoso (Q= 1.00–1.05), 

subgloboso (Q= 1.05–1.15), levemente elíptico (Q= 1.15 – 1.30), elipsoide (Q= 

1.30–1.60), alongado (Q= 1.60–2.00), cilíndrico (Q= 2.00–3.00) e baciliforme 

(Q >3.00). Além destes, mas não propriamente ligado ao valor do Q, o esporo 

ovoide é definido quando o basidiósporo apresenta um dos polos afilado, 

similar a um ovo ou gota.  

APÍCULO: resíduo do esterigma (haste que segura o esporo ao basidioma), o 

apículo pode ser observado na base dos esporos. Certas espécies apresentam 

essa estrutura em todos os esporos, outras somente o exibem em alguns, porém 

também é comum espécies com apículo ausente. 
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NOVA CARACTERÍSTICA 

QUANTIDADE: essa característica sempre foi utilizada de modo subjetivo por diversos 

pesquisadores, mas proponho aqui a padronização matemática baseada na quantidade de 

esporos visualizados em lâmina: os esporos serão considerados numerosos quando existirem 

mais de 50 em um campo de visão (considerando como “campo de visão” a região total 

observada em um microscópio óptico, com aumento de 400x, sem movimentar a 

mesa/platina); serão considerados raros quando exibirem menos do que 30 esporos em toda a 

extensão de uma lâmina de microscopia montada utilizando um único peridíolo (considerando 

que 30 é quantidade média de esporos utilizada para uma descrição satisfatória de uma 

espécie); e comum quando contabilizados em valores intermediários a estes dois extremos. 

. 
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4.2.2. Espécies com nomes em uso corrente atualmente 
 

Cyathus africanus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 45 (9): 1653 (1967)    Fig. 10 

 MB# 329461 

 Etimologia: em referência à localidade do tipo, África. 

 Distribuição: Tanzânia (localidade tipo), Ruanda, Quênia e Costa Rica. 

Perídio infundibuliforme à levemente campanulado, 5 – 7 mm de altura, 4 – 6 mm de largura 

na porção superior, não expandido na boca ou possuindo um pedicelo. Embasamento de 2 – 

3.5 mm, conspícuo, laranja amarronzado (5C3), cotonoso. Exoperídio lanoso, marrom a 

marrom amarelado (5E7 – 5E8 – 5D7), com tomentos de 0.2 – 0.35 mm, raramente arranjados 

em tufos, irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.15 – 0.25 mm de altura, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio marrom 

acinzentado, cinza amarronzado ou loiro escuro (5D2 – 5C2 – 5D4), liso a inconspicuamente 

plicado (raro), com 0.45 – 0.8 mm entre as marcações; brilho platina, contrastando com o 

exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo laranja amarronzado claro 

(6C3) a negro, 1.96 – 2.56 × 1.62 – 2.18 mm, de formato circular a elíptico nas bordas, alguns 

irregulares, superfície rugosa, túnica presente, laranja amarronzado claro (6C3), e córtex 

simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 8.21 – 18 × 6.27 – 8.19 µm (L= 11.37 µm; 

W= 6.95 µm); esporos em formato variável, levemente elíptico a cilíndrico (Q= 1.30 – 2.25), 

em média alongado (Qm= 1.63), alguns ovoides; apículo presente na maioria e parede do 

esporo de 0.73 – 1.24 µm. 

 Material analisado: Tanzânia: Mount Kilimanjaro, 2700 m. Hocking, D. HJB 

Herbarium #66120, março de 1966 [dia desconhecido]. Padrão de crescimento desconhecido, 

em podas antigas de Cupressus lusitanica. [DAOM 200370 – holótipo] 

 Comentários: apesar de Brodie (1967a) tratar Cyathus africanus como uma espécie bastante 

distinta e que pode ser facilmente reconhecida, três das quatro características que ele 

apresenta não são relativamente exclusivas: o perídio, que Brodie considera como sacado 

(campanulado ao observar as fotos originais) e não plicado; o embasamento de coloração 

clara quando em comparação com o corpo de frutificação; e as hifas externas agregadas em 

pequenos „cachos‟ – todos estes detalhes observados em algumas espécies do gênero, tanto ao 

analisar individualmente ou em conjunto. A presença de um apículo proeminente e presente 

na maioria dos esporos – última característica citada por Brodie –, além do formato e tamanho 
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variáveis e irregulares nesta mesma estrutura são certamente exclusivos. Se esta espécie fosse 

descrita atualmente o ideal seria embasar seu nome nestes últimos caracteres. Confrontando a 

nova descrição com o protólogo apenas os esporos apresentaram leve variação, mesmo assim 

não suficiente para modificar a descrição original (8.21 – 18 × 6.27 – 8.19 µm neste trabalho, 

8.5 – 12 × 6.5 – 8.5 µm em Brodie [1967a]). Detalhes específicos concernentes ao 

embasamento (cotonoso), peridíolos (rugoso) e formatos dos esporos (variáveis) são descritos 

aqui pela primeira vez.  

 

Figura 10. Cyathus africanus (DAOM 200370): A. corpos de frutificação apresentando embasamento cotonoso; 

B. peridíolos com superfície rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica; D. 

basidiosporos. 

 

Cyathus amazonicus Trierveiler-Pereira & Baseia, Mycotaxon 110: 74 (2009)    Fig. 11 

 MB# 513133 

Etimologia: em referência ao domínio vegetacional, Floresta Amazônica. 

 Distribuição: Brasil (localidade tipo). 
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Perídio infundibuliforme à levemente campanulado, 8 – 9 mm de altura, 6 – 8.5 mm de 

largura na porção superior, expandido na boca, mas não possuindo pedicelo. Embasamento de 

4.5 – 7 mm, conspícuo, liso, marrom chocolate (6F4). Exoperídio hirsuto, marrom (6E4), com 

tomentos de 0.7 – 1.25 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa 

conspicuamente à inconspícuamente plicada, com 0.34 – 0.46 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.23 mm de altura, marrom chocolate (6F4). 

Endoperídio marrom acinzentado (7F3), conspicuamente plicado, com 0.39 – 0.66 mm entre 

as marcações, brilho perceptível fraco, não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe 

não observados na amostra. Peridíolo marrom acinzentado (8F3), 2.48 – 2.94 × 2.03 – 2.21 

mm, de formato circular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, 

sendo o exo e endocórtex negros, e o mesocórtex composto por hifas intermediárias frouxas e 

de coloração marrom acinzentado escuro no holótipo. Basidiosporos lisos, hialinos, 12.39 – 

18.55 × 11.89 – 15.65 µm (L= 16.17 µm; W= 13.99 µm); globoso a elíptico (Q= 1.04 – 1.32), 

em média levemente elíptico (Qm= 1.16), apículo ausente e parede do esporo de 1.88 – 3.76 

µm. 

 Material analisado: Brasil: Rondônia, Porto Velho, Estação ecológica de Cuniã. 

Gomes-Silva, A.C. 429, 15 de fevereiro de 2008. Solitário, sobre madeira em decomposição 

[URM 80036 – holótipo]. 

Comentários: Esta espécie com localidade típica na Floresta Amazônica apresenta 

características singulares e fáceis de identificar, como o corpo de frutificação com a porção 

superior expandida, lembrando um pequeno sino invertido, tomentos longos com mais de 1 

mm de comprimento, e peridíolo com córtex duplo de fácil observação devido a camada 

intermediária ser de coloração clara em contraste com o córtex, mais denso e escuro. Apesar 

da maioria das características observadas no material tipo corresponderem fielmente ao 

protólogo, detalhes do córtex e da plicação interna do corpo de frutificação foram 

erroneamente descritos: na descrição original do endoperídio é confuso compreender se os 

autores observaram realmente plicações, já que iniciam o parágrafo com a afirmação de que o 

material seria distintamente plicado, e em seguida inserem o termo "liso" [("Endoperidium 

distinctly plicate, gray to brownish gray, smooth, shiny" (Trierveiler-Pereira et al., 2009: 75)], 

enquanto nas figuras publicadas no artigo original fica evidente a presença de plicação 

interna; no caso do córtex, a descrição de um córtex simples com túnica "quase incolor" 

("sub-colourless" nas palavras dos autores) é contraditória ao córtex duplo observado no 

material tipo. 
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Figura 11. Cyathus amazonicus (URM 80036): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas frouxas; D. basidiosporos. 

 

Cyathus annictaris Lloyd, Contributions of the Reed Herbarium 23: 380 (1975)    Fig. 12 

 MB# 312423 

Etimologia: desconhecida. O nome foi sugerido por Lloyd para substituir C. fimicola 

Lloyd do homônimo C. fimicola Berk. 

 Distribuição: Porto Rico (localidade tipo), México e Granada 

Perídio infundibuliforme, 3 – 4 mm de altura, 2.5 – 3.5 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem possuindo pedicelo. Embasamento de 1 – 2 mm, conspícuo a 

inconspícuo, levemente mais claro que o exoperídio, cotonoso. Exoperídio hirsuto, marrom 

amarelado (5C4), com tomentos de 0.3 – 0.4 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. 

Parede externa lisa. Boca lisa em padrão contínuo. Endoperídio cinza-alaranjado (5B2), liso, 

brilho platina contrastando levemente com o exterior. Epifragma e estipe não observados na 

amostra. Peridíolo marrom mostarda a sepia (5E6 – 5F4), 1.54 – 1.84 × 1.28 – 1.50 mm, de 

formato elíptico a irregular nas bordas, superfície lisa, túnica presente, bronze e córtex 
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simples, negro. Basidiosporos lisos, hialinos, 11.52 – 15.35 × 8.81 – 12.13 µm (L= 12.70 µm; 

W= 9.91 µm); levemente elíptico a elíptico (Q= 1.17 – 1.42), em média levemente elíptico 

(Qm= 1.28) sendo alguns ovoides, apículo ausente e parede do esporo de 0.8 – 1.33 µm. 

 Material analisado: Porto Rico: Yauco. Fink, B., 1368. Cat. No. 27647, 28 de 

dezembro de 1915. Gregário a cespitoso, sobre esterco em colina não sombreada e seca [BPI 

703986 – holótipo]. 

Comentários: Poucas espécies de Cyathus se desenvolvem sobre esterco, e realizar 

comparativos com a espécie cosmopolita Cyathus stercoreus é uma atitude relativamente 

lógica para qualquer pesquisador, como o que aconteceu com Brodie durante a definição de 

sua classificação (1975). Entretanto fica claro que a inclusão de C. annictaris (ou C. fimicola 

Lloyd) no grupo “V – stercoreus” foi puramente baseada no substrato e com relativa 

hesitação. Ao utilizar a chave de 1984 não é possível ser direcionado nem para a espécie 

correta, muito menos para o grupo correto: o passo 4 da chave de grupos do gênero sugere 

uma divisão entre “túnica ausente: peridíolos negros brilhantes” ou “túnica presente: 

peridíolos não negros e brilhantes”, esta última sendo a mais compatível com a descrição do 

holótipo. Porém a entrada ao grupo V se dá pela primeira alternativa. Utilizando os dados 

morfológicos essa espécie se enquadra ao grupo “II – pallidus”, especificamente relacionada 

com C. pallidus, porém o corpo de frutificação campanulado, peridíolos cinza amarronzado 

(8F2) à negros em algumas literaturas, e esporos com largura máxima equivalente a largura 

mínima de C. annictaris (5.08 – 6.35 µm em C. pallidus, contra os 8.81 – 12.13 µm em C. 

annictaris), combinado ainda com os diferentes substratos de desenvolvimento, são 

suficientes para separar ambas as espécies. A descrição do material analisado aqui é fidedigna 

ao exposto por Lloyd (Stevenson & Cash, 1936; Stevenson, 1975), exceto pela cor do 

peridíolo, citado como preto (sépia a marrom mostarda no holótipo), e da ausência da 

definição da túnica ou córtex, também não citada por Brodie e que pode sugerir que o mesmo 

não analisou o material detalhadamente, se baseando apenas na descrição de Lloyd para 

efeitos comparativos com outros dois materiais que coletou em Puebla – México, e Granada 

(Brodie, 1975). Um detalhe que vale a menção refere-se ao brilho platina do endoperídio: 

comumente uma espécie com esse padrão de brilho apresenta relevante contraste entre esta 

camada e o exoperídio, porém em C. annictaris ambas as camadas são de cores claras 

(marrom amarelado no exoperídio, cinza alaranjado no endoperídio), o que torna o contraste 

menos perceptível.  
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Figura 12. Cyathus annictaris (BPI 703986): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica; D. basidiosporos. 

 

Cyathus annulatus var. annulatus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 48 (4): 749 

(1970)               Fig. 13 

 MB# 418682 

 MB# 312424 (Cyathus annulatus) 

Etimologia: do latim “annulatus”, anelado. Referência a boca do perídio. A publicação 

de Cyathus annulatus var. wuyishanensis B. Liu & Y.M. Li automaticamente 

estabeleceu o autônimo Cyathus annulatus var. annulatus. (Art. 22.1 e 26.1 do ICN) 

 Distribuição: Canadá (localidade tipo) e México. 

Perídio infundibuliforme, (5) 7 – 11 mm de altura, 6 – 10.5 mm de largura na porção superior, 

rígido, expandindo na boca, porém não formando um pedicelo na base. Embasamento liso, de 

4 – 5 mm, conspícuo, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, „crespo‟, marrom 

claro a amarelo mel (5D5 – 5D6), com tomentos de 0.5 – 0.8 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.6 mm 
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entre as marcações. Boca finamente a distintamente fimbriada em padrão contínuo, 0.3 – 0.6 

mm de altura, marrom amarelado a marrom mostarda (5E8 – 5E6), similar a um anel distinto 

contrastando com o perídio. Endoperídio cinza-amarronzado a cinza claro (5C2 – 6C2 – 5B1), 

inconspicuamente a conspicuamente plicado, com 0.3 – 0.6 mm entre as marcações, brilho 

platina, contrastando com o exterior. Epifragma bege levemente mais claro que o exoperídio, 

rígido; estipe não observado na amostra. Peridíolo cinza amarronzado a marrom (6C2 – 6E4), 

1.56 – 2.15 × 1.32 – 1.69 mm, de formato irregular, angular ou circular nas bordas, superfície 

lisa, túnica presente, cinza amarronzada, e córtex simples, marrom escuro. Basidiosporos 

lisos, hialinos, 14.62 – 18.78 × 7.95 – 11.87 µm (L= 16.77 µm; W= 10.56 µm), elíptico a 

cilíndrico (Q= 1.33 – 2.07), em média alongado (Qm= 1.60), apículo ausente e parede do 

esporo de 1 – 1.79 µm. 

Material analisado: Canada: Alberta, Cypress Hills, Above Elkwater Lake. Brodie, 

H.J. #68130a, 8 de agosto de 1968. Agregado a cespitoso, sobre galhos ou folhas em 

decomposição [DAOM 200366 – holótipo]. 

 

Figura 13. Cyathus annulatus var. annulatus (DAOM 200366): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com 

superfície lisa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica; D. basidiosporos. 
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Comentários: Cyathus annulatus var. annulatus é uma bem nomeada e distinta espécie. O 

contraste das fimbrias marrom mostarda na porção superior da frutificação, em comparação 

ao marrom claro externo e o cinza claro platinado interno conseguem evidenciar a porção 

fimbriada como uma forma anelar (ou banda) de cor marcadamente vibrante. Outra 

característica notável ao analisar o corpo de frutificação é a rigidez do perídio, detalhe 

observado em espécies como C. durus, C. olla f. olla e C. helenae. Apesar desse comparativo, 

ambas as espécies se distinguem facilmente de C. annulatus: C. durus por apresentar 

embasamento levemente lanoso, peridíolo marrom tabaco (5F6) de 1.47 – 1.68 × 1.23 – 1.49 

mm, e esporos levemente elípticos, em alguns casos subglobosos; C. olla f. olla por não 

apresentar plicação nas paredes da frutificação, boca recurvada e expandida, peridíolo 

levemente rugoso de 2.3 – 2.8 × 2 – 2.4 mm, e esporos de 9.68 – 13.23 × 6.81 – 8.74 µm; C. 

helenae apresenta pequenos tufos, plicação inconspícua interna- e externamente, além de 

peridíolos de formato irregular a elíptico medindo 2.18 – 2.66 × 1.59 – 2.09. Durante a 

descrição original, Brodie (1970) realiza comparações também com o C. helenae e com C. 

striatus, baseado na coloração em diferentes tons de marrom, plicação no perídio, arranjo dos 

tomentos, formato dos peridíolos e formato dos esporos, apesar de análises realizadas no tipo 

de C .helenae e em materiais de C. striatus demonstrarem que C. annulatus é claramente 

diferente destas. O protólogo de Brodie (1970) ainda especifica esporos sub-esféricos, porém 

extremamente variáveis, com tamanho de 15.5 – 17 × 15 – 19 µm, algo distinto ao material 

tipo reavaliado neste estudo (14.62 – 18.78 × 7.95 – 11.87 µm, elíptico a cilíndrico, em média 

alongado). À época da publicação, Brodie comentou sobre a possibilidade de endemismo 

dessa espécie na área de Cypress Hills (Alberta, Canadá), por se tratar de um local úmido em 

contraste com a área circundante semidesértica, e isso pode ser possível: o outro registro da 

espécie, para o México (Gómez & Pérez-Silva, 1988a), indubitavelmente não é C. annulatus 

devido medições maiores dos peridíolos (3 × 2.5 mm), e uma definição forçada do “anel” 

característico, tratado como uma marca próxima à margem, em complemento da boca 

finamente fimbriada – onde na realidade a própria boca é o “anel”, uma característica não 

observada na publicação mexicana. 

 

Cyathus annulatus var. wuyishanensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin.: 110 (1989) 

              Fig. 60: A – B 

 MB# 125132 
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Etimologia: o nome da variedade é em referência a localidade tipo, Wuyishan 

(Montanhas Wuyi, Fujian, China). 

 Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Fujian, Montanhas Wuyi. Cao, J.Z., 15 de agosto de 

1986. Agregado a solitário, sobre galhos em decomposição [MHSU 602 – tipo]. 

 

Tabela 2. Comparação morfológica das características distintivas de Cyathus annulatus var. 

annulatus e C. annulatus var. wuyishanensis. Características não inseridas na tabela são 

consideradas como idênticas pela literatura. 

 Cyathus annulatus var. annulatus Cyathus annulatus var. wuyishanensis 

Peridíolo Irregular, angular ou circular globoso 

Esporos 
Elíptico a cilíndrico, 14.62 – 18.78 × 

7.95 – 11.87 µm 

Elíptico a elíptico alongado, 17.5 – 20 × 

7.5 – 10 µm 

 

Comentários: Cyathus annulatus var. wuyishanensis é um dos espécimes que não foram 

analisados nesta revisão por impossibilidade de resposta por parte do herbário – o material 

havia sido solicitado no Brasil durante o ano de 2014, e foi re-solicitado em 2015 pelo Dr. 

Kentaro Hosaka no Japão, mas em nenhum dos dois casos o herbário respondeu. A descrição 

desta variedade, publicada por Liu & Li (1989a) não é muito extensa, resumindo-se às 

diferenças com a var. annulatus (Tabela 2): “peridíolo compresso, globoso, esporos elípticos 

ou elíptico alongado, 17.5 – 20 × 7.5 – 10 µm.”. Com base no artigo original, nas poucas e 

simples ilustrações, e na descrição traduzida para o inglês por Fan et al. (1994), é possível 

sugerir a descrição dos esporos como lisos em sua superfície, possivelmente hialinos, mas 

apenas com o material em mãos para se ter uma descrição exata. As demais características são 

superficiais e baseadas na chave de identificação proposta por Fan et al. (1994): tamanho do 

perídio não superior a 15 mm de altura, sem afilar abruptamente na base/formar um estipe, e 

padrão de plicação estriado (não delimitado se conspicuamente ou inconspicuamente plicado). 

Um último detalhe da descrição de Liu & Li (1989a) que não pode ser utilizado com 

convicção é o formato “compresso globoso” do peridíolo – todos os peridíolos são orbiculares 

a primeira vista em um Cyathus, e a conformação “compressa” não indica muito a respeito de 

qual lado é comprimido.  
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Cyathus badius Kobayasi, Botanical Magazine Tokyo 51: 755 (1937)      Fig. 14 

 MB# 258093 

Etimologia: do latim “badius”, marrom pouco saturado. 

 Distribuição: Japão (localidade tipo), China e Brasil. 

Perídio infundibuliforme, (4.64-) 6.72 – 9.28 mm de altura, (3.84-) 4.48 – 6.24 mm de largura 

na porção superior, não expandido na boca ou formando um pedicelo na base. Embasamento 

de 2.5 – 4 mm, conspícuo, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom (6E5), 

com tomentos de 0.42 – 0.54 mm, arranjados em tufos regulares e flexíveis. Parede externa 

lisa a inconspícuamente plicada, com 0.48 – 0.54 mm entre as marcações. Boca finamente 

fimbriada em padrão contínuo, 0.24 – 0.36 mm de altura, da mesma cor do exoperídio. 

Endoperídio cinza amarronzado (7C2), liso a inconspícuamente plicado, com 0.36 – 0.59 mm 

entre as marcações, brilho perceptível contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não 

observados na amostra. Peridíolo marrom avermelhado (6F5), 1.9 – 2.3 × 1.6 – 2.1 mm, de 

formato elíptico a levemente irregular nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta, e córtex 

duplo, com exo e endocórtex negros, subhomogêneo simples no topo e base do peridíolo, e 

mesocórtex branco acinzentado de hifas compactas. Basidiosporos lisos, hialinos, (13.75–) 

16.25 – 20 × 11.25 – 15 µm (L= 16.9 µm; W= 13.12 µm); subgloboso a elíptico (Q= 1.10 – 

1.60), em média elíptico (Qm= 1.31), apículo ausente e parede do esporo de 2.5 – 3 µm. 

Material analisado: Japão: Ogasawara, Chichijima. Kobayasi, Y., 23 de novembro de 

1936. Gregário, sobre madeira em decomposição [TNS-F-172699 – holótipo]. Japão: 

Ogasawara, Hahajima. Cruz, R.H.S.F., KH-JPN15-1321, 06 de novembro de 2015. Gregário a 

solitário, sobre madeira em decomposição [TNS-F-75501 - epítipo]; Brasil: Rio Grande do 

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

2009. Solitário sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1318]; Brasil: Rio Grande 

do Norte, Parque Estadual Dunas de Natal. Fazolino, E.P. & Baseia, I.G., 03 de julho de 2008. 

Solitário, sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 562]; Brasil: Pernambuco, 

Igarassu, Reserva Ecológica Charles Darwin. Silva, M.A. & Wartchow, F., 28 de maio de 

2010. Gregário sobre madeira em decomposição [URM 83645]. 

Comentários: Cyathus badius havia sido reportado para diferentes regiões climáticas ao 

redor do mundo (zona temperada na Ásia [Liu & Li, 1989b] e zona tropical no nordeste do 

Brasil [Cruz et al., 2012a]) e se revelou um importante fator para a necessidade de uma 

revisão morfológica das espécies de Cyathus. O holótipo japonês é bastante fiel ao protólogo 
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de Kobayasi (1937), com a exceção de que o autor, à época, não fez menção ao tipo de córtex 

exceto pela ilustração do peridíolo. Brodie (1975), observando o mesmo material tipo, fez 

algumas pequenas observações acerca do córtex, porém, abstendo-se da sua revisão direta do 

material, tratou essa característica apenas como “aparentemente simples, segundo a ilustração” 

do artigo de Kobayasi.  

 

Figura 14. Cyathus badius (TNS-F-172699): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples subhomogêneo nas extremidades; D. basidiosporos. 

 

O espécime brasileiro (Cruz et al., 2012a) apresenta macro e microscopia similar ao 

tipo japonês, o que inclui medições e cores, se distinguindo apenas pela largura dos esporos (9 

– 11 µm no material brasileiro, 11 – 15 µm no material tipo) que confere ao material 

brasileiro um esporo com aspecto, em média, alongado (Qm= 1.66) uma vez que o 

comprimento é o mesmo do material original, em oposição ao formato, também em média, 

elíptico do tipo (Qm= 1.31). Essas diferenças na largura do esporo também podem ser 

constatadas na descrição do material chinês (Liu & Li, 1989b), porém em tamanho 

intermediário entre os espécimes do Brasil e do Japão (10 – 12.5 µm). Apesar de apresentar 
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esta variação, todos estes espécimes foram considerados conspecíficos em nossas análises 

com base nas demais características morfológicas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente 

Japonês (Ministry of the Environment, 2016) Cyathus badius, assim como Cyathus 

boninensis, estavam incluídos na Lista Vermelha de Fungos Ameaçados no Japão, dado que o 

último registro no território do país ocorreu em 1936 para ambas, com nenhuma nova coleta 

verificada posteriormente. Durante expedições ao arquipélago de Ogasawara em novembro de 

2015 uma nova coleção de C. badius foi obtida e analisada morfologicamente. Apesar de o 

novo material ser proveniente da ilha de Hahajima, 50 km ao sul da localidade tipo 

(Chichijima), todas as características morfológicas foram condizentes ao material original 

coletado em 1936, exceto por variações tênues nas cores (exoperídio marrom tabaco [5F6], 

endoperídio marrom a marrom acinzentado [6E4 – 6D3] e peridíolos marrom chocolate [6F4] 

no material de 2015; em contraste com o exoperídio marrom [6E5], endoperídio cinza 

amarronzado [7C2] e peridíolos marrom avermelhados [6F5]). Vale citar que ambas as 

espécies, C. badius e C. boninensis, foram coletadas originalmente apenas em Chichijima.  

 

Cyathus berkeleyanus (Tul. & C. Tul.) Lloyd, The Nidulariaceae or “bird‟s nest fungi” (7): 

19 (1906)              Fig. 15 

 MB# 445874 

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

Distribuição: Brasil (localidade tipo), África do Sul, Índias ocidentais, EUA, Havaí, 

México, Bolívia, China e Costa Rica. 

Perídio campanulado a infundibuliforme, 5.7 – 8.4 mm de altura, 4.2 – 7.7 mm de largura na 

porção superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento 

de 1.94 – 2.96 mm, conspícuo, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom 

escuro (8F4), com tomentos de 0.5 – 0.75 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. 

Parede externa conspicuamente plicada, com 0.4 – 0.8 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.4 – 0.5 mm de altura, da mesma cor do 

exoperídio. Endoperídio marrom (8E7), conspicuamente plicado, com 0.5 – 0.75 mm entre as 

marcações, brilho fraco, não contrastando com o exterior. Epifragma branco, flexível. Estipe 

não observado na amostra. Peridíolo negro, 2 – 2.6 × 1.75 – 2.1 mm, de formato angular nas 

bordas, superfície levemente rugosa, túnica hialina e córtex simples. Basidiosporos lisos, 

hialinos, 7.62 – 13.97 × 5.08 – 8.89 µm (L= 10.54 µm; W= 6.77 µm); levemente elíptico a 
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cilindrico (Q= 1.17 – 2.25), em média elíptico (Qm= 1.57), apículo ausente e parede do 

esporo de 1 – 2.5 µm. 

 

Figura 15. Cyathus berkeleyanus (UFRN-Fungos 1244): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica; D. basidiosporos. 

 

Material analisado: Brazil: Rio Grande do Sul, Santa Maria, Morro do Elefante. 

Cortez, V.G., 23 de junho de 2006. Agregado, sobre madeira em decomposição [UFRN-

Fungos 1244]; Pernambuco, Igarassu, Reserva Ecológica Charles Darwin. Baseia, I.G., 04 de 

abril de 2003. Agregado, sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 161]; Bahia, 

Jussari, Serra do Teimoso. Bezerra, J.L., 19 de maio de 2003. Agregado, sobre madeira em 

decomposição [UESC 288]; Bahia, Buerarema, Conjunto Camacan. Bezerra, J.L., 14 de 

novembro de 2006. Agregado, sobre madeira em decomposição [UESC 2022]; Bahia, Itacaré, 

Fazenda Canta Galo. Bezerra, J.L., 17 de maio de 2002. Agregado, sobre madeira em 

decomposição [UESC 217]. 

Comentários: Cyathus berkeleyanus foi inicialmente coletado por Charles Darwin no Rio de 

Janeiro, e publicado por Tulasne & Tulasne (1844) como uma forma de C. microsporus. 
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Lloyd (1906) considerou este material como uma espécie após notar as poucas similaridades 

com C. microsporus. Apesar das amostras utilizadas nesta redescrição não serem da coleção 

tipo, os materiais brasileiros são os mais próximos do tipo que qualquer outro material de 

outro país, o que gera certa confiança nas medições e padrões da espécie. Nenhum tipo foi 

encontrado na coleção dos irmãos Tulasne (Herbário MNHN-PC) nem no KEW (como citado 

por Lloyd, 1906). Com relação à morfologia, Brodie (1975) cita variações em espécimes 

encontrados em potes de bambu na Jamaica, mas que mesmo com estas variações nenhuma 

outra espécie conseguia se enquadrar melhor na descrição do que C. berkeleyanus. É 

importante comentar que a maneira como Brodie inseriu a descrição em sua obra de 1975 é 

confusa, porque todas as medidas são as mesmas utilizadas por Lloyd (1906), não incluindo 

novos valores, mesmo após a sua revisão com espécimes da Jamaica. Ainda que incluindo 

novas características morfológicas, a única e real mudança para a descrição de C. 

berkeleyanus está no tamanho dos esporos, 7.62 – 13.97 × 5.08 – 8.89 µm (ainda assim 

sobreposto aos valores citados até então: 6 – 9 × 4 – 7 µm) e em seu formato [maioria 

subgloboso, segundo Lloyd (1906), e levemente elíptico a cilíndrico nesta revisão]. 

 

Cyathus bulleri H.J. Brodie, Bulletin of the Torrey Botanical Club 94: 68 (1967)    Fig. 16 

 MB# 329462 

Etimologia: em homenagem ao Prof. A.H.R. Buller., pesquisador que incentivou H.J. 

Brodie a estudar a família Nidulariaceae. 

Distribuição: Índias ocidentais (localidade tipo), Havaí e México. 

Perídio infundibuliforme, 5.59 – 8 mm de altura, 6 – 8 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca ou formando um pedicelo na base. Embasamento de 2.5 – 4 mm, 

conspícuo, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom claro (5D5), variando 

para marrom amarelado (5E8) na base, com tomentos arranjados em tufos irregulares e 

flexíveis. Parede externa inconspicuamente a conspicuamente plicada, com 0.4 – 0.8 mm 

entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.14 – 0.25 mm de altura, 

da mesma cor do exoperídio. Endoperídio laranja-amarronzado (5C3), inconspicuamente a 

conspicuamente plicado, com 0.3 – 0.65 mm entre as marcações, brilho perceptível ou platina, 

não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo 

marrom acinzentado, sépia ou marrom fuligem (5D3 – 5F4 – 5F5), 2.01 – 2.33 × 1.78 – 1.91 

mm, de formato circular, angular ou elíptico nas bordas, superfície levemente rugosa, túnica 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

66 
 

indistinta e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 6.85 – 11.58 × 4.98 – 

6.93 µm (L= 8.53 µm; W= 5.88 µm); levemente elíptico a alongado, algumas vezes globoso, 

subgloboso ou ovoide (Q= [1.03 – 1.14] 1.25 – 1.82), em média elíptico (Qm= 1.46), apículo 

ausente e parede do esporo de 0.76 – 1.22 µm. 

Material analisado: Guadalupe: próximo a Trois Rivières. Brodie, H.J. 6680a e 

6680b, 8 de fevereiro de 1966. Solitário, sobre madeira em decomposição [6680a, DAOM 

115667 - holótipo; #6680b BPI 727126 – isótipo]. 

 

Figura 16. Cyathus bulleri (BPI 703986): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus bulleri apresenta coloração clara e estrias conspícuas no perídio. A 

descrição publicada por Brodie (1967b) é relativamente fiel ao material tipo do DAOM, 

porém alguns detalhes merecem ser mencionados, principalmente em relação ao isótipo. Este 

último corresponde a um único corpo de frutificação cortado ao meio e dois peridíolos – um 

corte provavelmente realizado por Brodie durante a análise, incluindo um pedaço de papel 

onde explicita a realização de comparativos com o tipo, foto do tipo, esporos do tipo, notas de 
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estudos anteriores, e tendo os esporos de 5 – 8.5 × 5 – 7 µm (nas novas análises foram 

encontradas medições de largura menores que os valores encontrados por Brodie, variando de 

4.47 – 5.97 µm). Além disto, a plicação do endoperídio é inconspícua e o exoperídio é 

levemente lanoso, duas das únicas diferenças em relação ao protólogo publicado por Brodie 

(1967b) e ao material tipo depositado no DAOM. Ambas as exsicatas apresentam medições 

na porção superior que superam as medidas de altura do basidioma, porém a boca não pode 

ser considerada como “expandida”, termo utilizado para uma extensão abrupta da boca, 

similar a abertura de um sino. O endoperídio possui brilho perceptível a platinado, todavia 

não contrastante com o exterior em virtude dos padrões de cores claras entre a porção interna 

e o exoperídio. O embasamento é levemente arredondado no tipo, bem como os peridíolos 

não apresentam uma túnica claramente definível, entretanto é possível visualizar uma camada 

hialina ou bronze que pode ser esta estrutura.  

 

Cyathus calvescens R. Cruz & Baseia, The Journal of the Torrey Botanical Society 141 (2): 

174 (2014)              Fig. 17 

 MB# 804726 

Etimologia: em referência ao perídio quase glabro, calvo. 

 Distribuição: Brasil (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 7 – 7.5 mm de altura, 5 – 6 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca, mas afilando abruptamente na base, formando um pedicelo. 

Embasamento inconspícuo. Exoperídio finamente lanoso, quase glabro, marrom acinzentado 

(7F3), com tomentos não arranjados em tufos. Parede externa inconspícuamente plicada, com 

0.2 – 0.4 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.2 

mm de altura, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio cinza amarronzado (8F2), 

inconspícuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm entre as marcações, brilho opaco, não 

contrastando com o exterior. Epifragma não observado na amostra e estipe interno de 1.5 – 2 

mm, cinza amarronzado (8F2). Peridíolo cinza amarronzado (7F2), 1 – 1.7 × 1 – 1.5 mm, de 

formato circular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o 

mesocórtex de hifas compactas com coloração negra, e o exo e endocórtex negros, algumas 

vezes subhomogêneo na região do topo e base do peridíolo. Basidiosporos lisos, hialinos, 

13.97 – 26.67 × 8.89 – 16.51 µm (L= 19.94 µm; W= 12.09 µm); elíptico a alongado (Q= 1.41 
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– 1.89), em média alongado (Qm= 1.65), apículo ausente e parede do esporo de 1.27 – 2.54 

µm. 

Material analisado: Brasil: Paraíba, Areia, Parque Estadual Mata do Pau-Ferro. Cruz, 

R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, M.C.A.; Baseia, I.G., 18 de julho de 2012. Solitário, sobre 

madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1835 – holótipo]. 

 

Figura 17. Cyathus calvescens (UFRN-Fungos 1835): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

lisa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com hifas intermediárias negras, levemente subhomogêneo 

simples no topo e na base; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Espécies com corpos de frutificação com escassez de tomento não são comuns 

no gênero Cyathus, sendo uma característica muito recorrente em Crucibulum. Apesar disto, 

somente esta característica não pode ser considerada como diagnóstica já que é possível 

encontrar algumas espécies no grupo I – olla proposto por Brodie (1975). Entre estas, Cyathus 

earlei Lloyd pode ser considerada uma espécie correlata e que pode gerar uma confusão 

morfológica no momento da descrição: tamanho do basidioma, exoperídio com marcações 

inconspícuas, córtex duplo e tamanho dos esporos são completamente idênticos entre as duas 
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espécies, porém com uma simples análise do perídio (exoperídio hirsuto e endoperídio 

brilhante contrastando com o exterior em C. earlei) e peridíolos (2 – 2.5 × 1.5 – 2 mm em C. 

earlei) a definição da espécie é possível (Cruz & Baseia, 2014). O substrato onde este 

material foi encontrado é ao mesmo tempo comum ao gênero (pedaços de madeira em 

decomposição, misturado com solo), e incomum (em uma trilha usada para movimentação de 

carroças de boi, exposta diretamente à luz solar e com solo encharcado que experimenta 

constantes fluxos de alagamento nos períodos chuvosos). A vantagem dessa área 

provavelmente se deve a movimentação constante de matéria orgânica e nutriente para servir 

de substrato ao fungo, devido ao fluxo de água e passagem de animais, apesar de não ser 

possível definir somente com essas informações se o esterco proveniente dos animais também 

pode trazer algum benefício para essa espécie.  

 

Cyathus canna Lloyd, The Nidulariaceae or “bird‟s nest fungi” (7): 27 (1906)    Fig. 18 

 MB# 247074 

Etimologia: do grego “canna”, significa um junco, um tubo de cana ou um pequeno 

barco. Segundo Brodie (1975) esse termo não apresenta um significado óbvio. 

Distribuição: Barbados (localidade tipo), Jamaica, Costa Rica, México, Ilhas 

Maurício. 

Perídio infundibuliforme, 5 – 7 mm de altura, 5 – 7 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 1.5 – 2 mm, 

conspícuo, levemente mais escuro que o exoperídio. Exoperídio hirsuto a lanoso, marrom 

claro a marrom amarelado (5D5 – 5E8), com tomentos de 0.4 – 0.8 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.26 – 0.5 mm 

entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.25 – 0.35 mm de altura, 

da mesma cor do embasamento. Endoperídio cinza-amarronzado a cinza-alaranjado (5B2 – 

6C2 – 6B2), liso a inconspicuamente plicado, com 0.4 – 0.8 mm entre as marcações, brilho 

perceptível ou platina, contrastando com o exterior. Epifragma branco ou levemente 

acinzentado, flexível; e estipe interno de 1.5 mm, da mesma cor do peridíolo. Peridíolo 

marrom chocolate à marrom ferrugem (6F4 – 5F5), 2.03 – 2.35 × 1.73 – 2.01 mm, de formato 

elíptico a angular nas bordas, superfície levemente rugosa, túnica presente, bronze, e córtex 

simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 6.14 – 8.86 × 5.67 – 6.68 µm (L= 7.20 µm; 
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W= 6.16 µm), globoso a elíptico (Q= 1.02 – 1.45), em média levemente elíptico (Qm= 1.17), 

apículo ausente e parede do esporo de 0.8 – 1.16 µm. 

Material analisado: Barbados (Índias Ocidentais). Lewton Brain, J. Cat No. 302. 

(Data desconhecida: adicionado ao herbário em 1928). Gregário, sobre madeira em 

decomposição [BPI 703966 – holótipo]; Jamaica: Windsor, 500m. Powell, D.A. 165. Acc 

No. F1782., 24 de agosto de 1955. Gregário, sobre madeira em decomposição em encosta 

arborizada [BPI 727129] 

 

Figura 18. Cyathus canna (BPI 703966): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus canna é mais uma das espécies com erros essenciais no protólogo que 

podem confundir pesquisadores durante a identificação: Lloyd comentou que esta espécie 

tropical teria o córtex duplo, com a camada externa composta de pequenas fibrilas (Lloyd, 

1906), informação também citada por Brodie (1975). O holótipo foi observado por Brodie em 

novembro de 1958, e o mesmo apenas inseriu uma anotação indicando como sendo uma “boa 

espécie”. Reconhecendo as definições de córtex e túnica, é no mínimo curioso que Brodie 
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tenha analisado um material provido de córtex simples e considerado como córtex duplo, com 

o erro persistindo na determinação do material da Jamaica. Em citações, C. canna é 

comparado com C. olla, porém dentro do mesmo grupo a espécie C. microsporus apresenta 

características tão similares que por um erro na descrição dos esporos podem ser considerados 

o mesmo táxon. Cyathus microsporus apresenta esporos com o mesmo comprimento, porém a 

largura máxima é equivalente à largura mínima de C. canna (4.49 – 5.76 µm em C. 

microsporus; enquanto que em C. canna é 5.67 – 6.68 µm, podendo atingir 7.49 µm no 

material da Jamaica), dando ao esporo formato elíptico a alongado, algumas vezes ovoide, 

diferente do formato globoso a elíptico de C. canna. Ainda sobre o material da Jamaica, o 

comprimento do esporo é levemente superior ao material tipo (7.88 – 10.38 µm), o tornando 

ainda mais similar ao C. microsporus, e pode sugerir um complexo de espécies entre os dois 

materiais de C. canna e C. microsporus. Entretanto, o padrão de cores mais escuro em C. 

microsporus pode ser utilizado na separação de ambas.  

 

Cyathus chevalieri Har. & Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris): 85 (1909)     Fig. 19 

 MB# 246782 

Etimologia: em referência ao coletor, Aug. Chevalier. 

 Distribuição: Congo (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 12 – 18 mm de altura, 7 – 8 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 3.52 – 4.98 mm, 

conspícuo, marrom (6E4). Exoperídio hirsuto, marrom chocolate (6F4), com tomentos de 0.99 

– 1.50 mm, arranjados em tufos irregulares e rígidos. Parede externa lisa a conspicuamente 

plicada, com 0.26 – 0.32 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.16 – 0.31 mm de altura, marrom acinzentado (7F3). Endoperídio loiro escuro 

(5D4), conspicuamente plicado, com 0.25 – 0.49 mm entre as marcações, brilho perceptível 

contrastando com o exterior. Epifragma não observado na amostra e estipe interno de 5 – 7 

mm, marrom chocolate (6F4). Peridíolo marrom acinzentado (7F3), 1.46 – 1.69 × 1.42 – 1.54 

mm, de formato circular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex 

simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 7.76 – 11.08 × 4.54 – 5.61 µm (L= 9.42 

µm; W= 5.07 µm), elíptico a cilíndrico (Q= 1.49 – 2.39), em média alongado (Qm= 1.79), 

apículo ausente e parede do esporo de 0.57 – 0.89 µm. 
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Material analisado: Congo: Plateau des Ungourras. Chevalier, A. Nº 11498, 

Novembro de 1902 (dia de coleta desconhecido). Gregário a cespitoso, sobre madeira em 

decomposição [PC0167579 – holótipo]; Congo: Sakabou, Moyen Oubangui. Chevalier, A. 

Nº 11536, 13 de agosto de 1902. Gregário a cespitoso, sobre madeira em decomposição 

[PC0167580]. 

 

Figura 19. Cyathus chevalieri (PC0167579): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Sendo uma das espécies com maior basidioma no gênero Cyathus, C. 

chevalieri também apresenta uma das coleções tipo mais bem conservadas analisadas nesta 

revisão: somente o material PC0167579 contém mais de 30 basidiomas intactos, sem 

mencionar a quantidade de material proveniente do PC0167580. Apesar de não ser descrito 

como “holótipo” o material PC0167579 tem grandes possibilidades de ser ao menos parte da 

coleção original, já que Hariot & Patouillard (1909) expõem que o tipo foi localizado em 

troncos em decomposição, coletado por Chevalier em Oubangui – Plateau des Ungourras, em 

novembro de 1902, sob o nº 11498, informações idênticas às desta exsicata. Brodie (1975) 
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analisou o material e descreveu alguns detalhes que na descrição do tipo não eram evidentes, 

como a largura na porção superior do basidioma (5 – 7 mm, variação irrelevante e levemente 

menor do que o analisado aqui), entretanto Brodie afirmou que os espécimes não 

apresentavam a “coroa de pequenos pelos” na porção superior, como exposto no protólogo, 

fato que foi constatado como errado (boca finamente fimbriada de 0.16 – 0.31 mm). Todas as 

demais características estão de acordo com o protólogo (Hariot & Patouillard, 1909), 

seguindo o consenso de que vários detalhes, como o tamanho dos pelos do tomento e o tipo de 

córtex, não foram citados (este último foi confirmado como do tipo simples na revisão de 

Brodie em 1975). Acerca das demais características é válido expor que apesar do material ser 

antigo ainda é possível observar brilho no endoperídio. Nos peridíolos é possível encontrar 

um estreitamento próximo às bordas com posterior alargamento até o limite da sua largura, 

dando uma aparência de uma “alça”. Ainda sobre estes, C. chevalieri apresenta a maior 

quantidade de peridíolos por basidioma que pude catalogar (até 35 em basidiomas fechados), 

e o maior estipe interno (até 7 mm).  

 

Cyathus colensoi Berk., The botany of the Antarctic Voyage II, Flora Novae-Zealandiae 2: 

192 (1855)              Fig. 20 

 MB# 247074 

Etimologia: em homenagem a W. Colenso, dono do jardim onde a espécie foi 

encontrada. 

Distribuição: Nova Zelândia (localidade tipo), Austrália e Índia. 

Perídio infundibuliforme, 8.5 – 10 mm de altura, 8 – 9 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 3 mm, conspícuo, 

da mesma cor do exoperídio. Exoperídio lanoso, amarelo mel a marrom (5D6 – 5E7), com 

tomentos de 0.5 – 0.5 mm, levemente arranjado em tufos irregulares e flexíveis. Parede 

externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2 – 0.3 mm de altura, da mesma 

cor do exoperídio. Endoperídio marrom fuligem a castanho (5F5 – 5E4), inconspicuamente 

plicado, com 0.3 – 0.5 mm entre as marcações, brilho inexistente a fracamente perceptível não 

contrastando com o exterior. Epifragma não observado na amostra e estipe interno de 2 – 2.2 

mm, marrom (5E7). Peridíolos marrons (5E7), 2.08 – 2.57 × 1.93 – 2.14 mm, de formato 

circular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o 

endocórtex negro, exocórtex bronze e mesocórtex branco, visualmente compacto porém 
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pulverulento ao raspar. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 9.16 – 12.03 × 6.64 – 9.06 

µm (L= 10.45 µm; W= 7.69 µm), levemente elíptico a elíptico (Q= 1.15 – 1.50), em média 

elíptico (Qm= 1.36), alguns ovoides, apículo ausente e parede do esporo de 0.81 – 1.28 µm. 

Material analisado: India: West Bengal, Siliguri. Sharma, B.M. Nº 23340, 9 de 

Outubro de 1980. Solitário, sobre madeira em decomposição e solo (com base em material 

aderido ao embasamento) [DAOM 200423]. 

 

Figura 20. Cyathus colensoi (DAOM 200423): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária branca e pulverulenta, exocórtex bronze e 

endocórtex negro; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus colensoi foi inicialmente descrita para a Oceania (Nova Zelândia e 

Australia), mas nenhum material desta região foi localizado, o que nos fez analisar um 

espécime coletado na Índia. O material coletado por Sharma apresenta inúmeras similaridades 

com a descrição em Brodie (1975), porém apresenta basidiomas levemente maiores (8.5 – 10 

mm de altura no material da Índia, 6 – 7 mm no material tipo). Não há variação nas medidas 

dos peridíolos, porém a descrição em Brodie (1975) trata esta estrutura como córtex simples e 
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espesso, sendo duplo difícil de delimitar no material indiano (o exocórtex é bronze, o que 

pode confundir com uma túnica). Sobre os esporos, os valores são compatíveis entre as 

descrições, e os formatos subgloboso a elíptico (mas variáveis em tamanho e forma) são 

observados nesta amostra com esporos ovoides, elípticos ou levemente elípticos [que pode ser 

confundido com subgloboso sem as medidas do Qm segundo Bas (1969)]. Apesar do 

exoperídio com tomento lanoso na nova análise (no protólogo é descrito como “cabelos finos 

entrelaçados”) a chave de identificação de Brodie (1984) tem um problema de definição da 

espécie no passo número 5, onde são dados os caminhos “córtex simples” e “córtex duplo” e a 

espécie C. colensoi está no passo “córtex simples” – isso pode não permitir uma correta 

identificação da espécie para novos taxonomistas observando a chave de espécies. Apesar 

disso, as demais características indicam fortemente que esta é a espécie correta. Por possuir 

um material bem restrito, apenas 3 peridíolos puderam ser retirados para a análise molecular. 

Um deles não apresentou resultado até o momento, então os demais estão armazenados no 

banco de dados moleculares do herbário TNS (Tsukuba, Japão) para serem usados no 

momento que técnicas mais apuradas para obtenção de DNA estejam disponíveis. No caso de 

encontrarmos outro espécime deste taxón pode ser necessário a definição de um epitipo, como 

foi realizado com C. badius para definição da sequência da espécie.  

 

Cyathus confusus F.L. Tai & C.S. Hung., Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. 3 (2): 158 (1948) 

 MB# 312426 

Etimologia: não é claro o motivo da escolha do nome. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Kunming. Chiu, W.F. #7490, 1 de novembro de 

1941. Agregado, sobre madeira em decomposição [HMAS 7490]. 

Comentários: curiosamente não existe um epíteto mais apropriado para esta espécie do que 

confusus: pela ausência do voucher no artigo de Tai & Hung (1948) não se sabe ao certo onde 

este material está depositado, somente que está na China. Uma sugestão possível é o Herbário 

da National Tsing Hua University, instituição detentora do jornal onde a espécie foi 

publicada, e que teve sua coleção transferida para o Herbário HMAS, Chinese Academy of 

Science, porém nenhum contato foi possível com a instituição durante o desenvolvimento 

dessa revisão. Brodie (1975) apresenta a descrição para esta espécie como: “perídio grande, 

longo, campanulado ou infundibuliforme, 11 – 17 mm de altura, 5 – 9 mm de largura no topo, 
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exterior marrom amarelado claro (cinnamon vináceo claro), felpudo com pelos fasciculados 

e coesos, tornando-se quase liso ou com poucas fibras de tufos; não sulcado (plicado) ou 

raramente inconspicuamente sulcado; interior marrom claro, liso; margem (boca) fimbriada; 

peridíolos elípticos ou angularmente orbicular, marrom (marrom Sayal) 2.5 – 3.5 mm de 

largura, túnica espessa; esporos elípticos ou ovoides, normalmente constringindo em um dos 

lados, 7 – 10 × 5 – 6.4 µm, liso, hialino, episporo (parede do esporo) de 1 µm.  Após analisar 

as ilustrações do artigo original, Brodie (1975) sugere que esta espécie seria próxima a uma 

forma alongada de C. intermedius sem comentar o motivo, mas realiza críticas a sugestão de 

Tai & Hung (1948) sobre a proximidade com C. hookeri e C. olla f. olla. Apesar de todos os 

dados publicados, é estranho o padrão de largura em comparação com a altura, que indica um 

basidioma muito afilado e um dos mais altos do gênero. É possível também que o peridíolo 

seja provido de córtex duplo, situação comum em descrições de Cyathus onde é colocado que 

a túnica é espessa. Enquanto o tipo não for localizado esta espécie continuará apresentando 

confusão na sua taxonomia, mas é certo que é uma espécie válida se sua morfologia for como 

está atualmente apresentada, sem dúvidas.  

 

Cyathus cornucopioides T.X. Zhou & W. Ren, Acta Mycologica Sinica 11 (1): 23 (1992) 

       Fig. 60: C – D 

 MB# 355463 

Etimologia: em referência ao formato do basidioma, que lembra um chifre, corno ou 

tuba. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Luxi, Yunnan. Zhao, L.Z., Julho de 1983 (dia de 

coleta desconhecido). Agregado a solitário, sobre matéria vegetal em decomposição e solo 

[SWFC 20414 – tipo]. 

Comentários: por apresentar uma ilustração tão convincente e detalhada no artigo original 

(Ren & Zhou, 1992), C. cornucopioides não parece uma espécie similar a nada que tenha sido 

observado até então no gênero, com uma forma bem definida de um trompete, ou chifre, 

como citado no artigo. Segundo Fan et al. (1994), C. cornucopioides pode ser definido por: 

“perídio corniforme, (12 –) 15 – 23 mm de altura quando seco, 29 mm de altura quando 

fresco, 8 – 10 mm de largura na boca; superfície externa marrom tabaco, estriada, coberta 
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por tomentos cor de areia a marrom tabaco; superfície interna cor de areia, distintamente 

estriada, 1 – 2 por milímetro (0.5 – 1 mm de espaço entre as marcações); boca com margem 

lisa, sem fibrilas. Peridíolo depresso globoso, quase negro a marrom escuro, 2 – 2.6 × 2 – 

2.2 mm, túnica cinza amarelada clara, 8 – 10 µm de espessura. Esporos elípticos a ovoides, 

hialinos, 7.5 – 10 × 5 – 5.5 (– 6.5) µm”.  Mesmo não explicando na descrição, é certo que 

essa espécie apresenta basidioma expandido na porção superior e não afilando abruptamente 

na base, como mostrado na ilustração. Ainda sobre a ilustração, foi possível delimitar qual 

seria o substrato de desenvolvimento, ou parte dele, como solo e folhas em decomposição. 

Quanto ao peridíolo, Ren & Zhou (1992) citam que este é depresso globoso, um formato tão 

comum que não auxilia na separação desta de outras espécies, e sobre o córtex é definido 

como simples na descrição em latim, mas não foi inserido no comentário da “tradução” para o 

inglês de Fan et al. (1994). A única espécie comentada por Ren & Zhou (1992) que é similar a 

C. cornucopioides é C. berkeleyanus, mas comparando com as amostras analisadas nesta 

revisão, C. berkeleyanus se difere pelo formato do basidioma (o perídio é campanulado a 

infundibulidorme, sem expandir na boca em C. berkeleyanus, ao contrário da forma de corno 

em C. cornucopioides), tamanho reduzido (5.7 – 8.4 mm de altura em C. berkeleyanus, 25 – 

23 mm de altura em C. cornucopioides), tomentos do exoperídio (hirsuto em C. berkeleyanus, 

lanoso em C. cornucopioides) e hifas da boca (finamente fimbriado em C. berkeleyanus, liso 

em C. cornucopioides). Características de cores e formato do peridíolo não podem ser 

comparados por não terem sido descritos anteriormente.  

 

Cyathus costatus Lloyd ex H.J. Brodie, Nordic Journal of Botany 5 (2): 201 (1985)    Fig. 21 

 MB# 104158 

Etimologia: do latim “costatus”, marcado, devido ao perídio plicado. 

Distribuição: Porto Rico (localidade tipo) e Venezuela. 

Perídio infundibuliforme, 4.5 – 5.5 mm de altura, 3.5 – 4.5 mm de largura na porção superior, 

não expandido na boca, mas algumas vezes formando um curto pedicelo na base. 

Embasamento de 2 – 3.5 mm, conspícuo, marrom amarelado escuro (5D8). Exoperídio 

hirsuto, marrom amarelado (5E8), com tomentos de 0.3 – 0.5 mm, arranjado em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.25 – 0.45 mm entre as 

marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo (quebrando nas estrias em 

espécimes velhos), 0.15 – 0.3 mm de altura, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

78 
 

marrom nougat (5D3), conspicuamente plicado, com 0.2 – 0.3 mm entre as marcações, brilho 

platina, contrastando com o exterior. Epifragma não observado na amostra e estipe de 0.7 

mm, da mesma cor do peridíolo. Peridíolo cinza a bege amarronzado (5E3 – 6E3), 1.49 – 1.64 

× 1.21 – 1.40 mm, de formato elíptico a levemente angular nas bordas, superfície lisa a 

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

mesocórtex de hifas esbranquiçadas e compactas. Basidiosporos lisos, hialinos, 23.75 – 47.5 × 

15 – 23.75 µm (L= 33.99 µm; W= 18.48 µm), elíptico a cilíndrico, com extremos levemente 

elípticos (Q= [1.24] 1.40 – 2.42), em média alongado (Qm= 1.85), com diferentes formas e 

tamanhos, apículo ausente e parede do esporo de 1.25 – 3 µm. 

Material analisado: Porto Rico: Mayaguez. Fink, B. #901, Cat No. 27652, 16 de 

dezembro de 1915. Gregário a cespitoso, sobre esterco [BPI 703970 – holótipo]. 

 

Figura 21. Cyathus costatus (BPI 703970): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa a 

levemente enrugada; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas brancas e 

compacta, exocórtex e endocórtex negro; D. basidiosporos. 
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Comentários: Cyathus costatus foi uma das espécies descritas por Lloyd que estavam 

depositadas em seu herbário, porém nunca haviam sido publicadas de forma válida por 70 

anos. Após a coleta pelo professor Bruce Fink, o espécime foi descrito por Lloyd, porém 

nunca publicado até o registro desses materiais por Stevenson & Cash (1936). Brodie (1975) 

utilizou esse nome receosamente, mas sugeriu a análise de novos materiais para a publicação 

de uma descrição válida, principalmente por similaridades de C. costatus com outras espécies 

da América Central e do Sul. Esse receio pode ser observado nas anotações presentes na 

exsicata, na qual Brodie sugere que C. costatus poderia ser uma forma pequena de C. 

plicatulus (C. poeppigii), mas diferindo na distância entre as estrias (mais coesas em C. 

costatus) e no hábito de desenvolvimento (somente em esterco no C. costatus, madeira em C. 

poeppigii). Com novos materiais coletados na Venezuela idênticos ao tipo proposto por 

Lloyd, Brodie (1985) propôs a validação do nome C. costatus. Existem diferenças entre a 

descrição presente na validação e a pequena anotação presente na exsicata após a reanálise: a 

anotação, apesar de sucinta e sem muitas informações, é verdadeira (ao menos no que é 

apresentado no material analisado). A descrição confusa é a presente no artigo de validação – 

perídio crucibuliforme com pedicelo pequeno e distinto, endoperídio negro brilhante, 

peridíolos negros de 0.5 – 1 mm e provido de córtex simples espesso são características 

simplesmente impossíveis de se obter ao observar a amostra, que tem perídio 

infundibuliforme, sem pedicelo (mas provido de um estipe [interno] de 0.7 mm), endoperídio 

marrom nougat, peridíolos cinzas ou bege amarronzado de 1.49 – 1.64 × 1.21 – 1.40 mm e 

córtex duplo. Ademais destas informações, é importante citar que os esporos apresentam 

diferentes formas e tamanhos, em alguns casos falciformes.  

 

Cyathus crassimurus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 49 (9): 1609 (1971)    Fig. 22 

 MB# 312427 

Etimologia: do latim “crassus”, espesso, e “murus”, parede. Refere-se à parede 

espessa dos esporos e do perídio. 

Distribuição: Havaí (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, rígido, 4.5 – 5 mm de altura, 4 – 6.5 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2 – 

2.5 mm, conspícuo, marrom (5E7). Exoperídio hirsuto, em gradiente de laranja acinzentado 

no topo, amarelo mel a marrom na base (5B3 – 5D6 – 5E7), com tomentos de 0.2 – 0.35 mm, 
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arranjado em tufos regulares para baixo, rígidos. Parede externa lisa. Boca finamente 

fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.2 mm de altura, laranja acinzentado (5B3). 

Endoperídio laranja amarronzado claro a cinza amarronzado (6C2 – 5C2), liso, brilho platina, 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo bronze 

a marrom tabaco (5E5 – 5F6), 1.35 – 1.47 × 1.30 – 1.44 mm, de formato circular a irregular 

nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o exocórtex bronze e o 

endocórtex negro, separados por um mesocórtex de hifas brancas e compactas. Basidiosporos 

lisos, hialinos, 15.09 – 19.09 × 10.12 – 13.22 µm (L= 17.10 µm; W= 11.73 µm), levemente 

elíptico a elíptico (Q= 1.22 – 1.60), em média elíptico (Qm= 1.46), apículo ausente e parede 

do esporo de 1.15 – 2.20 µm. 

Material analisado: EUA: Havaí, Kodooka Nursery, perto de Captain Cook. Brodie, 

H.J. #68124, 23 de junho de 1968. Padrão de crescimento desconhecido, sobre serragem e 

solo (segundo a exsicata) [DAOM 200372 – holótipo]. 

 

Figura 22. Cyathus crassimurus (DAOM 200372): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas brancas e compactas, exocórtex 

bronze e endocórtex negro; D. basidiosporos. 
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Comentários: Cyathus crassimurus apresenta características bem definidas, como o perídio 

rígido ao toque, pequenos tufos delimitados no tomento, além da coloração em gradiente de 

laranja acinzentado (topo) para marrom (base) no basidioma. Brodie (1971a) considerou a 

boca como expandida, mas taxonomicamente a boca só pode ser considerada expandida 

quando aberta abruptamente em comparação com o fungo em geral, o que não é o caso aqui, 

onde a abertura da porção superior segue a mesma “linha” da lateral, mesmo com as medidas 

da largura superando as medidas da altura. Outra característica é a presença de túnica nos 

peridíolos e córtex simples. Com base na análise dessa estrutura é notável a existência de duas 

camadas externas à gleba (exocórtex bronze e endocórtex negro), separadas por uma camada 

intermediária de cor branca e pulverulenta. Interessante comentar que ao seguir a chave 

proposta pelo mesmo autor (1984), C. crassimurus não é direcionado para o grupo correto 

(Grupo IV – gracilis), mas para o grupo I (olla), pela característica “perídio coberto 

externamente por cabelos finos agrupados, não conspicuamente longos”. De modo forçado 

(caso considerarmos o tomento como longo e a presença de túnica), a chave não encontra 

saída para o grupo IV, pois nem mesmo no protólogo é considerado um corpo de frutificação 

“afilado e não expandido na boca em relação à altura”. No artigo original Brodie realizou 

comparativos com C. berkeleyanus, C. microsporus, C. bulleri e C. poeppigii e não é 

necessário repetir aqui essas comparações, porém se seguirmos a chave de identificação de 

1984, C. crassimurus é comparável com C. minimus pelo tamanho do perídio e peridíolos, 

além do córtex aparentemente duplo com a camada externa bronze. Em contrapartida a 

coloração sem gradiente no exoperídio, plicação lisa a inconspícua, endoperídio não platinado 

nem contrastando com o exterior, e peridíolos elípticos são características somente presentes 

em C. minimus e não em C. crassimurus.   

 

Cyathus crispus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 52 (7): 1661 (1974)    Fig. 23 

 MB# 312427 

Etimologia: do latim “crispus”, crespo, em referência aos tufos de hifas do tomento. 

Distribuição: Gana (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 6 – 7 mm de altura, 4.5 – 6.5 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem formando um pedicelo, mas levemente arredondada nesta porção 

basal. Embasamento de 2 – 2.5 mm, conspícuo, marrom couro (6E6). Exoperídio lanoso, 

marrom dourado a marrom claro (5D7 – 5D8), com tomentos de 0.25 – 0.55 mm, arranjado 
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em tufos irregulares pouco maleáveis. Parede externa inconspicuamente a conspicuamente 

plicada, com 0.4 – 0.65 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.15 – 0.25 mm de altura, marrom mostarda (5E6). Endoperídio marrom amarelado 

(6D4), inconspicuamente a conspicuamente plicado, com 0.4 – 0.55 mm entre as marcações, 

brilho inexistente, não contrastando com o exterior. Epifragma branco amarronzado, rígido; 

estipe não observado na amostra. Peridíolo cor de café (5F7), 1.46 – 1.55 × 1.25 – 1.42 mm, 

de formato irregular nas bordas, superfície rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o 

exocórtex e endocórtex negros, e o mesocórtex de hifas negras e frouxas. Basidiosporos lisos, 

hialinos, 10 – 17.5 × 6.25 – 12.5 µm (L= 14.88 µm; W= 8.40 µm), elíptico a cilíndrico (Q= 

1.33 – 2.33), em média alongado (Qm= 1.79), apículo ausente e parede do esporo de 1.25 – 

3.75 µm. 

 

Figura 23. Cyathus crispus (DAOM 200373): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície rugosa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas negras e frouxas, exocórtex e 

endocórtex negro; D. basidiosporos. 
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Material analisado: Gana: Bunsu, Gold Coast Colony. Hughes, S.J. #1325, 17 de 

junho de 1949. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição 

[DAOM 200373 – holótipo]. 

Comentários: esta espécie tem como traços característicos a presença de peridíolos 

pequenos, rugulosos na superfície (como sendo trincado) e com bordas irregulares. Segundo 

Brodie (1974b), Cyathus crispus apresenta tufos do tomento “crespos”, ou “cacheados”, e 

esse foi um dos motivos da escolha do nome da espécie; entretanto a visualização do material 

revela uma organização tomentosa do tipo lanosa, similar a outras espécies do gênero que 

também são lanosas, porém os tomentos tem uma textura pouco maleável, o que o torna 

parcialmente rígido. Pequenos detalhes, muitos destes obtidos de modo subjetivo pelo 

pesquisador, precisam ser corrigidos aqui: a coloração “marrom rosado” não é encontrada em 

nenhum corpo de frutificação, bem como o endoperídio “rosa perolado”. Mesmo utilizando a 

descrição do artigo original, é impossível selecionar o grupo correto onde se encontra a 

espécie (VI) na chave de identificação de Brodie (1984), simplesmente porque, sem motivo 

aparente, a coloração “marrom muito escuro” deveria ser presente para separar este do grupo 

VII (grupo que não apresenta nenhuma espécie minimamente similar ao C. crispus). Sobre o 

tamanho do perídio, as medidas incluídas por Brodie (1974b) são levemente maiores que as 

obtidas aqui (8 – 10 x 8 – 9 mm no protólogo, 6 – 7 x 4.5 – 6.5 mm nesta descrição), mesmo 

sendo o mesmo material analisado (Gold Coast Mycological Herbarium 620, atualmente 

DAOM 200373). Os peridíolos também merecem alguns comentários: em todos os corpos de 

frutificação eles estavam aglomerados na porção inferior do basidioma, porém não podemos 

afirmar categoricamente que esta é uma característica típica na espécie sem avaliar outras 

coleções; sobre o córtex, Brodie o descreveu como duplo, mas provavelmente isso não foi 

prontamente observado, uma vez que dentro da exsicata foi armazenada uma lâmina com 

cortes finos do peridíolo. Mesmo observando essa lâmina, em apenas um dos cortes é possível 

encontrar duplicidade nesta camada (em novos cortes foram obtidos após abrir três 

peridíolos).  

 

Cyathus discoideus M. Zang, Acta Microbiologica Sinica 20 (1): 33 (1980)     Fig. 24 

 MB# 118604 

Etimologia: em referência a base tipo disco no estipe do basidioma. 

 Distribuição: China (localidade tipo). 
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Perídio infundibuliforme, 6.24 – 8.64 mm de altura, 6 – 7.36 mm de largura na porção 

superior, expandindo levemente na boca e formando um curto pedicelo em alguns basidiomas. 

Embasamento de 2.24 – 3.2 mm, conspícuo, bronze ou laranja barro (5E5 – 5D5). Exoperídio 

principalmente hirsuto, com porções lanosas, marrom avermelhado (6F5), com tomentos de 

0.3 – 0.6 mm, marrom claro à marrom amarelado (5D4 – 5E7), arranjado em tufos regulares e 

flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.42 – 0.75 mm entre as 

marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo (intermitente em espécimes 

velhos), 0.12 – 0.35 mm de altura, marrom café (5F7). Endoperídio cinza amarronzado a 

sépia (5C2 – 6C2), inconspícuo a conspicuamente plicado, com 0.33 – 0.7 mm entre as 

marcações, brilho perceptível a platina, contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não 

observados na amostra. Peridíolo marrom acinzentado a sépia (5D3 – 5F4), 1.56 – 2.16 × 1.41 

– 1.74 mm, de formato elíptico nas bordas, superfície rugosa, túnica indistinta, e córtex duplo, 

subhomogêneo simples, mas com uma camada fina de hifas no mesocórtex separando o 

exocórtex bronze do endocórtex negro. Basidiosporos lisos, hialinos, 15 – 20 × 10 – 13.75 µm 

(L= 17.47 µm; W= 11.09 µm), elíptico a alongado (Q= 1.33 – 1.88), em média elíptico (Qm= 

1.58), apículo ausente e parede do esporo de 0.75 – 2.5 µm. 

Material analisado: China: Xizang (Tibet), Zayu County (Chayu), 2.400m. Zang, M. 

col. nº743, 5 de setembro de 1976. Gregário, sobre madeira em decomposição [HKAS-5743 – 

parátipo]; China: Tibet, Babg Guo, 3200m. Zang, M. col. nº 918, 11 de novembro de 1982. 

Solitário, com habitat desconhecido [HKAS-10775 – holótipo]; China, Yunnan province, 

Zhongdian County, 3450m, Dabao Shi Temple, 20 km ao sudoeste de Zhongdian Cheng. Doi, 

Y., 20 de novembro de 1993. Solitário, com habitat desconhecido [HKAS-26771; separata 

TNS-F-173583]. 

Comentários: Ao ler o protólogo desta espécie é curioso imaginar a altura do basidioma 

deste material, somente comparável a C. chevalieri, porém o tamanho real não se equivale 

nem à metade do que foi originalmente publicado por Zang (1980) (15 – 20 mm de altura no 

protólogo, 6.24 – 8.64 mm em todas as coleções analisadas). Durante o processo de 

tombamento nos herbários, é comum a prática de desidratação dos espécimes, porém nenhum 

Cyathus foi descrito com tamanha redução nas medições, e ao analisar o material é fácil 

constatar que quase nada foi perdido em tamanho já que esta espécie não tem indícios de 

comportamento higroscópico forte, como dobramento da região superior ao desidratar. Outra 

característica a se notar é a descrição de uma túnica negra, representada por uma ilustração 

pouco convincente, e que por muito tempo me fez imaginar ser um córtex duplo até analisar o 
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material e comprovar esse fato, com uma fina separação entre o exocórtex bronze e o 

endocórtex negro, não tão espessa como a ilustração pressupõe.  

 

Figura 24. Cyathus discoideus (HKAS-10775): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, subhomogêneo simples com camada de separação intermediária fina 

entre o exocórtex bronze e o endocórtex negro; D. basidiosporos. 

 

O material tipo original publicado por Zang (1980), o HKAS-5743, atualmente não 

está catalogado como holótipo neste herbário: com o nome de Cyathus pulvinulus, esta 

exsicata está etiquetada como parátipo, enquanto o material HKAS-10775, não utilizado na 

descrição da espécie, está como holótipo (provavelmente por seu melhor estado de 

conservação). Como proposto pelo próprio nome da espécie, C. discoideus apresenta um 

embasamento de formato circular, mas nada tão diferente do que pode ser observado em 

outras espécies do gênero, o que torna esta característica por si só incompleta para 

diagnosticar a espécie. Nem o holótipo nem o parátipo apresentam peridíolos, porém um 

terceiro material (HKAS-26771) também descrito como C. discoideus apresenta todas as 

características morfológicas das demais, com leves diferenças apenas na coloração, e foi 

utilizado para a análise microscópica. Os peridíolos apresentam uma superfície rugosa, que a 
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olho nu se assemelha a pequenos pontos negros, só sendo distinguido em microscópio 

estereoscópico, além do formato de rim quando seccionados, como descrito por Zang.  

 

Cyathus discostipitatus B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycologica Sinica 8 (2): 104 (1989) 

               Fig. 60: E – F  

 MB# 125128 

Etimologia: em referência ao embasamento discoide e presença de estipe. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Shanxi, Montanhas Ling Kong, campo de florestas. 

Li, Z.Y., 6 de agosto de 1985. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em 

decomposição [MHSU 604 – holótipo]. 

Comentários: assim como os demais materiais chineses, o herbário MHSU não respondeu as 

solicitações de empréstimo, então não existem muitas informações além do que foi descrito 

por Liu & Li (1989a), ou na tradução de Fan et al. (1994). C. discostipitatus pode ser descrito 

como: “perídio obcônico, 4 – 5 mm de altura, 4 – 5 mm de largura, três camadas com 200 – 

300 µm de espessura, mesoperídio alveolado de 100 µm de espessura, endoperídio e 

exoperídio composto por hifas com 2.5 µm de diâmetro, parede de 0.4 – 0.8 µm de espessura, 

ramificada, marrom amarelado; superfície externa marrom clara, não estriada, coberta com 

cabelos (tomento) fasciculados amarelados com 5µm de diâmetro, e parede de 0.8 µm de 

espessura, ramificada, possuindo grampos de conexão; margem da boca glabra; superfície 

interna não estriada, branca a branco prateada; estipe de 1 – 2 mm de comprimento e 2 – 3 

mm de diâmetro, com uma base de forma simples; peridíolos compresso globoso, 1.5 mm de 

diâmetro, negros, com túnica cinza, e córtex simples. Esporos ovoides, 8.75 – 10 × 6.25 – 7.5 

µm, episporo (parede do esporo) de 1.25 µm, hialino, liso”. C. discostipitatus é uma das 

poucas descrições com medidas de espessura das camadas do perídio e pelos do tomento, 

porém mesmo com tantas informações, esses dados não podem ser usados como comparativo 

quando somente esta e algumas outras poucas espécies tiveram essas medidas analisadas. O 

exoperídio nesta espécie provavelmente é hirsuto [em fascículos, segundo Liu & Li (1989a)], 

mas pela ilustração simplória pode ser que esses tomentos sejam curtos. Além disso, não há 

indícios na ilustração acerca do “subestipe” e da base discoide como descrito na diagnose em 

latim [e não traduzido para o inglês por Fan et al. (1994)]. Segundo Liu & Li (1989a) essa 

espécie pertence ao grupo I da classificação de Brodie (1975), sendo similar a C. colensoi, 
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mas distinguindo pela base discoide, peridíolos e esporos menores, e esporos e perídio com 

paredes mais espessas. Comparando com a redescrição de C. colensoi entretanto, muito mais 

caracteres são diferentes, como o tamanho reduzido do perídio (4 – 5 mm em C. 

discostipitatus, 8.5 – 10 × 8 – 9 mm em C. colensoi), boca (glabra em C. discostipitatus, 

finamente fimbriada em C. colensoi), plicações (liso em C. deiscostipitatus, inconspícuas em 

C. colensoi), bem como os peridíolos (1.5 mm de diâmetro, negros e com córtex simples em 

C. discostipitatus, 2 – 2.5 mm de comprimento, marrom e com córtex duplo em C. colensoi). 

De modo interessante os valores dos esporos não são tão distintos e não podem ser levados 

tanto em consideração para separar estas espécies (8.75 – 10 × 6.25 – 7.5 µm em C. 

discostipitatus, 9.16 – 12.06 × 6.64 – 9.06 µm em C. colensoi).  

 

Cyathus durus (V.S. White) Sacc. & D. Sacc., Sylloge Fungorum 17: 215 (1905)    Fig. 25 

 MB# 237306 

Etimologia: do latim „durum‟, rígido, em referência ao perídio resistente e quebradiço. 

 Distribuição: EUA (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, rígido, 6 – 8 mm de altura, 5 – 6.5 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2 – 6 

mm, conspícuo, levemente cotonoso, marrom avermelhado (5E8). Exoperídio lanoso a 

hirsuto, bronze (5E5), com tomentos de 0.4 – 0.7 mm, arranjados em tufos irregulares e 

aparentemente flexíveis. Parede externa lisa. Boca lisa a finamente fimbriada em padrão 

contínuo, branca.  Endoperídio loiro escuro a castanho (5D4 – 5E4), liso a inconspicuamente 

plicado, com 0.4 – 0.6 mm entre as marcações, brilho perceptível, contrastando com o 

exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo marrom tabaco (5F6), 1.47 

– 1.68 × 1.23 – 1.49 mm, de formato circular, elíptico ou irregular nas bordas, superfície lisa, 

túnica presente, bronze, e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, (13 –) 

14.28 – 17.32 × 10.23 – 12.68 µm (L= 15.85 µm; W= 11.45 µm), levemente elíptico a 

elíptico (Q= 1.19 – 1.63), raramente subgloboso (Qmínimo= 1.07), em média elíptico (Qm= 

1.39), apículo ausente e parede do esporo de 0.87 – 1.73 µm. 

Material analisado: EUA: Colorado, Denver. Bethel, E. Data de coleta desconhecida, 

„~1900‟ na exsicata. Gregário a cespitoso, em substrato desconhecido [BPI 727135 – ex-
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tipo]; EUA: Colorado, Denver. Bethel, E. #8. Data de coleta desconhecida. Padrão de 

crescimento e substrato desconhecido [BPI 727134 - holótipo]. 

 

Figura 25. Cyathus durus (BPI 727135): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. peridíolo 

seccionado exibindo córtex simples com túnica bronze; D. basidiosporos. 

 

Comentários: A exsicata do tipo desta espécie é composta por 3 corpos de frutificação 

fragmentados, com um deles em melhor estado, porém em pequenos pedaços (BPI 727134). 

Por sua qualidade de conservação superior, e por fazer parte da coleção tipo proveniente do 

herbário BPI, a amostra do ex-tipo (BPI 727135) foi utilizada para obter a maior parte da 

descrição aqui apresentada. Cyathus durus é um dos casos interessantes de ascenção de uma 

espécie dentro desta revisão: o material original coletado por Bethel e descrito por White 

(1902) havia sido considerado sinônimo de C. olla f. anglicus por Lloyd (1906) [“A planta 

que a senhorita White ilustrou para o Colorado sob o nome de Cyathus dura aparenta muito 

ter a mesma natureza” (Traduzido de: Lloyd, 1906. Nidulariaceae. p. 25)] e esta informação 

foi perpetuada por Brodie (1952), porém sem a análise do material tipo de Cyathus durus, 

apesar de considerar a possibilidade de ser realmente a mesma espécie que Cyathus olla f. 
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anglicus, nomeado Cyathus anglicus à época [“C. dura, descrito pela Senhorita White para o 

Colorado, não foi estudado, mas a julgar pela descrição, é relativamente possível que C. 

dura seja o mesmo que C. anglicus” (Traduzido de: Brodie, 1952. Mycologia 44. p. 417)]. 

Analisando o material tipo, é notável que a boca possui uma pequena marca de fímbrias 

brancas, uma característica exclusiva desta espécie. Sobre o exoperídio, o material é 

aparentemente hirsuto em sua totalidade, mas a idade deve ter degradado parte do tomento, 

dando um aspecto lanoso. As medições em White (1902) indicavam basidiomas de 8 – 13 mm 

de altura, com 8 – 12 mm de largura, valores próximos aos de C. olla f. anglicus, 10 – 13 mm 

de altura por 11 – 15 mm de largura, porém estes valores são menores ao reanalizar o tipo (6 – 

8 mm de altura, por 5 – 6.5 mm de largura na porção superior). Outro valor diferente é 

encontrado nos peridíolos, onde a descrição de White indica 2.5 mm de diâmetro, próximo 

aos 2.9 – 2.43 × 2.57 – 2.84 mm de C. olla f. anglicus, mas distante dos reais 1.47 – 1.68 × 

1.23 – 1.49 mm. Os peridíolos estavam secos e cobertos de detritos, aparentando rugosidade 

na superfície, mas uma análise mais apurada confirma que são estruturas lisas em sua 

superfície. Os esporos, além de numerosos em cada lâmina montada, tem medições próximas 

ao protólogo, sendo 14.28 – 17.32 × 10.23 – 12.68 µm na nova análise, e 14 – 18 × 8 – 10 na 

descrição original. Ainda sobre o comparativo com C. olla f. anglicus, esta última espécie se 

diferencia pelos tomentos ralos difíceis de medir, endoperídio marrom avermelhado (5F8), 

liso e com brilho inexistente, esporos de 8.84 – 11.19 × 6.66 – 8.30 µm (L= 9.93 µm; W= 

7.46 µm), subgloboso a elíptico (Q= 1.15 – 1.51), em média elíptico (Qm= 1.33) e provido de 

apículo em alguns esporos.  

 

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

 MB# 237768 

Etimologia: em referência ao coletor da espécie, F.S. Earle. 

Distribuição: Cuba (localidade tipo), Porto Rico, México, Havaí, Costa Rica e Brasil. 

Perídio infundibuliforme, 6.5 – 9 mm de altura, 6 – 8.5 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2 – 3 mm, 

conspícuo, cotonoso, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom dourado a 

marrom claro (5D7 – 5D8), com tomentos de 0.35 – 0.55 mm, arranjado em tufos irregulares 

a regulares, flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.7 mm entre 

as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2 – 0.3 mm de altura, marrom 
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amarelado a marrom avermelhado (5E8 – 5F8). Endoperídio cinza amarronzado a laranja 

amarronzado (6C2 – 5C3), liso a inconspicuamente plicado, com 0.5 – 0.9 mm entre as 

marcações, brilho perceptível a platina, contrastando com o exterior. Epifragma não 

visualizado na amostra; estipe interno de aproximadamente 2 mm. Peridíolo marrom fuligem 

(5F5), 1.6 – 1.97 × 1.45 – 1.87 mm, de formato elíptico a circular ou irregular nas bordas, 

superfície rugosa a levemente rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, com exocórtex marrom 

fuligem, endocórtex negro e mesocórtex marrom acinzentado de hifas compactas, e tornando-

se subhomogêneo simples no topo e base do peridíolo. Basidiosporos lisos, hialinos, 14.15 – 

22.06 × 9.36 – 14.41 µm (L= 16.99 µm; W= 11.81 µm), levemente elíptico a alongado (Q= 

1.22 – 1.63), em média elíptico (Qm= 1.44), alguns ovoides, mas apresentando formato e 

tamanho variados; apículo ausente e parede do esporo de 2.03 – 3.53 µm. 

Material analisado: Cuba: Santiago de Las Vegas. Earle, E.S. #157, Cat. No. 34537, 

29 de agosto de 1904. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição 

[BPI 703410 – holótipo]; Porto Rico: Rio Piedras. Stevenson, J.A. #2519, Cat. No. 34536. 

Data de coleta desconhecida. Padrão de crescimento e substrato desconhecidos [BPI 703409]; 

Brasil: Rio Grande do Norte, Natal, Parque Estadual Dunas de Natal. Baseia, I.G. & Lacerda, 

P.P.T. 10 de julho de 2004, solitário sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1; 

UFRN-Fungos 2]; Brasil: Ceará, Tianguá, Serra da Ibiapaba, Sítio João Bosco. Alfredo, D.S. 

& Goto, B.T. Col. DSA68. 19 de abril de 2012. Padrão de crescimento solitário a agregado, 

sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1811]; Brasil: Paraíba, Areia, Reserva 

Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro, Trilha do Cumbe. Cruz, R.H.S.F.; Alfredo, D.S.; Sá, 

M.C.A. & Baseia, I.G. 17 de agosto de 2012. Padrão de crescimento solitário a agregado, 

sobre folhas em decomposição ou madeira em decomposição [Col. CRUZ0027 – UFRN-

Fungos 1829; Col. CRUZ0028 – UFRN-Fungos 1830; Col. CRUZ0030 – UFRN-Fungos 

1832; Col. CRUZ0031 – UFRN-Fungos 1833]; Pernambuco, Recife, Parque Dois Irmãos. 

Silva, M.A. & Melo, R.F., 3 de outubro de 2010. Solitário, sobre madeira em decomposição 

[URM 83648]; Paraíba, João Pessoa, Campus I da UFPB. Araújo, V.L.F., 8 de maio de 1985. 

Solitário, sobre madeira em decomposição [JPB 9329]; Oliveira, I.C., 8 de maio de 1991. 

Solitário, sobre pequenos galhos em decomposição [JPB 17594]; Oliveira, I.C., 16 de junho 

de 1994. Agregado, sobre madeira em decomposição [JPB 16372]; Baseia, I.G., 8 de outubro 

de 1995. Solitário a agregado, sobre madeira em decomposição [JPB 13224; JPB 13220].  
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Figura 26. Cyathus earlei (BPI 703410): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície rugosa a 

levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, subhomogêneo simples no topo e base do 

peridíolo; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus earlei é uma bela espécie que apresenta brilho no endoperídio, sendo 

bem distribuída em lugares com clima tropical. Segundo Lloyd (1906), mesmo com 

marcações inconspícuas no perídio, C. earlei não apresenta nenhuma afinidade com a antiga 

seção Eucyathus definida por Tulasne & Tulasne (1844), que abrangia materiais com estrias. 

Brodie (1975) incluiu C. earlei no grupo I, onde deveriam se agrupar espécies sem nenhuma 

plicação, e isso pode ser apenas um reflexo do que Lloyd apresentou alguns anos antes ao 

comparar esta espécie e C. vernicosus (C. olla f. olla), principalmente pela rigidez do corpo 

de frutificação e padrão de estrias. Apesar de não afilar abruptamente na base, em alguns 

basidioma foi possível encontrar um pequeno afilamento, mas não formando um pedicelo, e 

por conta da idade do material o corpo de frutificação se tornou bastante quebradiço, 

impedindo que o estipe fosse medido internamente – nessa situação as medidas foram 

aproximadas, e obtidas com base na altura externa. A camada cortical do peridíolo não é 

espessa, como sugerido por Lloyd (1906), mas fina e subhomogênea nas porções superior e 
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inferior, só visualmente dupla nas bordas laterais, e uma provável túnica amarronzada pode 

existir, mas por conta dessa incerteza, a definição de “indistinta” é mais sensata. Entre os 

materiais de Cuba e de Porto Rico só existe diferenciação no tamanho do peridíolo (1.6 – 1.97 

× 1.45 – 1.87 mm em Cuba; 2 – 2.67 × 1.7 – 2.1 mm em Porto Rico), e no formato deste 

(circular, elíptico ou irregular em Cuba; circular, elíptico ou angular em Porto Rico). Demais 

características são idênticas. Essa espécie foi recentemente descrita também para o Brasil 

(Cruz et al., 2012a), porém mesmo com todas as características similares, o córtex é duplo e 

magnificamente delimitado, e os esporos são levemente menores (15.2 – 17.8 × 9.5 – 11.4 

µm, no material brasileiro; 14.15 – 22.06 × 9.36 – 14.41 µm no material tipo de Cuba). 

Apenas a fim de comparação, os esporos do material do Havaí, também descritos por Lloyd, 

são maiores que os de Cuba (28 – 32 × 12 µm), porém não obtive este espécime para análise.   

 

Cyathus ellipsoideus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 52 (1): 247 (1974)    Fig. 27 

 MB# 312429 

Etimologia: em referência ao formato dos peridíolos e basidiosporos, ambos 

elipsoides. 

Distribuição: Índia (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 6 – 7 mm de altura, 5 – 6 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2 mm, 

inconspícuo, da mesma cor da boca. Exoperídio hirsuto, marrom argila a marrom amarelado 

(5D5 – 5E8), com tomentos de 0.3 – 0.6 mm, arranjado em tufos irregulares e rígidos. Parede 

externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.2 – 0.4 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.15 mm de altura, marrom café (5F7). 

Endoperídio marrom acinzentado (5D3), inconspicuamente a conspicuamente plicado, com 

0.2 – 0.3 mm entre as marcações, brilho perceptível, mas não contrastando com o exterior. 

Epifragma e estipe não visualizados na amostra. Peridíolo marrom escuro (5F8), 1.53 – 1.83 × 

1.25 – 1.39 mm, de formato elíptico a circular nas bordas, superfície rugosa, túnica presente, 

bronze, espessa; córtex simples, ondulado e negro. Basidiosporos lisos, hialinos, 19.44 – 

23.75 × 10.59 – 13.95 µm (L= 21.40 µm; W= 11.89 µm), elíptico a cilíndrico (Q= 1.55 – 

2.03), em média alongado (Qm= 1.80); apículo ausente e parede do esporo de 1.03 – 2.87 µm. 
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Material analisado: India: Mysore, Balehonnur. Chinnappa, C.C., Cat. No. (HJB 

Herbarium) 73028, 8 de setembro de 1963. Padrão de crescimento desconhecido, sobre 

madeira em decomposição [DAOM 200376 – holótipo]. 

 

Figura 27. Cyathus ellipsoideus (DAOM 200376): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície rugosa; 

C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples, ondulado, com túnica espessa bronze; D. basidiosporos. 

 

Comentários: podendo apresentar peridíolos e esporos elítpticos, Cyathus ellipsoideus é, no 

mínimo, singular. Provavelmente por ter sido descrito pelo próprio Brodie (1974a), todas as 

suas características o direcionam para o grupo correto na chave de identificação proposta pelo 

mesmo autor (VII – striatus), entretanto alguns pontos devem ser corrigidos no passo que 

define a espécie, o passo 3 (“peridíolos distintamente elipsoides e ruguloso, esporos 

elipsoides, 10 × 16 µm” ou “peridíolos circulares nas bordas, ou irregulares, não elipsoides ou 

rugulosos”): vários peridíolos no holótipo são circulares, então observar essa característica 

pode levar o pesquisador a seguir a outra entrada na chave. Demais diferenças que podem ser 

listadas no protólogo e não na nova análise são: peridíolo abruptamente contraído na base, 

parede externa fortemente plicada, além do endoperídio de cor similar ao exoperídio, sendo 
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mais escuro na porção basal. Por conter apenas frutificações não ligadas ao substrato, o 

embasamento foi considerado pequeno ou ausente desde a sua primeira definição. Brodie 

(1974a) usou ainda de alguns artifícios para a definição final do tamanho dos peridíolos e dos 

esporos, além do formato deste último – o tamanho peridiolar descrito originalmente é de 2 × 

1 mm, valor aproximado mas não fiel aos 1.53 – 1.83 × 1.25 – 1.39 mm. No esporo a 

descrição original cita variações de 15 – 16 × 9 – 10 µm, mas esses valores atualizados são de 

19.44 – 23.75 × 10.59 – 13.95 µm. Quanto ao formato, todos os esporos apresentam 

comprimento maior que largura, que por si só já define um esporo elíptico. Para tornar esses 

dados matematicamente delimitados e utilizando as definições de Bas (1969), os esporos de 

C. ellipsoideus variam de elíptico a cilíndrico.  

 

Cyathus elmeri Bres., Hedwigia 51 (4): 324 (1912)        Fig. 28 

 MB# 237841 

Etimologia: em referência ao coletor da espécie, A.D.E. Elmer. 

Distribuição: Filipinas (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 5.70 – 6.34 mm de altura, 7.14 – 8 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento liso de 

2.64 – 2.67 mm, conspícuo, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio hirsuto, castanho (5E4), 

com tomentos de 0.35 – 1.05 mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa 

inconspícuamente plicada, com 0.51 – 0.77 mm entre as marcações. Boca finamente 

fimbriada em padrão contínuo, 0.18 – 0.20 mm de altura, sépia (5F4). Endoperídio marrom 

claro (6D3), liso a inconspícuamente plicado, com (0.29) 0.44 – 0.82 mm entre as marcações, 

brilho fraco, porém perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não 

observados na amostra.  Peridíolo marrom chocolate ou bronze (6F4 – 7F4), 1.65 – 2.23 × 

1.58 – 1.97 mm, de formato circular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica presente, 

espessa, bronze, e córtex duplo, com o endocórtex negro, e mesocórtex de hifas compactas em 

gradiente do branco, mais interno, ao bronze, mais externo, similar ao exocórtex bronze. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 16.75 – 23.38 × 10.48 – 12.72 µm (L= 19.25 µm; W= 11.46 

µm), elíptico a cilíndrico (Q= 1.51 – 2.04), em média alongado (Qm= 1.67), apículo ausente e 

parede do esporo de 1.90 – 3.02 µm. 
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Material analisado: Filipinas: Palo, Ilha Lezte (Lotze) Leyte. Elmer, A. nº 7229. 1912 

(dia e mês desconhecidos). Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em 

decomposição [S-F16296 – holótipo]. 

 

Figura 28. Cyathus elmeri (S-F16296): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. peridíolo 

seccionado exibindo córtex duplo com gradiente de cores na camada intermediária, do branco mais interno ao 

bronze mais externo; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Quando fazemos comparações entre a descrição atual com o protólogo de C. 

elmeri, é possível que a altura e o tamanho dos peridíolos indiquem que são espécies distintas, 

e eis a vantagem da revisão utilizando o material tipo. Bresadola (1912) afirma que os 

basidiomas de C. elmeri medem 7 – 10 mm de altura, valores superiores aos encontrados na 

mesma amostra nos dias atuais, porém não tão discrepantes como o observado na revisão de 

C. discoideus analisado nesta revisão. É interessante observar que mesmo que não apresente 

expansão na porção superior, C. elmeri apresenta largura maior do que sua altura em um 

corpo de frutificação de paredes retas com ângulos iguais, um formato triangular bem 

definido. Além disso, detalhes no protólogo, como a porção interna levemente mais clara que 

o exoperídio, inconspícuamente plicada (marcado levemente, em alguns basidiomas de forma 
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quase imperceptível) e brilhante, ainda podem ser observadas nesse material. Ainda em 

referência ao protólogo, Bresadola afirma que a base seria afilada e o peridíolo com túnica 

pulverulenta: nenhum dos materiais da coleção tipo apresenta uma base afilada, enquanto que 

o termo “pulverulento” pode ser em referência a alguma tentativa de raspagem da camada 

externa do peridíolo observada acima do endocórtex, liberando a camada de hifas que 

sustentam o exocórtex.  

 

Cyathus gayanus Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 76 (1844) 

               Fig. 29 

 MB# 140663 

Etimologia: em referência ao coletor da espécie, C. Gay. 

Distribuição: Chile (localidade tipo), Costa Rica, Jamaica, Venezuela, México, Brasil. 

Perídio infundibuliforme, 7 – 13.5mm de altura, 5 – 6 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem formando um pedicelo na base, mas possuindo um estipe (triângulo 

basal, não pedicelo) proeminente. Embasamento liso de 2 – 3 mm, conspícuo, da mesma cor 

do exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom avermelhado (6F5), com tomentos de 0.34 – 0.61 

mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa inconspícua a conspicuamente 

plicada, com 0.26 – 0.38 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.13 – 0.20 mm de altura, marrom escura (7F4). Endoperídio marrom acinzentado 

(7F3 – 8F3), conspicuamente plicado, com 0.26 – 0.42 mm entre as marcações, brilho fraco 

quase inexistente, não contrastando com o exterior. Epifragma não observado e estipe não 

analisado (detalhes nos comentários). Peridíolo negro, 2.25 – 2.65 × 1.79 – 2.08 mm, de 

formato irregular a elíptico nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 20 – 36.17 × 18.2 – 31.68 µm (L= 27.98 µm; W= 25.76 µm), 

globoso a levemente elíptico (Q= 1.01 – 1.27), em média subgloboso (Qm= 1.09), apículo 

ausente e parede do esporo de 1.48 – 4.23 µm. 

Material analisado: Chile: Austral (Patagônia chilena). Gay, M., fevereiro de 1844 

(dia de coleta desconhecido). Agregado, sobre madeira em decomposição e folhiço 

[PC0167581 – holótipo; e PC0167582]. 
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Figura 29. Cyathus gayanus (PC0167581): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Espécie de fácil identificação, devido seu formato afilado, peridíolos negros 

evidentes e grandes em diâmetro, além dos esporos subglobosos de tamanho avantajado. Esse 

material, apesar de descrito como sendo de 1844 no protólogo de Tulasne & Tulasne (1844), 

pode ter sido coletado em algum período anterior a isso se levarmos em consideração que na 

ficha de tombamento do herbário está escrito a lápis “fév. 1844”, ano da publicação da obra 

magna dos irmãos Tulasne, e que esse material foi enviado à Paris do seu herbário original no 

Chile [“Vidim. In herbario Chilensi cl. Gay cui dicatam volumus speciem” (Tulasne & 

Tulasne, 1844)], então não é certo se esse ano seria apenas o do recebimento no herbário. Um 

detalhe interessante desse material é a formação de um estipe proeminente, porém que não 

pode ser considerado como um pedicelo (a exemplo de C. pedicellatus) porque não ocorre um 

afilamento abrupto em relação ao formato geral do corpo de frutificação. O modo de 

herborização utilizado, somado a quantidade ínfima de amostras, inviabilizou a medição 

correta dessa estrutura, já que todos os materiais foram colados em cartolina nesta exsicata 

bem como em algumas outras do Herbário de Paris (PC). É provável que este estipe apresente 
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um tamanho com média de 2 – 4 mm de altura, tomando como base apenas medições 

externas. Ademais disso, as demais características das exsicatas são fiéis ao que foi descrito 

em 1844, pelos irmãos Tulasne, e comentado em 1975, por Brodie. 

 

Cyathus gracilis H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 51 (7): 1393 (1973)    Fig. 30 

 MB# 312430 

Etimologia: em referência a forma “graciosa” e distinta como o corpo de frutificação 

se afila. 

Distribuição: Filipinas (localidade tipo), Brasil, Japão. 

Perídio infundibuliforme, 5.5 – 9 mm de altura, 3.8 – 6 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca mas formando um distinto pedicelo. Embasamento liso de 1.5 – 2 mm, 

conspícuo, levemente mais escuro que o exoperídio. Exoperídio hirsuto, com pontos lanosos 

próximos à base, marrom amarelado a amarelo mel (5E8 – 5D6), com tomentos de 0.25 – 0.6 

mm, arranjado em tufos quase sempre regulares, rígidos. Parede externa lisa a, raramente, 

inconspicuamente plicada, com 0.3 – 0.4 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada 

em padrão contínuo, 0.2 – 0.3 mm de altura, marrom escura similar a madeira queimada 

(6F6). Endoperídio marrom acinzentado, loiro escuro ou marrom (5D3 – 5D4 – 6E5), liso a 

inconspicuamente plicado, com 0.4 – 0.5 mm entre as marcações, brilho fraco a inexistente, 

não contrastando com o exterior. Epifragma branco acinzentado, flexível. Estipe de 1 mm, da 

mesma cor da boca, e pedicelo de 1 – 3 mm. Peridíolo marrom café a marrom amarelado (5F7 

– 5E8), 1.7 – 1.94 × 1.65 – 1.85 mm, de formato circular a levemente irregular nas bordas, 

superfície levemente rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o endocórtex negro, 

exocórtex bronze e camada intermediária bronze e compacta. Basidiosporos lisos, hialinos, 

16.24 – 20.41 × 10.2 – 12.92 µm (L= 18.35 µm; W= 11.76 µm), elíptico a alongado (Q= 1.33 

– 1.77), em média elíptico (Qm= 1.56), apículo ausente e parede do esporo bem definida de 

1.89 – 2.77 µm. 

Material analisado: Filipinas: Luzon, Mt. Marivales, Lamao River. Williams, R. S., 

Dezembro de 1903 (dia de coleta desconhecido). Agregado a solitário sobre fibra de folha de 

palmeira [DAOM 200380 – holótipo]; Japão: Arquipélago de Ogasawara, Chichijima. Cruz, 

R.H.S.F. 05 de novembro de 2015. Agregado a solitário sob madeira em decomposição [KH-

JPN15-1260], Hahajima. Cruz, R.H.S.F. 06 de novembro de 2015 [KH-JPN15-1314; KH-

JPN15-1315; KH-JPN15-1316; KH-JPN15-1317; KH-JPN15-1318; KH-JPN15-1319; 
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KH-JPN15-1351]; Brasil: Rio Grande do Norte, Natal, Parque Estadual Dunas de Natal, 

Trilha da Peroba. Baseia, I.G. & Lacerda, P.P.T., 10 de julho de 2004. Agregado, sobre 

madeira em decomposiçõa [UFRN-Fungos 31; UFRN-Fungos 80]; Trilha da Peroba. Cruz, 

R.H.S.F., 20 de junho de 2009. Agregado, sobre pequenos galhos em decomposição [UFRN-

Fungos 1928]; Pernambuco, Buíque, Vale do Catimbau. Baseia, I.G., 30 de novembro de 

2006. Agregado, sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1112]; Bahia, Wenceslau 

Guimarães, Estação Ecológica. Pereira, J., 14 de abril de 2008. Padrão de crescimento e 

substrato desconhecido [UESC 1393]; Ceará, Crato, Floresta Nacional do Araripe. Barbosa, 

M.M.B., 20 de março de 2012. Solitário a agregado, sobre madeira em decomposição 

[UFRN-Fungos 1734].  

 

Figura 30. Cyathus gracilis (DAOM 200380): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas bronze e pouco 

pulverulenta, exocórtex bronze e endocórtex negro; D. basidiosporos. 

 

Comentários: caracterizado pela frutificação afilada formando um distinto pedicelo na base, 

C. gracilis é uma espécie interessante e bem definida dentro do gênero. O protólogo de 

Brodie (1973) é fidedigno ao material aqui descrito, diferindo na inexistência de plicação 
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(algumas vezes inconspicuamente plicado em minha análise) e definição do córtex, segundo 

Brodie, um dos mais bem definidos e distintos “duplos” dentro de Cyathus. Sobre essa última 

citação eu posso afirmar, e certamente Brodie também (já que dois anos após ele publicaria o 

seu maior trabalho, “The Bird‟s Nest Fungi”), que existem materiais mais definidos e simples 

de observar estas camadas, porém este não é o cerne do questionamento: as duas camadas 

corticais, referidas como marrom escura no protólogo, tem na realidade cores distintas 

(internamente marrom, externamente bronze), sendo a externa em alguns momentos 

complicada de separar das hifas intermediárias frouxas, ambas com a mesma cor. Utilizando a 

chave de identificação de Brodie (1984), o tamanho das hifas do tomento direciona esta 

espécie ao grupo I – olla, mais especificamente a C. earlei, espécie que se difere por ter brilho 

platina no endoperídio, este de cor laranja amarronzado a cinza amarronzado (5C3 – 6C2), 

contrastante com o exoperídio, peridíolos de diferentes formatos providos de córtex 

subhomogêneo simples (duplo apenas nas bordas), e ausência de pedicelo na frutificação. Em 

2014 a distribuição de C. gracilis foi expandida para o Brasil, em áreas de Mata Atlântica, 

Caatinga (Cruz et al., 2014) e Brejos de Altitude (Barbosa et al., 2014). Ambos apresentam 

similaridade forte com o material tipo, principalmente os coletados em Mata Atlântica e 

Caatinga (Cruz et al., 2014), porém as amostras coletadas nos brejos de altitude são providas 

de tomentos mais longos (1 mm), peridíolos de 2 – 2.5 mm de largura e esporos com apenas 7 

– 10 × 10 – 16 µm. Finalmente, em 2015, alguns espécimes foram localizados no Arquipélago 

de Ogasawara, Japão. Diferente das amostras sul-americanas, o material japonês é compatível 

com a morfologia do holótipo das Filipinas, o que permitiu utilizar uma destas amostras como 

a fonte de DNA para as análises moleculares deste trabalho [KH-JPN15-1315]. 

   

Cyathus griseocarpus H.J. Brodie & B.M. Sharma, Botaniska Notiser 133 (3): 343 (1980) 

               Fig. 31 

 MB# 112252 

Etimologia: do latim “griseo”, cinza, e “carpo”, fruto, em referência aos peridíolos de 

cor cinza-metálico brilhante. 

Distribuição: Índia (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme a levemente campanulado, 7 – 9 mm de altura, 6 – 7 mm de largura 

na porção superior, não expandido na boca nem formando um pedicelo na base. 

Embasamento liso de 4 mm, conspícuo, marrom argila (5D5). Exoperídio hirsuto, laranja 
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claro a laranja pálido (5A4 – 5A3), com tomentos de 0.5 – 0.85 mm, arranjado em tufos 

irregulares, rígidos. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.7 mm entre 

as marcações. Boca finamente a distintamente fimbriada em padrão contínuo, 0.3 – 0.5 mm de 

altura, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio cinza alaranjado a laranja acinzentado claro 

(5B2 – 5B3), liso a inconspicuamente plicado, com 0.3 – 0.7 mm entre as marcações, brilho 

perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. 

Peridíolo marrom acinzentado a marrom acinzentado claro (6E4 – 5E4), 2.18 – 2.66 × 1.73 – 

2.09 mm, de formato elíptico a levemente angular nas bordas, superfície lisa, túnica presente, 

fina, bronze, e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 6.26 – 8.28 × 4.30 – 

5.50 µm (L= 7.20 µm; W= 4.87 µm), elíptico a alongado (Q= 1.32 – 1.73), em média elíptico 

(Qm= 1.48), apículo ausente e parede do esporo de 0.56 – 1.01 µm. 

 

Figura 31. Cyathus griseocarpus (DAOM 200396): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; 

C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica bronze; D. basidiosporos. 
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Material analisado: India: Manipur, Ukhrul. Sharma, B.M. (HJB herbarium #78014), 

29 de Agosto de 1978. Agregado a cespitoso, sobre galhos e solo [DAOM 200396 – 

holótipo]. 

Comentários: mesmo com seu perídio de coloração clara chamativa, C. griseocarpus 

apresenta um conjunto de caracteres comuns a algumas espécies de Cyathus. Brodie & 

Sharma (1980) citam similaridades com C. ellipsoideus (peridíolo de formato elíptico), C. 

pallidus (perídio de cor clara) e, principalmente C. bulleri (este só se difere pela coloração 

levemente mais escura, marcações conspícuas no perídio e pelo formato do esporo, que pode 

algumas vezes ser globoso, além do formato elíptico típico). A descrição aqui apresentada não 

contém desvios notáveis com o protólogo de 1980, exceto pela cor da superfície do peridíolo 

(cinza metálico em Brodie & Sharma [1980]; marrom acinzentado a marrom acinzentado 

claro na nova análise), entretanto a não utilização de cartas de cores no protólogo pode ter 

direcionado os autores a descrever as cores de modo subjetivo. Na chave de identificação de 

Brodie (1984), apesar de a espécie ter sido descrita pelo mesmo autor quatro anos antes, em 

dois momentos a encontramos problemas: ao separar as espécies com base na forma do 

peridíolo, elíptico, C. griseocarpus é direcionado para a entrada de C. ellipsoideus, porém esta 

última se difere por ter o peridíolo levemente rugoso, sem levar em consideração as demais 

diferenças morfológicas que separam completamente ambas as espécies (tomentos de 0.3 – 

0.6 mm, endoperídio conspicuamente plicado com espaçamento de 0.2 – 0.3 mm, boca 

finamente fimbriada de 0.1 – 0.15 mm, peridíolos marrom escuro, elípticos ou circulares, e 

esporos de 19.44 – 23.75 × 10.59 – 13.95 µm); o segundo problema se encontra dois passos 

após, caso o pesquisador desconsidere o formato do peridíolo e somente analise a rugosidade: 

a presença de tufos direciona a análise para C. helenae, porém ambas as espécies apresentam 

tufos, flexíveis em C. helenae e rígidos (citados como “cônicos e dourados apontando para 

baixo” por Brodie & Sharma [1980]) em C. griseocarpus, porém existente em ambos. A 

diferença destas espécies se encontra nas cores mais escuras, corpo de frutificação mais 

infundibuliforme e esporos de 14.15 – 18.1 × 10 – 14.16 µm, algumas vezes subglobosos, em 

C. helenae. Um último comentário é referente diretamente ao grupo em que a espécie foi 

incluída em Brodie (1984), VII – striatus. Na definição deste grupo estariam agrupadas alí 

espécies com perídio distintamente plicado, mas tanto nesta nova análise quanto na análise 

original o perídio foi considerado inconspicuamente plicado (“marcado mas não distintamente 

plicado” no protólogo), uma característica que em conjunto com as demais tenderia a 
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direcionar C. griseocarpus para o grupo IV, mas as espécies deste grupo apresentam 

frutificação mais altas do que largas, com coloração escura.  

 

Cyathus guandishanensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin.: 290 (1989)    Fig. 60: G – H 

 MB# 126325 

Etimologia: em referência a área de coleta, Templo Guandi, Shanxi, China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Shanxi, Montanhas Guandi. Chang, M.C., 11 de 

agosto de 1987. Agregado, sobre troncos em decomposição [MHSU 972 – holótipo]. 

Comentários: C. guandishanensis não pode ser analisado por indisponibilidade do herbário 

para responder a solicitação de empréstimo. Segundo Fan et al. (1994), a descrição para esta 

espécie é: “perídio obcônico, 9 – 14 mm de altura, 8 -11 mm de largura, embasamento em 

forma de disco, 4 – 5mm de diâmetro; perídio com três camadas, 180 – 200 µm de espessura, 

mesoperídio alveolado, 100 – 200 µm de espessura; endoperídio e exoperídio composto de 

hifas com 2.5 – 3.75 µm de diâmetro, parede de 0.8 – 1 µm, não ramidicada, não septada; 

superfície externa de cor amarelo argila, não estriado, coberto com pêlos amarelos curtos 

amarelados e com 5 – 7.5 µm de diâmetro, parede de 1.5 µm de espessura, possuindo 

grampos de conexão; margem da boca glabra; superfície interna estriada, com 0.5 – 0.8 mm 

entre as marcações, marrom acinzentado a marrom escuro. Peridíolo compresso globoso, 3 – 

3.5 mm de diâmetro, negro, túnica marrom acinzentada, córtex simples. Esporos amplamente 

ovoides, levemente pontudos em um dos lados, 7.5 – 12.5 × 6.25 – 8.75 µm. Episporo (parede 

do esporo) 0.8 – 1 µm, hialino, liso”. Assim como C. discostipitatus esta espécie também é 

uma das poucas com medidas de paredes de várias hifas do corpo de frutificação, além de 

espessura de algumas camadas. Segundo Fan et al. (1994), C. guandishanensis pertence ao 

grupo VII de Brodie (1975) e seria relacionada com  C. pullus, se distinguindo pela base 

discoide, peridíolos maiores e perídio liso, coberto com tomento em tufos nesta última – 

levando a imaginar que C. guandishanensis é uma espécie com tomento lanoso ou algo 

próximo a isso, como visto nas ilustrações de Liu & Li (1989b).  
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Cyathus helenae H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 44 (10): 1235 (1966)    Fig. 32 

 MB# 329463 

Etimologia: em homenagem à primeira esposa de H.J. Brodie, Helen W. Brodie. 

Distribuição: Canadá (localidade tipo), EUA, México, Costa Rica, Brasil. 

Perídio infundibuliforme, 6 – 7.5 mm de altura, 4.5 – 6.1 mm de largura na porção superior, 

não expandido na boca nem afilando abruptamente na base. Embasamento inconspícuo. 

Exoperídio hirsuto, marrom escuro (5D5 – 5E7), com tomentos de 0.25 – 0.5 mm, arranjado 

em pequenos tufos irregulares e flexíveis marrom argila (5D5). Parede externa lisa a 

inconspicuamente plicada, com 0.5 – 0.8 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada 

em padrão contínuo, 0.2 mm de altura, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio marrom 

acinzentado a cinza amarronzado (5D3 – 6C2), inconspicuamente plicado, com 0.3 – 0.6 mm 

entre as marcações, brilho perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma não 

observado na amostra e estipe interno de 1.5 mm, marrom chocolate (6F4). Peridíolo marrom 

(6E4 – 6E5), 1.78 – 2.22 × 1.18 – 1.80 mm, de formato irregular a elíptico nas bordas, 

superfície lisa a levemente rugulosa, túnica presente, bronze e córtex simples. Basidiosporos 

lisos, hialinos, numerosos, 14.15 – 18.1 × 10 – 14.16 µm (L= 16.04 µm; W= 12.01 µm), 

subgloboso a alongado (Q= 1.14 – 1.73), em média elíptico (Qm= 1.34), apículo ausente e 

parede de 1.03 – 2.20 µm. 

Material analisado: Canadá: Alberta, Próximo ao Mountain Park. 7000 pés (2133,6 

m). Brodie, H.J. HJB Herbarium 1500a, 20 de Agosto de 1965. Padrão de crescimento 

desconhecido, sobre solo e madeira em decomposição [DAOM 200384 – holótipo]; Brasil: 

Ceará, Crato, Floresta Nacional do Araripe. Barbosa, M.M.B., 22 de março de 2012. 

Agregado sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1739]; 16 de abril de 2011. 

Agregado sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 1694]. 

Comentários: Cyathus helenae é um belo exemplar do gênero, com estrias pouco marcadas, 

e de um marrom claro vistoso. A descrição do Brodie (1966) é em sua maioria consistente 

com o holótipo. O brilho interno “prateado, cinza e brilhante” comentado no protólogo não é 

realmente desse modo, dando-se mais como um brilho leve, porém perceptível e não 

contrastante com o exoperídio. Outro ponto a se discutir, mas provavelmente sem um impacto 

na qualidade da descrição original é o formato do peridíolo, originalmente definido como 

angular, pode ser classificado como irregulares e bastante retorcidos, além de elípticos – não é 

possível definir se essa é uma característica do próprio material, porém o material citado para 
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outras regiões, principalmente o brasileiro (Barbosa et al., 2014), não apresentou peridíolos 

angulares em todos os basidiomas analisados, o que permite acreditar que se pode realmente 

encontrar ambos os formatos nessa espécie, e definir como “irregulares a elípticos” seja mais 

sensato. Essas definições de formato podem complicar um pesquisador ao tentar encontrar a 

espécie na chave de Brodie (1984): no grupo VII – striatus, ao chegar ao posso 3 é 

apresentado a possibilidade de escolher entre “peridíolos elipsoides e ruguloso” (de C. 

ellipsoideus) ou “peridíolos circulares ou irregulares”, que não poderia ser escolhido se 

levarmos corretamente o que se encontra na amostra. Conseguindo resolver esse impasse, os 

demais passos da chave se mostram mais precisos. Dois detalhes ainda merecem ser 

mencionados: o tamanho pequenino dos agrupamentos de tufos, uma característica não 

singular, porém espécie alguma descrita para o Canadá, durante a época, apresentava-a; e a 

quantidade exagerada de esporos por lâmina, além de apresentarem ótima delimitação no 

formato e composição da parede dessa estrutura. 

 

Figura 32. Cyathus helenae (DAOM 200384): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa a 

levemente rugulosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica bronze; D. basidiosporos. 
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Cyathus hirtulus B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin.: 108 (1989)        Fig. 60: I – J 

 MB# 125129 

Etimologia: do latim “hirtu”, rígido, e a palavra “ulo” sendo usada como diminutivo. 

O artigo não deixa clara a definição, mas possivelmente é em referência mesoperídio 

alveolado. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Jilin, Dunhua. Li, Y.M. & Tao, K., 11 de Agosto de 

1986. Agregado ou solitário, sobre pedaços de madeira em decomposição [MHSU 606 – 

holótipo] 

Comentários: outra espécie da China não analisada nesta revisão por indisponibilidade de 

comunicação pelo herbário chinês. Cyathus hirtulus é descrito em Fan et al. (1994) como: 

“perídio obconico ou levemente obconico, 14 – 20 mm de altura, 8 -10 mm de largura; 

composto por 3 camadas, 250 µm de espessura, mesoperídio alveolado e com 150 µm de 

espessura; endoperídio e exoperídio composto por hifas com 2.5 – 5 µm de diâmetro, parede 

de 1.25 – 2 µm, amarelas, não ramificada, não septada; superfície externa hirsuta, estriada, 

marrom ferrugíneo, tomento de 2 – 2.5 mm de comprimento, apontados para baixo, 5 µm de 

diâmetro, parede de 1 – 2 µm de espessura, sepatado; superfície interna estriada, branco 

acinzentado ou marrom claro; boca hirsuta, desaparecendo quando maturo, hifas com 0.5 

mm de comprimento; com um epifragma branco quando jovem; peridíolo compresso globoso 

a compresso elipsoide, 3 – 3.5 × 3 mm, túnica cinza, córtex simples, esporos alongados 

elipsoides a levemente curvados, (16 –) 20 – 25 (– 30) × 5 – 7.5 (– 10) µm, episporo (parede 

do esporo) 1 – 2 µm, hialino, liso”. Liu & Li (1989a) comenta que C. hirtulus é similar a C. 

wutaishanensis, sendo que este C. hirtulus teria peridíolos mais elipsoides, esporos curvados e 

perídios maiores cobertos com tomento marrom apontado para baixo. Como C. 

wutaishanensis também não foi obtido para revisão, não se pode expandir estes comparativos 

entre ambas.  

  

Cyathus hookeri Berk., Hooker‟s Journal of Botany and Kew Garden Miscellany 6: 204 

(1854)                     Fig. 33: A 

 MB# 140588 

Etimologia: em referência ao coletor da espécie, J. Hooker. 
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Distribuição: India (localidade tipo), Nova Zelândia e China. 

Perídio infundibuliforme, 7.83 – 9.92 mm em altura, 5.76 – 7.77 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2.5 – 

4.15 mm, inconspícuo (mas possível de localizar), levemente mais claro que o exoperídio. 

Exoperídio hirsuto, marrom couro (6E5), com tomentos de 0.79 – 0.88 mm, arranjados em 

tufos irregulares e rígidos. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 

0.22 – 0.34 mm de altura, bege acinzentado (6E3). Endoperídio marrom (6E4), 

inconspícuamente plicado, com 0.63 – 0.72 mm entre as marcações, brilho inexistente, não 

contrastando com o exterior. Peridíolos não presentes na amostra. 

Material analisado: India: Khasia Hills, Kollong Rock. Ex. Herb. J. Hooker. 1850 

(dia e mês de coleta desconhecidos). Solitário, sobre madeira em decomposição (pequenos 

galhos) [K(M) 193632 – holótipo]. 

 

Figura 33. Corpo de frutificação de espécimes sem peridíolos na exsicata: A. Cyathus hookeri [K(M) 193632]; 

B. Cyathus pictus (DAOM 200375). 

 

Comentários: A descrição original de Cyathus hookeri (Berkeley 1854) é muito simplória e 

não exibe tantos caracteres além do perídio em forma de taça, cor marrom clara (marrom 

pálido), coberto com escamas agudas (hirsuto?), obscuramente estriado (inconspicuamente 

plicado) dentro ou liso, peridíolos grandes, porção cortical negra, himênio espesso e esporos 

obovados de 1/3500 de polegada de comprimento (aproximadamente 7.25 µm). Brodie (1975) 

inclui uma descrição realizada por Cunningham que apresenta as demais características 

necessárias para um comparativo morfológico: “perídio campanulado de até 14 mm de altura 

e 10 mm de largura na boca, afilando abruptamente em um pequeno estipe de 2 – 3 mm de 
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comprimento e 2 mm de espessura, exterior marrom, minutamente e densamente tomentoso, 

interior liso, marrom escuro, boca fortemente expandida, margem inteira, peridíolo lenticular 

de 2 – 2.5 mm de diâmetro, córtex negro, túnica esbranquiçada, esporos elipsoides, 

arredondados em ambos os lados, 8 – 11 × 6 – 8 µm”. A descrição de Cunningham apresenta 

similaridades com o protólogo de Berkeley (1854), porém alguns detalhes merecem atenção 

ao reanalisar o tipo do Kew. O perídio não é tão extenso como Cunningham descreve, 

chengando a menos de 10 mm de altura em todos os basidiomas analisados, com largura 

também seguindo esse padrão de redução dos valores. Nenhum estipe foi observado no 

material tipo, mas o exterior tomentoso (hirsuto) e liso foi correto, enquanto o interior 

inconspicuamente plicado não havia sido observado anteriormente. O perídio apresenta uma 

textura rígida que não é tão comum ao gênero, mas como essa característica não foi 

comentada em nenhuma outra descrição é provável que seja apenas resultado da herborização 

ou da idade. Como nenhum peridíolo foi encontrado no tipo, seria necessário analisar o 

isótipo, que segundo Brodie (1975) está depositado no herbário de Paris (MNHN-PC) ou os 

materiais de Yunnan (China), Khasa (Índia) e Nova Zelândia, estes últimos sem definição dos 

herbários na literatura. 

 

Cyathus hortensis R. Cruz & Baseia, The Journal of the Torrey Botanical Society 141 (2): 

175 (2014)              Fig. 34 

 MB# 804727 

Etimologia: em referência ao local de coleta, Geossítio Colina do Horto. 

Distribuição: Brasil (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 5 – 7 mm de altura, 3.5 – 4 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 3 – 4 mm, 

conspícuo, marrom (7E4). Exoperídio hirsuto, bege amarronzado (6E4), com tomentos de 0.5 

– 0.75 mm, arranjado em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, 

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

(algumas vezes se rompendo na área da marcação quando o basidioma está seco), 0.4 mm de 

altura, marrom acinzentada (8F3). Endoperídio da mesma cor da boca, conspicuamente 

plicado, com 0.2 – 0.5 mm entre as marcações, brilho opaco, não contrastando com o exterior. 

Epifragma não observado na amostra e estipe interno de 1 mm, marrom acinzentado (8F3). 

Peridíolo cinza escuro (8F1) a negro, 1.25 – 2 × 1 – 1.5 mm, de formato irregular a elíptico 
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nas bordas, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, com exo e endocórtex negros, e  

mesocórtex de hifas cinza escuras compactas no holótipo. Basidiosporos lisos, hialinos, 17.78 

– 34.29 × 13 – 20.32 µm (L= 26.67 µm; W= 16.51 µm), levemente elíptico a cilíndrico (Q= 

1.17 – 2.40), em média alongado (Qm= 1.64), apículo presente não proeminente, mas 

distinguível por uma marcação na base de alguns esporos, e parede de 1 – 2.54 µm. 

Material analisado: Brasil: Ceará, Juazeiro do Norte, Geossítio Colina do Horto, 

trilha do Santo Sepulcro, 566m. Cruz, R.H.S.F.; Sulzbacher, M.A.; Lima, R.A.A.; Nobre, 

C.P.; Lira, C., 18 de maio de 2012. Solitário, sobre madeira em decomposição [UFRN-

Fungos 1819 – holótipo]; Brasil: Ceará, Guaramirana, Parque das Trilhas, trilha do Cipó, 

930m. Rodrigues, A.C.M.; Chaves, B.E., 20 de março de 2013. Solitário, sobre madeira em 

decomposição [UFRN-Fungos 1933]. 

 

Figura 34. Cyathus hortensis (UFRN-Fungos 1819): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; 

C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas cinza escuro; D. 

basidiosporos. 
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Comentários: Descrita recentemente para duas áreas do mesmo estado brasileiro, Ceará 

(sendo o holótipo para o sul e o material adicional para o noroeste), esta é uma das poucas 

espécies atualmente publicadas com mais de uma coleção, o que facilita a análise das 

exsicatas caso uma delas não esteja em bom estado de conservação no futuro. Segundo Cruz 

& Baseia (2014), esta espécie apresenta traços macro e microscópicos que lembram C. 

poeppigii, porém com base nos comentários do protólogo de C. hortensis e na atual revisão do 

material tipo de C. poeppigii, diferenças no peridíolo (circular a levemente elíptico, de 2 – 2.2 

× 1.8 – 1.9 mm em C. poeppigii, e irregular a elíptico, de 1.25 – 2 × 1 – 1.5 em C. hortensis), 

largura na porção superior (5 – 7.1 mm no material tipo de C. poeppigii) e esporos mais 

elípticos que alongados, raros e sem apículo em C. poeppigii (levemente elípticos a cilíndrico, 

em quantidade e com apículo em C. hortensis) conseguem distinguir bem essas duas espécies. 

Outra espécie que pode ser comparada é C. lignilantanae, principalmente pelo tamanho dos 

esporos, porém ela apresenta maior largura na porção superior (5.2 – 6.9 mm em C. 

lignilantanae), esporos raríssimos de encontrar (algumas vezes apenas 1 poderia ser visto por 

cada lâmina montada), além de peridíolos de coloração marrom acinzentada e de tamanho 

similar ao de C. poeppigii.  

 

Cyathus ibericus J.C. Zamora & Poveda-Molero, Persoonia 37: 277 (2016)     Fig. 62: H – J 

 MB# 818296 

Etimologia: epiteto adjetivo significando “da Iberia”, referindo a Península Ibérica, a 

área geográfica onde a espécie foi encontrada. 

Distribuição: Espanha (localidade tipo). 

Material (não analisado): Espanha: Valência, comunidade valenciana, Riba-roja de 

Túria, La Valessa de Mandor. Poveda, J.C., 25 de outubro de 2015. Agregado a solitário, 

sobre madeira em decomposição e cones semidecompostos de Pinus halepensis [AH 48137 – 

holótipo; MA-Fungi “sem voucher” & UPS “sem voucher” - isótipos]; Poveda, J.C. Abril 

de 2010 (dia de coleta desconhecida). Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em 

decomposição e cones semidecompostos de Pinus halepensis [AH 48138]; La Valessa de 

Mandor. Poveda, J.C. Outubro de 2015 (dia de coleta desconhecido). Padrão de crescimento 

desconhecido, sobre madeira em decomposição de Pinus halepensis [AH 48139]. 

Comentários: Cyathus ibericus foi uma das últimas espécies publicadas durante os quatro 

últimos meses de produção desta revisão, o que tornou inviável a obtenção deste material para 
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realizar a revisão. Taxonomicamente a espécie é descrita em Crous et al. (2016), por Zamora 

& Poveda-Molero, da seguinte maneira: “basidioma clavado quando jovem, obconico a 

infundibuliforme após abrir, 2.5 – 5.5 (– 7) mm de altura × 2.5 – 5 (– 5.5) mm de largura no 

topo; lados mais ou menos retos na visão lateral, margem reta ou levemente expandindo. 

Base gradualmente a abruptamente atenuada, mas normalmente não formando um 

verdadeiro pedicelo. Perídio de 3 camadas: perídio externo desgrenhado/ lanoso a cabeludo, 

esbranquiçado a cinza amarronzado pálido; perídio interno sem plicações, liso a levemente 

quebrado perto da margem, cinza amarronzado a marrom escuro. Epifragma membranáceo, 

esbranquiçado a creme pálido, rompendo durante o processo de maturação e persistindo 

como pequenos fragmentos em alguns peridíolos e próximo a margem interna do perídio. 

Peridíolos 0.8 – 1.2 mm de diâmetro, arredondados a levemente angulares, com lados 

claramente convexos, cinza amarronzado escuro a enegrecido (frequentemente levemente 

mais escuro que o perídio interno); córtex simples, mas com alguma diferenciação entre as 

partes interna (mais prosoplectenquimatosa / pseudoparenquimatosa) e a externa (mais 

paraplectenquimatosa); túnica presente, frequentemente inconspícua. Basidiospores hialinos, 

de parede espessa, ovoides, 7 – 9 × 5 – 6 µm; apêndice hilar frequentemente visível”. 

Segundo Crous et al. (2016) esta espécie havia sido descrita como Cyathus pygmaeus até o 

ano de 1998 e nenhum outro registro havia sido realizado após isso.  Morfologicamente e 

molecularmente essa espécie seria similar a C. pygmaeus, se distinguindo pelo esporos 

maiores, córtex uniforme, exoperídio tomentoso-lanoso ao invés de desgrenhado-cabeludo, 

endoperídio levemente mais escuro que os peridíolos, e margem tendendo a ser mais 

conspicuamente expandida, além de não ser encontrado no bioma mediterrâneo. Destas, se 

considerarmos o que Zamora & Poveda-Molero dizem ser tomentoso-lanoso como a definição 

“lanosa”, e desgrenhado-cabeludo como a definição “hirsuta” do Brodie (1975), existe 

realmente diferenciação entre estas espécies nesse padrão do tomento, além do tamanho dos 

esporos, porém a reanálise do tipo do C. pygmaeus demonstra que os peridíolos também são 

da mesma cor ou levemente mais escuros que o endoperídio, e possuindo tamanho similar ao 

encontrado em C. ibericus (0.8 – 1.2 mm de diâmetro em C. ibericus, 1.17 – 1.2 mm × 1.07 – 

1.17 mm em C. pygmaeus). A macromorfologia, apesar de terem caracteres distintos em 

tamanho e cores, é similar em forma ao observar as fotos publicadas, e em ambas as espécies 

não ocorre expansão na boca, mesmo Zamora & Poveda-Molero incluindo esta característica 

no protólogo. Ainda acerca do protólogo, existem definições mal colocadas e afirmações 

redundantes para o grupo, como: basidioma clavado quando jovem (padrão comum no gênero 

Cyathus), perídio com lados mais ou menos retos em visão lateral (descrição vaga sobre a 
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forma), perídio de 3 camadas (uma característica do gênero Cyathus), uso do termo 

“cabeludo” na descrição do tomento (não utilizado desde a nova classificação morfológica de 

Brodie em 1975), o epifragma quebrando durante o processo de maturação e persistindo em 

pequenos fragmentos em alguns peridíolos e perto da borda interna do perídio (fato que faz 

parte do processo de desenvolvimento normal do grupo) e a boca, que é dita que é levemente 

quebrada perto da margem à lisa, e pelas imagens aparenta ser uma boca finamente fimbriada 

em padrão contínuo. O que me deixou mais estarrecido foi a utilização do termo “apêndice 

hilar” para o apículo nos esporos – o apêndice hilar, muito comum é espécies com dispersão 

ativa de esporos, não é presente em Nidulariaceae. O que é visto na base dos esporos trata-se 

de parte do esterigma (e poderia ser o esterigma inteiro no caso de espécies de Nidularia), que 

sobrou no esporo após o colapso do basídio durante a maturação, quando este basídio se 

gelatiniza e forma uma camada mais rígida nas bordas do himênio, perto do córtex, 

empurrando os esporos para o centro do peridíolo. Um último comentário é referente ao 

córtex: segundo Zamora & Poveda-Molero ele seria simples com diferenciação entre a parte 

interna e a externa, e presença de túnica, mas as fotos não são claras em mostrar essa 

característica (uma delas aparenta ser córtex duplo, com o endocórtex, a camada intermediária 

e exocórtex claramente delimitados e sem túnica, enquanto a foto em close mostra o 

endocórtex apenas como uma linha marrom escura ao centro da imagem, e parte do exocórtex 

escuro e quebrado mais externamente – que creio ser o que os autores disseram ser a túnica). 

É certo que essa espécie é nova pela morfologia, e principalmente pela molecular, mas uma 

revisão seria necessária para resolver esses termos duvidosos de sua descrição. 

 

Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 

72 (1844)              Fig. 35 

 MB# 140290 

Etimologia: do latim “inter”, entre, “medius”, meio. 

Distribuição: Cuba (localidade tipo), Índias Ocidentais, EUA, México, Venezuela, 

Colômbia, Filipinas, Costa Rica e Brasil. 

Perídio infundibuliforme a campanulado, 4.74 – 5.82 mm de altura, 4.97 – 6.04 mm de 

largura na porção superior, não expandido na boca nem formando um pedicelo na base. 

Embasamento de 1.79 – 3.31 mm, conspícuo, laranja acinzentado (5B4), cotonoso. 

Exoperídio hirsuto, laranja argila (5D5), com tomentos de 0.32 – 0.43 mm, arranjado em tufos 
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irregulares e rígidos. Parede externa lisa a inconspícuamente plicada, com 0.23 – 0.43 mm 

entre as marcações. Boca finamente setosa a finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.24 – 

0.26 mm de altura, marrom caramelo (6D4 – 6E4). Endoperídio marrom caramelo (6D4 – 

6E4), inconspícuamente plicado, com 0.30 – 0.64 mm entre as marcações, brilho perceptível 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo 

marrom acinzentado (8F3), 2.14 – 2.17 × 1.70 – 1.89 mm, de formato levemente angular nas 

bordas, comumente elíptico, superfície levemente rugosa, túnica indistinta e córtex simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 12.01 – 14.61 × 8.77 – 10.24 µm (L= 13.10 µm; 

W= 9.64 µm), levemente elíptico a elíptico (Q= 1.19 – 1.57), em média elíptico (Qm= 1.36), 

apículo ausente e parede do esporo de 1.26 – 1.88 µm. 

Material analisado: Cuba. De La Sagra, M.R. 1836 (dia e mês desconhecidos). 

Agregado, sobre madeira em decomposição [MA-FUNHIST 21062 – isótipo]. 

Comentários: Não existe certeza se esta espécie poderia ser o holótipo publicado em 

Montagne (1842), mas por ser da mesma localidade descrita no protólogo, e do mesmo 

coletor, preferi considera-la como isótipo, já que Brodie (1975) revela existir algumas outras 

coleções no herbário Kew que também foram coletadas e tombadas com estas mesmas 

informações. O protólogo de C. intermedius já havia sofrido pequenas modificações com o 

trabalho de Tulasne & Tulasne (1844) e Lloyd (1906), como a correta altura do basidioma (8 

– 9 mm no protólogo, 5 – 6 mm na descrição de Lloyd) e a adição do córtex simples na 

descrição, além da “coroa de tufos” (Tulasne & Tulasne, 1844), que na ilustração lembra uma 

boca setosa. Apesar de Brodie (1975) considerar que provavelmente esta característica é parte 

do tomento externo que cobre a boca do corpo de frutificação, o material analisado apresenta 

esta característica, além da boca fimbriada. Outro ponto discutido erroneamente por Brodie é 

a ausência do tomento em tufos, que ele não considera fácil de discernir no material tipo, o 

que para mim é uma característica bastante clara e observável. Demais dados publicados por 

Lloyd, como a ausência de marcações no perídio (e quando presentes, inconspícuas), foram 

observados também neste material. Um caractere interessante está presente no embasamento: 

é possível observar pequenos fios hifálicos que dão uma aparência similar a algodão. Sobre a 

túnica, apesar de Lloyd (1906) considerar a existência de uma camada fina, não é possível 

confirmar com certeza se a fina camada superficial na porção superior do peridíolo, 

encontrada nesta análise, se trata de uma porção do endoperídio ou realmente a túnica, por 

isso a preferência de deixa-la como “indistinta” na descrição. Outro ponto interessante é a 
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quantidade absurda de esporos por lâmina montada já que, se o examinador desejasse, poderia 

contar mais de 40 esporos em um único ponto observado no microscópio óptico. 

 

Figura 35. Cyathus intermedius (MA-FUNHIST 21062): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Cyathus jiayuguanensis J. Yu, T.X. Zhou & L.Z. Zhao, Mycosystema 21 (3): 314 (2002) 

               Fig. 60: K – L 

 MB# 484004 

Etimologia: em referência a local de coleta, Jiayuguan, Província de Gansu, China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Gansu, Jiayuguan. Zhou, T.X. & Zhao, L.Z., 12 de 

outubro de 1999. Padrão de crescimento desconhecido, em solo com gramíneas [SWFC 

20802 – holótipo] 

Comentários: Cyathus jiayuguanensis, publicado por Yang et al. (2002), apresenta uma 

ilustração extremamente convincente sobre seu formato infundibuliforme, sem marcações e 
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com tomento hirsuto. Sua descrição é: “corpo de frutificação de 6 – 8 mm de altura × (4 –) 5 

– 6 mm de largura na boca, em forma de taça, obconico, com um estipe afilado; boca lisa, 

perídio fino, exterior marrom claro a laranja acinzentado e coberto com um tomento fino 

agregado em tufos ou nódulos; perídio interno cinza amarronzado ou cinza, liso; peridíolos 

1.5 – 2 × 1.5 – 1.8 mm, subcircular, circular ou amplamente elipsoide, marrom acinzentado 

ou mais claro; córtex simples de 20 – 25 µm de espessura; túnica 10 – 20 µm de espessura; 

basidiosporos 8.5 – 12.5 (– 13) × 6.5 – 8.2 (– 11.5) µm, ovoide”. Como este é um dos 

materiais depositados em herbários chineses, não foi possível obter empréstimo, então tudo o 

que pode ser analisado é referente à ilustração e aos comentários do artigo de Yang et al. 

(2002): além das características supracitadas do perídio, o protólogo se refere ao basidioma 

como provido de um estipe afilado (que não é notável no desenho), boca lisa (provavelmente 

mal descrita, pois em um dos basidiomas ela aparenta ter uma leve marcação nesta região que 

seria de uma boca finamente fimbriada em padrão contínuo) e tomento fino (que pela 

ilustração se assemelha a um tomento em tufos bem definidos e espessos). Yang et al. (2002) 

ainda comenta que esta espécie pertence ao grupo II na classificação de Brodie (1975), pela 

sua coloração clara e tomentos longos, uma característica que contradiz os “tomentos finos” 

de seu protólogo, este último comumente associado como antônimo de tomentos longos em 

outras descrições mais antigas e até mesmo pelo próprio Brodie. Comparativos com C. 

pallidus e C. julietae são apresentados também, com diferenças focadas em tamanho do 

esporo e tamanho do basidioma, entretanto comparativos reais e aprofundados podem ser 

feitos apenas com o material em mãos.  

 

Cyathus julietae H.J. Brodie, Svensk Botanisk Tidskrift 61: 94 (1967)      Fig. 36 

 MB# 329464 

Etimologia: do nome em latim “Juliet”, jovem. 

Distribuição: Jamaica (localidade tipo), Brazil, México e Costa Rica. 

Perídio infundibuliforme, triangular, 5.8 – 6 mm de altura, 6.5 – 8 mm de largura na porção 

superior, não expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento liso de 

1.5 – 3 mm, conspícuo, laranja claro a amarelo mel (5A4 – 5D6). Exoperídio hirsuto, laranja 

claro a amarelo mel (5A4 – 5D6), com tomentos de 0.35 – 0.85 mm, arranjado em tufos 

irregulares e rígidos. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2 – 

0.3 mm de altura, laranja claro a amarelo mel (5A4 – 5D6). Endoperídio cinza alaranjado a 
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loiro escuro (5B2 – 5D4), liso a inconspicuamente plicado, com 0.4 – 0.5 mm entre as 

marcações, brilho fraco, porém perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma e 

estipe não observados na amostra. Peridíolo castanho a loiro escuro (5E4 – 5D4), 1.8 – 1.96 × 

(1.43 –) 1.61 – 1.72 mm, de formato circular, angular a elíptico, superfície rugosa, túnica 

presente, hialina, e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 6.9 – 9.84 × 4.48 

– 6 µm (L= 7.97 µm; W= 5.26 µm), elíptico a alongado (Q= 1.37– 1.89), em média elíptico 

(Qm= 1.52), com alguns ovoides, apículo ausente e parede do esporo de 0.63 – 1.15 µm. 

Material analisado: Jamaica: Hardwar Gap, St. Andrew Parish, 548 m., Brodie, H.J., 

HJB herbarium 6641, 15 de janeiro de 1966. Padrão de crescimento desconhecido, sobre 

madeira em decomposição [DAOM 200436 – holótipo]. 

Comentários: espécie de formato bem típico, lembrando um triângulo com lados retos, 

Cyathus julietae apresenta uma ótima combinação de caracteres que a tornam logicamente 

agrupadas com C. pallidus, o outro membro do mesmo grupo na classificação de Brodie 

(1975): cores claras, plicações ausentes, esporos pequenos e córtex simples. Entretanto alguns 

detalhes do Brodie citam que ambas as espécies poderiam se separar pelo tamanho do 

basidioma, por exemplo, que ele define como maior em C. julietae. Após análises do tipo de 

C. julietae é notável que ambas as espécies tem as mesmas medidas de tamanho. O que 

realmente pode ser utilizado para a separação deve ser os peridíolos mais escuros (cinza 

escuro) e os lados do corpo de frutificação curvos, similares aos de Crucibulum, em C. 

pallidus. Outras duas espécies com basidioma pequenos que podem ser comparadas com C. 

julietae são C. microsporus e C. colensoi. A primeira possui córtex simples e esporos 

elípticos pequenos, assim como C. julietae, entretanto o perídio marrom escuro, peridíolos 

negros e esporos diminutos de 4 × 5 – 6 µm são contrastantes. Quanto a C. colensoi a 

existência de um córtex duplo, apesar de descrito como simples no protólogo, e esporos 

maiores, atingindo 10 – 12 × 8 – 12 µm são suficientes para a determinação e separação de 

ambas. Um fator curioso é referente a coloração do corpo de frutificação de C. julietae: os 

padrões de cores claras ou escuras se repetem nos basidioma, pois quando o exoperídio é mais 

claro, o endoperídio também o é, e vice-versa. Isso nega ao fungo cores contrastantes na 

relação endo/exoperídio, pois ambos são aproximadamente concolores. Nos comparativos 

com o protólogo é interessante comentar também que Brodie (1967c) considerou esta espécie 

como possuidora de peridíolos distintamente elípticos e negros, quando na realidade podem 

ser também angulares ou circulares, e de cores mais amarelo-amarronzadas, como castanho 

(5E4) e loiro escuro (5D4).  
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Figura 36. Cyathus julietae (DAOM 200436): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície rugosa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples e túnica hialina; D. basidiosporos. 

 

Cyathus lanatus (H.J. Brodie) R.L. Zhao, Mycologia 99 (3): 394 (2007)     Fig. 37 

 MB# 505736 

Etimologia: em referência ao exoperídio com pelos finos. 

Distribuição: EUA (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme a campanulado, 4.5 – 6.5 mm de altura, 5.5 – 7 mm de largura na 

porção superior, expandido na boca, mas não formando um pedicelo na base. Embasamento 

inconspícuo. Exoperídio hirsuto com porções lanosas na base, laranja claro a laranja 

amarronzado claro (5A3 – 5A4 – 5C3), com tomentos de 0.35 – 0.5 mm, arranjado em tufos 

regulares para cima, e flexíveis. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.15 – 0.28 mm, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio cinza alaranjado a loiro 

escuro (5B2 – 5D4), liso, brilho perceptível a platina, contrastando com o exterior. Epifragma 

branco e flexível. Peridíolo café a marrom mostarda (5F7 – 5E6), 2.23 – 3.18 × 1.76 – 2.78 
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mm, de formato elíptico a irregular, superfície levemente rugosa, túnica indistinta, e córtex 

duplo, com o endocórtex negro, camada intermediária de hifas brancas frouxas, e exocórtex 

marrom café. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 9.78 – 15 × 6.33 – 8.51 µm (L= 11.71 

µm; W= 7.38 µm), elíptico a alongado (Q= 1.38 – 1.88), em média elíptico (Qm= 1.59), com 

alguns ovoides, apículo ausente e parede do esporo de 0.59 – 1.33 µm. 

Material analisado: EUA: Idaho, Owyhee Co., Reynold‟s Creek. Trueblood, E., 

#6112, HJB herbarium 77002, 4 de novembro de 1976. Agregado a cespitoso, em solo e 

madeira em decomposição [DAOM 200703 – holótipo]. 

 

Figura 37. Cyathus lanatus (DAOM 200703): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas brancas e frouxas, 

exocórtex amarronzado e endocórtex negro; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus lanatus, anteriormente descrito como C. olla f. lanatus, foi proposto 

como combinação nova por Zhao et al. (2007), baseado em análises moleculares com LSU. 

Com base na descrição da combinação nova, a maior parte das características é 

compreensivelmente semelhante, com alguns pequenos detalhes variáveis, como um valor 
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extremo mínimo no tamanho do peridíolo (1.2 mm) e a citação de um córtex simples com 

túnica fina. Diferente do que é citado por Zhao et al. (2007), a parede do esporo é fina, com 

no máximo 1.33 µm. Nos dados da exsicata é exposto que o material tem como hábito galhos 

de Artemisia sp., entretanto a amostra apresenta mais basidiomas crescendo em solo do que 

no próprio galho. Um caso a se pensar a respeito do nome desta espécie é o fato da 

característica “lanosa” ser pouco chamativa, apenas presente na porção mais basal do corpo 

de frutificação. Zhao et al. (2007) deve ter sido relutante em propor um novo nove, porém 

com o suporte molecular, desenvolver um nome que fizesse referência a outras características 

não teria sido problema. Ainda sobre o padrão de ornamentação dos tufos do perídio, este é 

visivelmente mais hirsuto no terço superior, e apresenta um direcionamento para cima. 

Macroscopicamente esta espécie apresenta algumas similaridades com C. olla f. brodiensis, 

entretanto o perídio não apresenta marcações conspícuas em C. lanatus. Com relação a 

microscopia, ambas não apresentam distinções significantes.  

 

Cyathus lijiangensis T.X. Zhou & R.L. Zhao, Fungal Diversity 17: 243 (2004)  

             Fig. 60: M – N 

 MB# 371275 

Etimologia: em referência ao local de coleta, Lijiang Count, Província de Yunnan, 

China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Yunnan, Lijiang. Pan, Y., Maio de 2000 (dia de 

coleta desconhecido). Agregado a solitário, sobre madeira em decomposição [SWFC 21081 – 

holótipo]; Korhonen, K., Maio de 1999 (dia de coleta desconhecido). Padrão de crescimento 

e substrato desconhecido [SWFC 20771 - parátipo].  

Comentários: Entre todos os materiais chineses que não puderam ser analisados, os descritos 

por Zhou et al. (2004) são os com melhores discussões, descrições e ilustrações. Por ser um 

dos primeiros trabalhos com Cyathus onde o nome de Rui Lin Zhao aparece (a mesma 

pesquisadora que propôs a classificação com base em biologia molecular), a descrição é 

extremamente similar ao estilo atual de descrições do gênero, e o mesmo que ela utilizou 

posteriormente com suas espécies C. lanatus, C. subglobisporus e C. thindii, apesar de mais 

sucinta: “Basidiocarpo amplamente obconico ou infundibuliforme, 6 – 9 mm de altura e 3 – 6 

mm de largura na boca, contraído na base e formando um pequeno pé; superfície externa do 
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perídio cinza, cinza escuro ou negra, coberto por tomentos branco acinzentados e tufos 

afilados, fortemente plicado externamente e internamente; boca finamente fimbriada mas não 

setosa; peridíolos depressos, arredondados ou amplamente elipsoides, 1.5 – 2 × 1.5 – 1.8 

mm, córtex simples, túnica descolorida a amarronzada; basidiosporos amplamente 

elipsoides, alguns ovoides ou subglobosos, (14 –) 15.5 – 18.5 (– 21) × 11 – 15 (– 16) µm, L= 

17.85 µm, W= 13.66 µm, Q= 1.31 (n= 48/2), com parede fina ou 1.5 – 2 µm de espessura”. 

Embora decentemente descrito, este material pode ter diferenças substanciais em suas cores 

ao ser reanalizado, pois não há indicativo de nenhuma padronização das cores ou literatura 

para atlas de cores, o que gera subjetividade em suas definições. Cores acinzentadas ou 

voltadas ao branco são comuns em Nidula, mas em Cyathus todas as espécies que se 

aproximam disso na realidade apresentam tonalidades de marrom muito claro, ou marrom 

acinzentado, e pela ilustração esta espécie é certamente um Cyathus. Zhou et al. (2004) sugere 

que esta espécie é similar a C. helenae (com base no holótipo) e C. montagnei, com 

diferenças principalmente no tamanho dos esporos, mas não existe nenhuma citação quanto às 

diferenças de cores, já que C. helenae e C. montagnei apresentam tonalidades amarronzadas, 

indubitavelmente. Análises com o material tipo podem sanar todas estas dúvidas no futuro.  

 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 78 (1844) 

               Fig. 38 

 MB# 240889 

Etimologia: do latim “limbatus”, com bordas. 

Distribuição: América do Sul (sendo Guiana e Surinami as localidades tipo), Índia, 

China, África, Havaí, Ilhas do Pacífico central e sul. 

Perídio infundibuliforme, 8.15 mm de altura, 7.3 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento não encontrado. 

Exoperídio lanoso a hirsuto, marrom a marrom avermelhado (6E4 – 6F5), com tomentos de 

0.58 – 0.78 mm, não arranjados em tufos, mas irregulares e flexíveis. Parede externa 

inconspícuamente plicada, com 0.65 – 0.82 mm entre as marcações. Boca finamente 

fimbriada em padrão contínuo, mas quebrando na porção das marcações em algumas partes, 

0.29 – 0.30 mm de altura, levemente mais escuro que a cor do exoperídio. Endoperídio bege 

amarronzado (6E3), inconspícuamente plicado, com 0.69 – 0.75 mm entre as marcações, 

brilho perceptível, porém não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados 
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na amostra. Peridíolo marrom acinzentado (7F3), 2.01 – 2.75 × 1.63 – 2.07 mm, de formato 

angular a elíptico, superfície levemente rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, com exo e 

endocórtex negros, e mesocórtex com hifas compactas de coloração marrom, levemente mais 

claro que a cor do exo e endocórtex. Basidiosporos lisos, hialinos, 12.01 – 17.28 × 8.37 – 

15.24 µm (L= 14.64 µm; W= 11.80 µm), globoso a elíptico (Q= 1.03 – 1.60), em média 

levemente elíptico (Qm= 1.24), apículo presente em alguns esporos, e parede de 1.22 – 3.92 

µm. 

Material analisado: Guiana (Guiana Inglesa). 1844 (dia e mês desconhecidos). 

Padrão de crescimento desconhecido, sobre solo [PC0167584 – lectótipo]; Surinami. 1844 

(dados de coleta desconhecidos) [PC0167583; PC0167585 – sintipos;]. 

 

Figura 38. Cyathus limbatus (PC0167584): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas levemente mais clara 

que os cortexes, compacta; D. basidiosporos. 

 

Comentários: apesar de Tulasne & Tulasne (1844) creditarem que o material tipo foi 

proveniente da Guiana e do Surinami, Brodie (1975) só cita a primeira localidade em seu 
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livro. Analisando a coleção tipo depositada no herbário de Paris é possível supor o motivo da 

posição adotada por Brodie: o material de C. limbatus é composto por três vouchers – (1) 

PC0167584, proveniente da Guiana, apresenta uma exsicata com um basidioma e seus 

peridíolos, sendo designado aqui como lectótipo; (2) PC0167585, material do Surinami, é na 

realidade apenas um peridíolo; e (3) PC0167583, igualmente proveniente do Surinami, trata-

se de parte do tomento equivalente ao tamanho de um “tufo” de outras espécies do gênero. 

Estes dois últimos vouchers são designados aqui como sintipos. Sem um material “completo” 

para ser analisado, o espécime do Suriname somente pode ser alvo de suposições, pois ao 

menos o peridíolo se enquadra no tamanho do material da Guiana. A fim de não degradar esse 

material completamente (um peridíolo), foi preferível não montar lâminas para visualizar os 

esporos e o córtex. Na exsicata da Guiana o estipe também não foi analisado para não 

degradar o único corpo de frutificação existente. De igual modo a C. gayanus, este material 

tem sua data de coleta desconhecida, tomando como base que a exsicata apresenta o ano de 

1844 no envelope do herbário PC, enquanto no artigo de Tulasne & Tulasne (1844) o material 

ainda estava com número de tombamento do herbário Splitgerberi (n. 1269).  Por ser 

proveniente da América do Sul, este material apresenta características praticamente idênticas 

aos materiais de C. limbatus coletados e descritos nos últimos anos para o Brasil.  

 

Cyathus luxiensis T.X. Zhou, J. Yu & Y. Hui Chen, Mycosystema 22 (3): 345 (2003) 

              Fig. 60: O – P 

 MB# 488253 

Etimologia: em referência ao local de coleta, Luxi, Província de Yunnan, China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Yunnan, Luxi. Zhao, L.Z., julho de 2000 (dia de 

coleta desconhecido). Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição 

[SWFC 21355 – holótipo; SWFC 21358 - parátipo]. 

Comentários: C. luxiensis é um dos materiais chineses que foram solicitados em empréstimo, 

mas sem sucesso. Sua ilustração é bastante detalhada e a descrição (Chen et al. 2003) 

apresenta detalhes das principais características do perídio, peridíolo e esporos: 

“basidiocarpo obconico, 6 – 9 mm de altura, 4.5 – 8 mm de largura na boca, embasamento 

marrom escuro, óbvio (conspícuo); superfície externa do perídio marrom escuro, coberto 

com pequenos e afilados tufos, sem cabelos (tomento) em espécimes antigos; fortemente 
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plicado (1.5 – 2 mm), internamente também distintamente plicado; lábio (boca) minutamente 

fimbriada mas não setosa, marrom escura; peridíolo depresso, amplamente elíptico, 1.5 – 2.3 

× 1.3 – 1.8 (– 2.0) mm, córtex duplo e hifas escuras coesas entre as duas camadas, túnica 

amarelada; basidiosporos elipsoides, raramente amplamente elipsoide ou ovoide, (9.0 –) 11.0 

– 16.0 (– 18.0) × 6.5 – 8.0 (– 9.0) µm, raramente até 10.5 µm de largura, exosporo (parede 

do esporo) 2 – 3 µm de espessura”. Segundo Chen et al. (2003) esta espécie é próxima de C. 

crispus, pelo córtex duplo e túnica no peridíolo, e C. limbatus, pelos esporos variáveis e a 

plicação com marcações em distâncias similares. O autor afirma que estudou o holótipo do C. 

crispus e encontrou diferenças na superfície do perídio amarelo-rosada escura e lanosa 

(marrom dourado ou marrom claro na minha revisão, e certamente lanoso), boca sem fimbrias 

(finamente fimbriada na minha revisão e medindo de 0.15 – 0.25 mm de altura), peridíolos 

pequenos com 1.2 – 1.5 mm de diâmetro, e esporos elipsoides de 15 – 18 × 7 – 8 µm (esta 

última característica discutível, pois os esporos de C. luxiensis se enquadrariam nestas 

medidas, mas a revisão de C. crispus apresentou esporos de 10 – 17.5 × 6.25 – 12.5 µm). No 

caso de C. limbatus as diferenças seriam nos esporos, segundo Chen et al. (2003), variáveis 

entre 10 – 15 µm no tipo, mas 16 – 22 × 10 – 12 µm em outras coleções, sendo o material 

chinês estudado por eles (11 –) 14.5 – 23 × 7 – 16 (– 18) µm (em nossa reanálize do tipo de 

C. limbatus os valores são compatíveis com todas as descrições e, exceto pela largura, até 

mesmo com C. luxiensis, 12.01 – 17.28 × 8.37 – 15.24 µm). Um último detalhe desta espécie 

se trata do espaçamento entre as plicações, normalmente nunca excedendo 1 mm entre um 

sulco e outro, mesmo em materiais inconspicuamente plicados (onde o espaçamento torna-se 

maior), em C. luxiensis varia de 1.5 – 2 mm. Análises futuras com o holótipo podem delimitar 

melhor as características desta espécie.  

 

Cyathus magnomuralis R. Cruz & Baseia, The Journal of The Torrey Bottanical Society 141 

(2): 177 (2014)             Fig. 39 

 MB# 804728 

Etimologia: do latim “magno”, grande, “murus”, parede, em referência à parede 

espessa do esporo. 

Distribuição: Brasil (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 6 – 8 mm de altura, 4 – 5 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento liso, de 3 – 6 mm, 
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inconspícuo, marrom (7E4). Exoperídio hirsuto, marrom a loiro escuro (6E4 – 5D4), com 

tomentos de 1 – 1.5 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa 

conspicuamente plicada, com 0.25 – 0.4 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada 

em padrão contínuo, 0.1 mm de altura, cinza amarronzado (6E2). Endoperídio da mesma cor 

da boca, conspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm entre as marcações, brilho fraco, não 

contrastando com o exterior. Epifragma branco e rígido. Estipe interno de 0.5 mm, cinza 

amarronzado (6E2). Peridíolo negro, 1 – 1.5 × 1 – 1.5 mm, de formato irregular a circular, 

superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo a camada intermediária de hifas frouxas 

e coloração branco-acinzentado no holótipo. Basidiosporos lisos, hialinos, 27.94 – 49.53 × 23 

– 41.91 µm (L= 35.41 µm; W= 28.02 µm), globoso a elíptico (Q= 1.04 – 1.57), em média 

levemente elíptico (Qm= 1.27), com alguns esporos levemente ovoides e providos de pequeno 

apículo terminal, e parede de 4 – 6.35 µm. 

Material analisado: Brasil: Ceará, Floresta Nacional do Araripe, Trilha do Belmonte, 

Cruz, R.H.S.F., 15 de maio de 2012. Agregado, sobre madeira em decomposição [UFRN-

Fungos 1817 – holótipo]. 

Comentários: dentre as espécies analisadas, C. magnomuralis pode ser considerado mais 

uma das “espécies com obtenção de esporos rara”, apesar de ainda ser possível encontrar uma 

quantidade de esporos por lâmina relativamente maior que em C. lignilantanae. Assim como 

a última, C. magnomuralis possui esporos grandes, porém em tamanho similar ao de C. 

poeppigii, além de peridíolos negros. As diferenças com C. poeppigii estão nos padrões de 

cores do exoperídio (marrom a loiro escuro em C. magnomuralis, marrom avermelhado, a 

marrom escuro em C. poeppigii), tamanho do tomento (0.34 – 0.59 mm no holótipo de C. 

poeppigii) e tamanho dos peridíolos (1.97 – 2.22 × 1.81 – 1.88 mm em C. poeppigii). Cruz & 

Baseia (2014), durante a descrição do tipo de C. magnomuralis, não haviam analisado o 

holótipo de C. poeppigii, baseando as diferenças apenas em descrições de outros materiais 

brasileiros, e na descrição publicada em Brodie (1975). Entretanto, ao analisar rigorosamente 

ambas as espécies é notável que a característica utilizada para separá-las no trabalho de 2014 

(espessura da parede do esporo) é superficial e insuficiente, por apresentarem 

aproximadamente as mesmas proporções [(2.80) 3.85 – 5.97 µm em C. poeppigii, 4 – 6.35 µm 

em C. magnomuralis]. Como muitos destes caracteres apresentam tamanhos e detalhes 

relativos aos de C. lignilantanae, com exceção da parede do esporo, que não ultrapassa 2.11 

µm na última, é possível distinguir tranquilamente estas espécies (mais detalhes da separação 

entre C. lignilantanae e C. poeppigii podem ser encontrados nos comentários de C. 
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lignilantanae). Também comparada em Cruz & Baseia (2014), C. hortensis apresenta 

quantidade relevante de semelhanças, entretanto as diferenças com relação à C. magnomuralis, 

como tamanho do tomento (0.5 – 0.75 mm em C. hortensis) e das fimbrias da boca (0.4 mm 

em C. hortensis), largura do esporo (13 – 20.32 µm em C. hortensis, 23 – 41.91 µm em C. 

magnomuralis), estipe (1 mm) e tamanho do peridíolo (1.25 – 2 × 1 – 1.5 mm) tornam estas 

espécies relevantemente diferentes.  

 

Figura 39. Cyathus magnomuralis (UFRN-Fungos 1817): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

lisa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas branco-acinzentada e 

frouxa; D. basidiosporos. 

 

Cyathus microsporus Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 73 (1844)

               Fig. 40 

 MB# 240639 

Etimologia: do grego “micros”, pequeno, “spora”, semente, em referência ao tamanho 

do esporo. 

Distribuição: Haiti (ilha de Santo Domingo é a localidade tipo), Cuba, EUA (Flórida e 

Havaí), Costa Rica, Jamaica e Brasil. 
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Perídio infundibuliforme a levemente campanulado, 5.48 – 8.60 mm de altura, 5.20 – 7.44 

mm de largura na porção superior, expandindo na boca, mas não formando um pedicelo na 

base. Embasamento liso de 1.6 – 2.8 mm, conspícuo, marrom da mesma cor do exoperídio 

(6E4). Exoperídio hirsuto, marrom (6E4), com tomentos de 0.52 – 1 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 

0.19 – 0.27 mm de altura, marrom (6E4). Endoperídio cinza amarronzado a bege amarronzado 

(6C2 – 6D3), liso a inconspícuamente plicado, com 0.38 – 0.48 mm entre as marcações, 

brilho platina, contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. 

Peridíolo marrom acinzentado (6F3), (1.67) 1.92 – 2.35 × (1.47) 1.63 – 1.93 mm, de formato 

circular, angular ou elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e córtex simples. Basidiosporos 

lisos, hialinos, 6.86 – 9.6 × 4.49 – 5.76 µm (L= 8.17 µm; W= 5.08 µm), elíptico a alongado 

(Q= 1.40 – 1.92), em média alongado (Qm= 1.61), com alguns esporos ovoides, apículo 

ausente, e parede de 0.70 – 1.16 µm. 

Material analisado: Haiti: Santo Domingo. Berkeley, M. 1844 (dia e mês de coleta 

desconhecidos). Agregado, sobre madeira em decomposição [PC0167586 – holótipo; 

PC0167587 e PC0167588 – parátipo]. 

Comentários: C. microsporus tem sido discutido se seria uma espécie válida há 

aproximadamente 100 anos: nas primeiras décadas do século XX, Lloyd (1915) defendia que 

C. microsporus seria relativamente próximo a C. hookeri, a ponto de poderem ser designadas 

como sinônimos, enquanto Cunningham (1924), baseado nos tamanhos de esporos e do 

perídio, optou pela manutenção de ambas. Brodie (1975) decidiu por manter uma posição 

intermediária, sem afirmar ou negar a separação destas espécies após analisar coleções por 

morfologia e cultura micelial: apesar de ficar clara a preferencia pela sinonimização ao 

analisar um material japonês que, segundo ele, apresenta esporos com medições próximas aos 

de C. hookeri. Infelizmente, por não existir peridíolos no holótipo de C. hookeri não pudemos 

realizar este comparativo. Um detalhe entre a análise da coleção tipo de C. microsporus e a 

descrição de Brodie (1975), mas contraditório ao exposto por Lloyd (1906), é a presença de 

uma marcação inconspícuamente plicada em alguns espécimes, dentre vários não plicados, em 

coleções ao redor do mundo: padrão que foi possível observar na amostra PC0167588. 

Morfologicamente, Tulasne & Tulasne (1844) separaram esta espécie em duas variedades: α-

dominguensis, supostamente o atual C. microsporus, e β-berkeleyanus, a espécie Cyathus 

berkeleyanus atual. Em relação à C. berkeleyanus, C. microscporus pode ser distinguido pelo 

perídio expandido na porção superior (não expandido em C. berkeleyanus), perídio com cores 
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mais clares, sem plicações a inconspicuamente plicado internamente (conspicuamente plicado 

em C. berkeleyanus), boca com hifas mais curtas (0.19 – 0.27 mm em C. microsporus, 0.5 – 

0.5 mm em C. berkeleyanus), peridíolos marrom acinzentados (peridíolos negros em C. 

berkeleyanus), e esporos menores (6.86 – 9.6 × 4.49 – 5.76 µm em C. microsporus, 7.62 – 

13.97 × 5.08 – 8.89 µm em C. berkeleyanus).  

 

Figura 40. Cyathus microsporus (PC0167586): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Cyathus minimus Pat., Journal de Botanique (Morot) 11: 345 (1897)      Fig. 41 

 MB# 241356 

Etimologia: do latim “minimus”, menor quantidade, mínimo, pequeno. 

Distribuição: China (localidade tipo), Japão. 

Perídio infundibuliforme, 4.04 – 4.40 mm de altura, 4.23 – 4.65 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento liso, de 

1 – 2.5 mm, conspícuo, marrom barro (5D5). Exoperídio hirsuto a lanoso, marrom barro 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

128 
 

(5D5), com tomentos de 0.19 – 0.29 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede 

externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.7 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.15 – 0.2 mm de altura, marrom levemente mais 

escuro que o endoperídio. Endoperídio marrom amarelado (5E7 – 5E8), liso a 

inconspicuamente plicado, com 0.4 – 0.7 mm entre as marcações, brilho perceptível, não 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo 

marrom avermelhado, café ou marrom tabaco (5F6 – 5F7 – 5F8), 1.30 – 1.37 × 1.13 – 1.23 

mm, de formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo de difícil 

delimitação, com endocórtex negro, mesocórtex com hifas compactas em gradiente do 

marrom mais interno ao bronze mais externo, recoberto por um exocórtex bronze quebradiço. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 15 – 21.25 × 10 – 12.5 µm (L= 17.98 µm; W= 11.17 µm), 

elíptico a alongado (Q= 1.33 – 2), em média alongado (Qm= 1.62), apículo ausente, e parede 

de 1.25 – 2.5 µm. 

Material analisado: Vietnã: Tonkin. Cat. No. 34526. (data de coleta desconhecida). 

Substrato e padrão de crescimento desconhecido [BPI 703447 – ex-tipo]; Japão: Asahi-mura, 

Tosa. Yoshinaga, T. Cat. No. 34525, Novembro de 1906 (dia de coleta desconhecido). 

Substrato e padrão de crescimento desconhecido [BPI 703448]; Japão: Ogasawara, 

Chichijima. Cruz, R.H.S.F. 05 de novembro de 2015. Solitário a agregado sobre restos de 

cascas de frutas nativas [KH-JPN15-1175; KH-JPN15-1194; KH-JPN15-1291]. 

Comentários: por se tratar de uma espécie descrita no século XIX, muitos dos dados 

originais são difíceis de obter, e até mesmo Brodie (1975) se absteve de tentar uma 

identificação mais apurada do táxon, valendo-se de descrições de Saccardo e Lloyd, 

parafraseadas em seu trabalho. Dentre as pesquisas de herbário, dois materiais depositados no 

BPI geraram atenção especial: o primeiro deles por ser catalogado como ex-Type (BPI 

703447) e o segundo por ser um material levemente mais recente, mas distribuído em outro 

país, que serviria para comparativos morfológicos em diferentes ambientes (BPI 703448). 

Durante a preparação dos dados para o início deste trabalho as únicas informações desta 

espécie eram as publicadas por Brodie (1975), e seu comentário de que era “estranho” C. 

minimus não ter sido incluído na lista de espécies chinesas de Tai & Hung (1948). Decerto 

que Tai & Hung não incluiriam uma espécie não chinesa em sua lista, conhecendo que o 

trabalho de Patouillard (1897) é uma contribuição para a micobiota de Tonkin, a parte mais ao 

norte do Vietnã, localizada ao sul das províncias de Yunnan e Guangxi (estas últimas sendo 

territórios chineses). 
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Figura 41. Cyathus minimus (BPI 703447): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, de difícil delimitação; D. basidiosporos. 

 

A descrição do material Vietnamita é similar ao descrito por Lloyd e Saccardo, nas 

paráfrases feitas por Brodie (1975), incluindo a camada cortical, dita como espessa e 

aparentemente simples – através das análises do ex-type e do material japonês fica claro a 

dificuldade em delimitar com precisão o tipo, mas acredito na sua duplicidade, com a camada 

externa quebradiça e de cor bronze, hifas intermediárias em tons de marrom intermediário ao 

bronze externo, e endocórtex negro. O material japonês apresenta similaridades na maioria 

das características, divergindo no tamanho do corpo de frutificação (6 – 7 × 5 -  7 mm, em 

contraste aos 4.04 – 4.40 × 4.23 – 4.65 no tipo), tamanho dos tomentos (0.45 – 0.57 mm, ao 

invés de 0.19 – 0.29 mm no tipo),  endoperídio de cor mais clara (cinza amarronzado – 6C2) e 

peridíolos levemente maiores (1.61 – 1.8 × 1.38 – 1.62 mm, variando dos 1.30 – 1.37 × 1.13 – 

1.23 mm no tipo). A presença de tufos regulares, com alguns direcionados para cima e para 

fora, além dos tufos irregulares como no tipo, aparentemente são resultados da idade e modo 

de armazenamento do fungo. Algumas dessas divergências refletem a escassez de materiais na 

exsicata vietnamita. Outro detalhe interessante dessa espécie é que, mesmo após mais de um 
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século, a obtenção de esporos em lâmina para microscópio é fácil, em grande quantidade e de 

boa qualidade para observação de todas as medidas.  

 

Cyathus minutosporus Lloyd, Mycological Writings 7 (73): 1325 (1924)     Fig. 42 

 MB# 253369 

Etimologia: do latim “minutus”, muito pequeno, e do grego “spora”, semente. 

Distribuição: África do Sul (localidade tipo). 

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

possível definir se é expandindo na boca, porém apresenta um curto pedicelo na base. 

Embasamento liso, de 1.6 mm, conspícuo, marrom claro (5D8). Exoperídio de difícil 

definição, aparentemente glabro. Parede externa plicada, com 0.23 – 0.44 mm entre as 

marcações. Boca finamente fimbriada, 0.2 mm de altura, marrom claro (5D8). Endoperídio 

bronze (5E5), plicado, com 0.25 – 0.47 mm entre as marcações, brilho inexistente, não 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo 

marrom sépia a marrom café (5F4 – 5F7), 1.38 – 1.51 × 1.25 – 1.41 mm, de formato circular a 

elíptico, superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, com exo e endocórtex negros, 

ondulados, e mesocórtex compacto branco-acinzentado. Basidiosporos lisos, hialinos, 27.5 – 

32.5 × 20.25 – 21.92 µm (L= 30.63 µm; W= 21.25 µm), elíptico (Q= 1.36 – 1.52; Qm= 1.44), 

apículo ausente, e parede de 1.76 – 2.56 µm. 

Material analisado: Africa do Sul: Heidelberg. Duthie, A.V. Cat. No. 24889 (data de 

coleta desconhecida). Substrato e padrão de crescimento desconhecido [BPI 703449 – 

holótipo]. 

Comentários: este é mais um caso de espécies mal descritas, e que as características do nome 

não condizem ao que realmente é observado na exsicata. Cyathus minutosporus não condiz 

com as descrições publicadas por Lloyd (1924) ou por Brodie (1975), mesmo considerando a 

enorme fragmentação do material original. A porção superior do corpo de frutificação está 

degradada a ponto de impedir a delimitação da característica de expansão na boca, tamanho 

real da margem do perídio (previsto aqui como 0.2 mm com base em alguns poucos 

fragmentos relativamente visíveis) ou diferenciar a conspicuidade das plicações nas porções 

interna e externa do fungo. O brilho interno não é presente (talvez pela idade, talvez pela 

degradação, ou até mesmo talvez pela inexistência – é impossível delimitar), e o exoperídio 
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não permite caracterizar o tipo de tomento, aparentemente ralo, porém difícil dizer se seria 

lanoso, hirsuto ou glabro. Felizmente peridíolos e esporos não apresentaram problemas para 

serem analisados, e quanto a estes últimos, apesar de raros, demonstraram uma informação 

que deixa a manutenção do nome minutosporus incerta: citado por Lloyd (1924) com medidas 

de 4 × 2 µm, e por Brodie (1975) com medidas de 4 × 2 – 3 µm, os esporos apresentam na 

realidade mais de 5 vezes esse tamanho, 27.5 – 32.5 × 20.25 – 21.92 µm. Ainda voltando à 

raridade dos esporos em lâmina, isso contradiz outra informação também publicada 

anteriormente, que tratava os esporos como abundantes. O próprio Brodie (1975) assumiu que 

este material não poderia ser reconhecido como uma espécie válida, necessitando de novas 

coletas para uma melhor delimitação. Enquanto o único material disponível desta espécie 

continuar sendo esta amostra da coletora A. V. Duthie pouco poderá ser feito sobre o nome C. 

minutosporus. Ao menos o tamanho do esporo e peridíolo já estão delimitados, o que pode 

tornar a obtenção desta espécie mais direcionada no futuro, porém uma sinonimização com 

alguma espécie conhecida e provida de esporos grandes não está descartada. 

 

Figura 42. Cyathus minutosporus (BPI 703449): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas branco-acinzentada e compacta, 

com córtex interno ondulado; D. basidiosporos. 
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Cyathus montagnei Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 70 (1844)

               Fig. 43 

 MB# 215423 

Etimologia: em homenagem ao micólogo francês, Jean P. Montagne. 

Distribuição: América do Sul (Brasil é a localidade-tipo), América Central, Índias 

Ocidentais, Congo, Filipinas, Tailândia. 

Perídio infundibuliforme, 5.64 – 7.33 mm de altura, 6 – 7.89 mm de largura na porção 

superior, expandindo levemente na boca, mas não formando um pedicelo na base. 

Embasamento de 3.72 mm, conspícuo, marrom avermelhado (6F6). Exoperídio hirsuto, 

marrom avermelhado (6F6), com tomentos de 0.50 – 0.80 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa inconspícua a conspicuamente plicada, com 0.56 – 0.70 

mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.34 – 0.40 mm de 

altura, marrom escuro (6F7). Endoperídio marrom acinzentado (6F3), conspicuamente 

plicado, com 0.50 – 0.61 mm entre as marcações, brilho perceptível, contrastando levemente 

com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo marrom acinzentado 

(cor intermediária entre 8F3 – 8F4), 2.10 – 2.35 × 1.69 – 2 mm, de formato irregular a 

elíptico, superfície lisa (apesar de apresentar porções levemente onduladas), túnica 

amarronzada e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 17.17 – 22.13 × (10.90) 13.24 – 

18.08 µm (L= 19.90 µm; W= 15.08 µm), levemente elíptico a elíptico, com formas extremas 

de globoso a alongado [Q= (1.04) 1.22 – 1.45 (1.66)], em média elíptico (Qm= 1.33), apículo 

ausente, e parede de 1.67 – 3.66 µm. 

Material analisado: Brasil: Rio de Janeiro. Gaudichaud-Breaupre, C. Col.#58. Entre 

1831 – 1833 (dia e mês de coleta desconhecidos). Substrato e padrão de crescimento 

desconhecidos. [PC0167589; PC0167590; PC0167612; e PC0167615 – síntipos]. 

Comentários: apesar de uma definição confusa sobre quem é o verdadeiro tipo de C. 

montagnei, a descrição original publicada em Tulasne & Tulasne (1844) indica um material 

proveniente do continente Americano, coletado por Gaudichaud sob o nº 58 no Herbário do 

Museu Parisiensi, com o nome de Nidularia plicata. Com base nisso, e incluindo que o 

Herbário do Museu Parisiensi se tornou o herbário MNHN-PC, foram analisadas todas as 

exscicatas descritas nos materiais analisados desta descrição – coletado no Rio de Janeiro, 

Brasil, por Gaudichaud-Breaupre, sob o nº 58. Adicionalmente, foi inserida uma nova lâmina 

de microscopia óptica no segundo espaço do laminário do herbário MNHN-PC, para uma 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

133 
 

melhor visualização dos esporos do que os presentes na lâmina já depositada. A coleção tipo 

de Cyathus montagnei apresenta características compatíveis com as descrições encontradas 

em todo o continente americano, e a reavaliação dos materiais originais permitiram um 

correto direcionamento dentro da chave de identificação de Brodie (1984), o que pode deduzir 

que esta espécie foi bem descrita no passado. Alguns dos corpos de frutificação apresentaram 

pequenos pelos no embasamento, uma característica não comentada em outras literaturas, 

porém pela quantidade reduzida de basidioma disponíveis e por não ser um detalhe conspícuo, 

é preferível não utilizá-lo até a obtenção de novos registros dessa característica em outros 

espécimes. Brodie (1975) classifica o córtex desta espécie como subhomogêneo, algumas 

vezes duplo, entretanto o correto é defini-lo como simples. Assim como observado em Baseia 

& Milanez (2001), algumas porções do basidioma não apresentam tomentum quando mais 

velhos. Uma última observação é referente ao tamanho dos materiais descritos por Tulasne & 

Tulasne (1844), levemente maiores do que exponho aqui (7 – 9 mm de altura na descrição 

original, 5.64 – 7.33 mm de altura na nova descrição).  

 

Figura 43. Cyathus montagnei (PC0167589): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 
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Cyathus morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva, Mycotaxon 33: 419 (1988)     Fig. 44 

 MB# 135319 

Etimologia: em referência a localidade da espécie tipo, estado de Morelos, México. 

Distribuição: México (localidade-tipo), Brasil. 

Perídio infundibuliforme, 7.22 – 9.85 mm de altura, 5.39 – 7.07 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 3.5 – 

5 mm, conspícuo, marom (6E6). Exoperídio hirsuto, marrom (6E6), com tomentos de 0.75 – 1 

mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, com 

0.5 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.25 mm de 

altura, marrom escuro (8F4). Endoperídio marrom amarelado (5D1), conspicuamente plicado, 

com 0.50 mm entre as marcações, brilho perceptível, contrastando com o exterior. Epifragma 

branco e flexível. Estipe não observado na amostra. Peridíolo marrom acinzentado (6F3), 2.81 

– 3.21 × 2.23 – 2.56 mm, de formato irregular, circular a elíptico, superfície lisa, túnica 

indistinta e córtex duplo, subhomogêneo simples no topo e base do peridíolo. Basidiosporos 

lisos, hialinos, 13.97 – 19.05 × 8.89 – 12.7 µm (L= 16.38 µm; W= 10.84 µm), levemente 

elíptico a alongado (Q= 1.20 – 2.00), ou ovoides, em média elíptico (Qm= 1.53), apículo 

ausente, e parede de 1.27 – 2.54 µm. 

Material analisado: Brasil: Amazonas, Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

Braga-Neto, R.; Araújo, J.P.M. 22 de novembro de 2010. Solitário a agregado, sobre madeira 

em decomposição. [INPA 239562]. 

Comentários: C. morelensis foi originalmente descrito para o México (Gómez & Pérez-Silva 

1988b), considerado próximo a C. limbatus, sendo que este último apresentava um basidioma 

mais expandido em comparação com a altura. Adicionalmente, existem alguns esporos com 

formato diferenciado em C. morelensis, por vezes ovoide e apresentando extremidades 

afiladas, o que lembra uma gota – algo distinto do formato elíptico comum na maioria das 

espécies do gênero. Em uma visão externa, é possível observar as estrias bem delimitadas na 

margem do corpo de frutificação, fato devido à reduzida quantidade de tomento na faixa 

próxima a boca. Por conta da inexistência de um programa de empréstimo para materiais raros 

no herbário mexicano da UNAM (MEXU) não foi possível analisar a espécie-tipo, restando 

para essa revisão utilizar os dados do único material catalogado disponível, que foi descito 

para a floresta amazônica brasileira por Cruz et al. (2012b):  a morfologia idêntica ao descrito 

por Gómez & Pérez-Silva (1988b), além da extrema similaridade com as figuras do mesmo 
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artigo, levou-nos a consider o material de Cruz et al. (2012b) como o mesmo táxon. Após a 

análise, vale aqui apenas um pequeno comentário acerca da túnica: apresentada como fina na 

descrição original (1988b) e hialina na descrição do material amazônico (2012b), pode ser 

apenas vestígios do “gel” que preenche o perídio e cobre os peridíolos durante o estágio de 

desenvolvimento. Assim, é mais sensato considerar esta característica como “túnica 

indistinta”.  

 

Figura 44. Cyathus morelensis (INPA 239562): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, subhomogêneo simples no topo e base do peridíolo, com camada 

intermediária de hifas branco-amarronzadas compacta; D. basidiosporos. 

 

 

Cyathus neimonggolensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin.: 101 (1989)    Fig. 60: Q – R 

 MB# 125131 

Etimologia: em referência a localidade da espécie tipo, Neimonggol (Inner Mongolia 

– Mongólia Interior). 

Distribuição: China (Mongólia Interior – localidade-tipo). 
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Material (não analisado): China: Neimonggol, Ushen Banner. Du, F. & Liu, B., 19 

de setembro de 1979. Agregado a solitário, sobre solo com gramíneas ou areia. [MHSU 603 – 

holótipo]. 

Comentários: assim como os demais materiais chineses, C. neimonggolensis não pode ser 

analisado por indisponibilidade de empréstimo pelo herbário MHSU. A descrição de Liu & Li 

(1989a) é completamente em chinês, exceto pela diagnose e alguns poucos comentários. A 

tradução para o inglês de Fan et al. (1994) descreve esta espécie como: “perídio em forma de 

taça, 5 – 11 mm de altura, 3.5 – 8 mm de largura, subestipitado, 3 camadas, 220 µm de 

espessura, não ramificado, não septado, marrom amarelado claro; cor da superfície externa 

arranjada em círculos, no topo mais amarelado, 0.5 mm de largura, abaixo marrom 

acinzentado pálido, subglabro ou coberto com cabelos (tomento) agrupados raros com 5 – 7 

µm em diâmetro, parede de 0.8 µm de espessura, amarelo claro, ramificado; superfície 

externa não estriada; superfície interna cinza prateada, estriada; peridíolo compresso 

globoso, 2 – 2.5 mm em diâmetro, marrom amarelado, túnica cinza, negro quando a túnica 

desaparece, córtex simples; esporos ovoides, raramente globoso, apiculado em uma das 

pontas, 10 – 12.5 × 6.25 – 7.5 µm, parede de 0.8 – 1.2 µm de espessura, hialino, liso”. 

Alguns detalhes desta espécie merecem comentários, com base na única informação visual do 

artigo de Liu & Li (1989a), a ilustração, e com base nos comentários de Fan et al. (1994): o 

substrato do material descrito é considerado como sobre solo com gramíneas ou apenas solo, 

mas na ilustração é demonstrado um basidioma sobre galho. Brodie (1975) comenta que 

algumas espécies, na realidade, não crescem sobre solo, mas sobre material vegetal misturado 

com este, então descrever como “sobre solo” pode não ser tão simples. Outro comentário de 

Fan et al. (1994) se refere a banda amarelada na porção mais acima do perídio, entretanto a 

ilustração é similar a padrões de espécies que tem a camada do exoperídio se destacando com 

a maturidade, e exibindo um mesoperídio de coloração diferente, porém o mesoperídio 

comumente é mais escuro que o exoperídio, não o inverso como ocorre neste material. Essas 

observações, porém, só podem ser confirmadas ao analisar o holótipo.  

 

Cyathus nigroalbus Lloyd, The Nidulariaceae or “bird‟s nest fungi” (7): 18 (1906)    Fig. 45 

 MB# 215606 

Etimologia: do latim “niger”, negro, e “albus”, branco. 

Distribuição: Samoa (localidade-tipo), Fiji e Congo. 
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Perídio infundibuliforme, 5 – 8 mm de altura, 4 – 5 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 1.5 – 2.5 mm, 

conspícuo, marom avermelhado (6E8). Exoperídio hirsuto, marrom avermelhado escuro 

(5F8), com tomentos de 0.4 – 0.7 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede 

externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.35 – 0.55 mm entre as marcações. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.15 – 0.2 mm de altura, marrom avermelhado 

escuro (5F8). Endoperídio cinza amarronzado (6C2), liso a inconspicuamente plicado, com 

0.35 – 0.6 mm entre as marcações, brilho perceptível, contrastando com o exterior. Epifragma 

bege acinzentado e rígido. Estipe não observado na amostra. Peridíolo marrom a marrom 

levemente escuro (6E4 – 7F4), 1.69 – 1.88 × 1.45 – 1.69 mm, de formato circular, angular a 

elíptico, superfície levemente rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, subhomogêneo simples 

na porção superior e inferior, com endocórtex negro, exocórtex marrom escuro e mesocórtex 

cinza amarronzado nas bordas. Basidiosporos lisos, de parede levemente rajada, hialinos, 15 – 

20 × 10 – 13.75 µm (L= 17.53 µm; W= 11.97 µm), levemente elíptico a alongado (Q= 1.27 – 

1.78), em média elíptico (Qm= 1.47), apículo ausente, e parede de 2 – 3 µm. 

Material analisado: Samoa. Lloyd, C.G. Cat. No. 34541 (data de coleta 

desconhecida). Cespitoso a agregado, sobre madeira em decomposição. [BPI 703968 – 

holótipo]. 

Comentários: apresentando um dos exoperídios mais escuros dentro do gênero, aparentando 

uma coloração enegrecida em contraste ao endoperídio cinza brilhante, Cyathus nigroalbus é 

mais uma das inúmeras espécies com similaridades a C. limbatus, porém o padrão de cores 

(tons de marrom mais claro em C. limbatus), tamanho do peridíolo (2 – 3 mm de 

comprimento em C. limbatus) e abertura do perídio na porção superior (acima de 7 mm) 

tornam estas espécies distintas. Cyathus nigroalbus não apresenta uma data de coleta bem 

definida, porém é provável que tenha sido coletado por Lloyd antes do ano de 1906, quando a 

descrição da espécie foi publicada (a catalogação no herbário da Smithsonian Institute data de 

maio de 1928 na exsicata). Outra espécie próxima que é citada tanto por Lloyd (1906) quanto 

Brodie (1975) é C. montagnei por conta dos esporos variáveis em tamanho e forma, porém ao 

analizar este material não foi constatado variações anormais aos padrões de Cyathus em 

ambos fatores. Exceto pelas cores em contraste escuro/claro no exo e endoperídio, este 

material não apresenta nenhum caracter diagnóstico chamativo ou discrepante com outras 

espécies do gênero, entretando por sua localidade tipo ser uma ilha da Oceania (Samoa), com 

coletas posteriores em Fiji, outro arquipélago do mesmo continente, existem possibilidades 
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reais desta espécie ser endêmica de áreas tropicais na região do Pacífico Sul. Brodie (1975) 

cita que Lloyd também descreveu a espécie para o Congo, porém relutante na identificação 

ele considerou a espécie como uma versão mais escura de C. limbatus. Uma futura análise do 

material africano pode resolver essa identificação, e de fato comprovar que as espécies da 

Oceania sejam, ou não, distintas do material do Congo. 

 

Figura 45. Cyathus nigroalbus (BPI 703968): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, subhomogêneo simples no topo e base do peridíolo, com 

camada intermediária de hifas branco-amarronzadas e frouxas; D. basidiosporos. 

 

Cyathus novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae Tul. & C. Tul., Annales des Sciences 

Naturelles Botanique 1: 66 (1844)           Fig. 46 

 MB# 522246 

 MB# 522244 (Cyathus novae-zeelandiae) 

Etimologia: em referência a localidade tipo, Nova Zelândia. 

Distribuição: Nova Zelândia (localidade-tipo), Austrália, Índia, México, Costa Rica 
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Perídio infundibuliforme a campanulado, (6.07 – 6.55) 7.54 – 9.31 mm de altura, (3.63) 4.05 

– 5.84 mm de largura na porção superior, não expandindo na boca, porém formando ou não 

um pedicelo na base. Embasamento liso, de 2.19 – 4.36 mm, inconspícuo, porém quando 

visível marrom chocolate a sepia (6F4 – 5F3). Exoperídio aparentemente lanoso, marrom 

chocolate a sepia (6F4 – 5F3), com tomentos de 0.55 – 0.81 mm, arranjados em tufos 

irregulares. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.26 – 0.34 mm entre as marcações. 

Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.24 mm de altura, marrom chocolate a sepia 

(6F4 – 5F3). Endoperídio negro, marrom acinzentado (6F3 – 7F3) ou preto, conspicuamente 

plicado, com 0.33 – 0.39 mm entre as marcações, brilho perceptível fraco a inexistente, não 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra, porém provido 

de pedicelo de 1.5 – 3 mm. Peridíolo negro, marrom acinzentado (6F3 – 7F3) ou negro, 2.05 – 

2.48 × 1.82 – 2.17 mm, de formato irregular, circular a elíptico, superfície lisa, túnica 

indistinta e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 8.16 – 12.44 × 4.77 – 7.38 µm (L= 

10.20 µm; W= 6.19 µm), levemente elíptico a cilíndrico (Q= 1.22 – 2.10), alguns ovoides, em 

média alongado (Qm= 1.66), apículo ausente, e parede de 0.68 – 1.84 µm. 

 

Material analisado: Nova Zelândia. Raoul, M. Janeiro de 1844 (dia de coleta 

desconhecido). Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição. 

[PC0167596; PC0167591; PC0167592; PC0167593; PC0167594; PC0167595; PC0167597 

– síntipo]. 

Comentários: Diferente de todas as descrições anteriormente publicadas, Cyathus novae-

zeelandiae aqui será tratado como C. novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae, nome utilizado 

após a definição de C. novae-zeelandiae var. ovisporus para a China (Ren & Zhou 1992). 

Sendo uma coleção antiga, Cyathus novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae apresenta 

algumas características confusas de se definir, porém ainda passíveis de análise: na 

macroscopia, o corpo de frutificação, apesar de não expandido na boca, apresenta uma leve 

dobra no terço superior que pode indicar um início de expansão, entretanto o afilamento na 

base é visível e não gera dúvidas na descrição; outra característica macroscópica definida 

hesitantemente é o padrão de hifas do tomento, que é aparentemente lanoso na amostra, e 

lanoso na ilustração e descrição originais em Tulasne & Tulasne (1844). Entretanto, devido 

existência de pelos mais escuros em certos pontos, é crível que certos pesquisadores tendam a 

descrever como hirsuto, mesmo sabendo que alguns dos prováveis tufos estão colados ao 
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perídio, impedindo também a distinção da sua textura. Adicionalmente na macroscopia, 

apesar de não observados na amostra por conta da fragilidade do material, é possível fazer 

uma estimativa do tamanho do estipe com base na altura do pedicelo, que externamente atinge 

de 1.5 a 3 mm. Uma curiosidade dessas amostras que pode não se refletir em outras amostras 

é a existência de grânulos de areia colados na superfície do peridíolo, que observados à 

distância lembram pequenos pontos brancos.  

 

Figura 46. Cyathus novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae (PC0167591): A. corpo de frutificação; B. 

peridíolos com superfície lisa, cobertos por pequenos flocos de solo; C. peridíolo seccionado exibindo córtex 

simples; D. basidiosporos. 

 

Microscopicamente, C. novae-zeelandiae é uma espécie que apresenta relativa 

facilidade para obtenção de esporos, que são numerosos quando observados em lâmina, 

contudo estes exibem diferentes formatos, incluindo pequenos grupos com pontas afiladas 

(ovoides). Grande parte da coleção tipo é formada por poucos peridíolos (PC0167592), 

basidioma em condições não favoráveis, ou minimamente favoráveis para estudo 

(PC0167594; PC0167597) e fragmentos do tomento (PC0167595). As coleções utilizadas 

para esta revisão, mas ainda assim antigas, apresentaram basidiomas colados ou que foram 
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desprendidos, com o passar do tempo da cartolina da exsicata (PC0167591; PC0167593; 

PC0167596). Comparações com a descrição de C. novae-zeelandiae var. ovisporus em Ren & 

Zhou (1992) provam que somente a forma ovoide dos esporo, com uma ponta dita como 

“extrema” serviriam para distinguir, entretanto análises mais aprofundadas do tipo da 

variedade ovisporus podem não separar ambas – a variedade novae-zeelandiae também 

apresenta alguns esporos ovoides, e a descrição tanto do tipo (Tulasne & Tulasne 1844) 

quanto a realizada por Brodie (1975) indicam esporos elípticos com formas gutulares, o que 

por definição é característica de esporos ovoides; apenas o tipo da amostra chinesa poderá 

resolver esse impasse. Comparativamente com as descrições do tipo, a única diferença notável 

se encontra na altura [12 – 14 mm no tipo, tanto descrito em Brodie (1975) quanto em 

Tulasne & Tulasne (1844); enquanto mede (6.07 – 6.55) 7.54 – 9.31 mm na reavaliação do 

tipo].  

 

Cyathus novae-zeelandiae var. ovisporus W. Ren & T.X. Zhou, Acta Mycologica Sinica 11 

(1): 26 (1992)              Fig. 60: S – T 

 MB# 522245 

Etimologia: em referência ao formato do esporo, ovoide. 

Distribuição: China (localidade-tipo) 

Material analisado: China: Yunnan, Kunming. Zhang, H., 19 de agosto de 1978. 

Solitário a agregado, sobre solo. [SWFC 20262 – holótipo]. 

Comentários: a variedade ovisporus de C. novae-zeelandiae foi descrito por Ren & Zhou 

(1992) apenas com as diferenças entre esta e a variedade novae-zeelandiae, da seguinte 

maneira: “a var. novae-zeelandiae difere da var. original nos esporos mais ovoides, 

levemente apontados em um dos lados”. Como comentado em C. novae-zeelandiae var. 

novae-zeelandiae apenas esta característica é insuficiente para distinguir ambas as espécies, já 

que esporos ovoides também são encontrados na variedade original, e foi descrito desde a sua 

delimitação por Tulasne & Tulasne (1844). Entretanto sem a análise do material tipo chinês 

nenhuma afirmação pode ser realizada com total certeza, além de que, baseado na ilustração, a 

espécie usa como substrato madeira em decomposição, e não apenas solo, como sugerido por 

Ren & Zhou (1992). 
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Cyathus olivaceobrunneus F.L. Tai & C.S. Hung, Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ.: 161 

(1948) 

 MB# 312431 

Etimologia: do latim “oliva”, oliva, e “brunneus”, marrom. Marrom oliváceo, em 

referência a coloração do exoperídio. 

Distribuição: China (localidade-tipo), México 

Material (não analisado): China: Yunnan, Tali (Dali). Yao, H.S., 28 de agosto de 

1938. Padrão de crescimento desconhecido, sobre uma base morta de musgos. [HMAS 01518 

– holótipo]. 

Comentários: Cyathus olivaceobrunneus é um dos materiais provenientes da China que não 

puderam ser analisados por indisponibilidade do herbário para o empréstimo. Tai & Hung 

(1948) descrevem esta espécies como: “perídio campanuado, 7 – 8 mm de altura, 6 mm de 

largura no topo, exterior marrom oliva ou marrom Saccardo, estrigoso, cabelos (tomento) 

finos, agrupados, dispersos, tornando-se quase lisos em espécimes antigos, distintamente 

estriado em cerca da metade do comprimento do perídio; interior marrom Natal, brilhante, 

distintamente estriado, margem fimbriada, levemente expandida, peridíolo orbicular, sépia 

1.5 – 2 mm de diâmetro; esporos elípticos ou amplamente elípticos 16 – 20 × 11 – 15 µm, 

liso, hialino, episporo (parede do esporo) 1 – 1.4 µm de espessura”. Ademais da descrição, 

Tai & Hung (1948) citam que C. olivaceobrunneus tem diferenças com C. limbatus e C. 

intermedius, ambas as espécies com coloração marrom claro. A combinação de cores oliva 

externamente e marrom avermelhado escuro internamente não é comum em espécies do 

gênero, mas nenhum desses comparativos, bem como o tipo do córtex, pode ser aprofundado 

sem a análise do material original da China. Além da descrição para a China, existe um 

material descrito para o México (Gómez & Pérez-Silva 1988a), porém a morfologia não é 

condizente com esta espécie, apresentando basidiomas maiores (8 – 14 mm de altura), cores 

mais escuras (marrom avermelhado escuro), peridíolos de tamanho superior e de cor marrom 

dourada (2.2 – 2.8 × 2.4 – 3.2 mm), além dos esporos maiores (20 – 27 × 13 – 17 µm).   

 

Cyathus olla f. anglicus (Lloyd) H.J. Brodie, Mycologia 44 (3): 417 (1952)     Fig. 47 

 MB# 424216 
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Etimologia: em referência a espécie Cyathus anglicus Lloyd, basiônimo que deu 

origem a este nome. O termo latino “anglicus” refere-se à Inglaterra, apesar das 

amostras serem americanas. 

Distribuição: EUA (localidade-tipo) 

Perídio infundibuliforme a levemente campanulado, 10 – 13 mm de altura, 11 – 15 mm de 

largura na porção superior, expandindo na boca e, em alguns basidiomas formando um curto 

pedicelo na base. Embasamento de 2.5 – 4 mm, conspícuo, não felpudo, marrom mostarda 

(levemente mais escuro que 5E6). Exoperídio lanoso, marrom mostarda (levemente mais 

escuro que 5E6), com tomentos ralos impossíveis de medir e não arranjados em tufos. Parede 

externa lisa. Boca lisa em padrão contínuo, apresentando uma pequena marcação mais escura 

que o endoperídio. Endoperídio marrom avermelhado (5F8), liso, brilho inexistente, não 

contrastando com o exterior. Epifragma não observado na amostra. Estipe de 2 mm, marrom 

avermelhado (5F8). Peridíolo marrom tabaco (5F6), 2.90 – 3.43 × 2.57 – 2.84 mm, de formato 

circular, elíptico a levemente irregular, superfície levemente enrugada na porsão basal 

próxima ao cordão funicular, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o endocórtex negro, 

mesocórtex compacto fino e esbranquiçado, e exocórtex bronze. Basidiosporos lisos, hialinos, 

numerosos, 8.84 – 11.19 × 6.66 – 8.30 µm (L= 9.93 µm; W= 7.46 µm), levemente elíptico a 

eliptico (Q= 1.15 – 1.51), alguns ovoides, em média eliptico (Qm= 1.33), apículo presente em 

alguns, e parede de 0.70 – 1.25 µm. 

Material analisado: EUA: Oregon, Corbett, 61m. Carson, L.D., 5 de novembro de 

1950. Padrão de crescimento cespitoso (não obrigatoriamente), sobre esterco, folhas e 

madeira em decomposição. [BPI 727225 – holótipo; DAOM 200714 – isótipo]. 

Comentários: Assim como descrito por Brodie (1952), Cyathus olla f. anglicus é 

morfologicamente similar à forma original proveniente da Inglaterra, C. olla f. olla. Esse 

problema foi parcialmente resolvido com o trabalho de Brodie (1952), através de testes de 

compatibilidade sexual entre pares de genes que mantinham as interações miceliais desta 

espécie, porém os resultados demonstraram que apesar de um dos pares gênicos serem 

idêntico para C. olla f. olla e C. olla f. anglicus, o outro não foi. Nos anos seguintes, com a 

publicação de outra forma para C. olla (C. olla f. lanatus por Brodie [1978a]), testes de 

RAPD realizados por Shinners & Tewari (1998) confirmaram a separação destas formas, e a 

definição de outra mais (C. olla f. brodiensis). C. olla f. anglicus apresenta uma forma 

levemente rechonchuda na base do perídio, o que o define como infundibuliforme à 
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campanulado. Além disso, a presença de ondulações no corpo de frutificação (que define o 

termo „olla‟, onda) é conspicuamente evidente a ponto de assemelhar-se à presença de 

plicações em alguns basidiomas. Os peridíolos deste material apresentaram uma densidade 

anormal para os padrões do gênero, sendo tão rígidos que fizeram a lâmina de corte quebrar 

durante as tentativas de montagem para o microscópio. Na exsicata, Brodie incluiu uma nota 

indicando a presença de alguns esporos de parede fina e uma ponta afilada (definição básica 

para um esporo ovoide), peridíolos de até 3.5 mm de diâmetro, tomento lanoso e perídio de 

até 18 mm de largura por 20 mm de altura, esta última informação não condizente à realidade 

do material analisado, que não ultrapassava os valores de 15 mm de largura por 13 mm de 

altura. Outra nota presente na exsicata foi escrita pelo coletor L.D. Carson, diretamente para 

Brodie, com informações de coleta (data e elevação), informações climáticas e curiosidades 

sobre o dia de expedição (“[...] estava quente e ensolarado, 70ºF [21ºC]. Tivemos chuvas 

pesadas. Os carpóforos tinham 6‟‟ de diâmetro [15 cm]. Nidulas são os fungos de madeira 

mais comuns nesta área [...]” [tradução literal da nota presente em BPI 727225]).  

 

Figura 47. Cyathus olla f. anglicus (BPI 727225): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária fina de hifas 

brancas, exocórtex amarronzado e endocórtex negro; D. basidiosporos. 
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Cyathus olla f. brodiensis T.C. Shinners & J.P. Tewari, Mycologia 90 (6): 986 (1998) 

               Fig. 48 

 MB# 446645 

Etimologia: em homenagem ao Dr. H.J. Brodie, da Universidade de Alberta, que 

dedicou boa parte de sua carreira ao estudo da família Nidulariaceae. 

Distribuição: Canadá (localidade tipo) 

Perídio infundibuliforme a campanulado, (5.5) 6 – 9 mm de altura, 7 – 9 mm de largura na 

porção superior, expandindo na boca e afilando abruptamente na base. Embasamento 

inconspícuo, em forma de botão na base da frutificação, e com cor similar ao exoperídio. 

Exoperídio lanoso a levemente hirsuto, laranja amarronzado, loiro escuro ou marrom barro 

(5C3 – 5D4 – 5D5), com tomentos de 0.2 – 0.4 mm, arranjados em tufos irregulares e 

fracamente flexíveis. Parede externa inconspicuamente plicada a conspicuamente plicada, 

com 0.4 – 1 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.15 – 

0.2 mm, da mesma cor do exoperídio. Endoperídio marrom acinzentado a cinza amarronzado 

(5D3 – 5C2), conspicuamente plicado, com 0.4 – 0.8 mm entre as marcações. Brilho platina, 

contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo cinza 

alaranjado “alabastro” a loiro escuro (5B2 – 5D4), 2.15 – 2.46 × 1.88 – 2.23 mm, de formato 

levemente circular a elíptico, superfície rugosa, túnica presente, bronze, e córtex simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 9.73 – 11.98 × 6.61 – 8.27 µm (L= 10.93 µm; W= 

7.20 µm), elíptico a alongado (Q= 1.36 – 1.70), alguns ovoides, em média eliptico (Qm= 

1.52), apículo presente em muitos, e parede de 0.64 – 1.15 µm. 

Material analisado: Canadá: Alberta, Falher. Shinners, T.C., 16 de Setembro de 1997. 

Agregado a cespitoso, sobre madeira em decomposição de Brassica napus L. [DAOM 

225599 – holótipo]. 

Comentários: Cyathus olla f. brodiensis é basicamente uma exceção a todas as formas da 

espécie Cyathus olla por ser a única com presença de marcações tanto internas quanto 

externas no perídio. Para um pesquisador não aprofundado nas nuances que o gênero 

apresenta, tratar a forma brodiensis como uma nova espécie poderia ser válido, entretanto os 

estudos de Shinners & Tewari (1998) confirmaram que esta é parte desse complexo de formas 

e variações que é Cyathus olla.  
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Figura 48. Cyathus olla f. brodiensis (DAOM 225599): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples e túnica bronze; D. basidiosporos. 

 

Um detalhe interessante desse material é a presença de peridíolos fortemente rugosos, 

e uma túnica visivelmente afastada do córtex, gerando uma visão similar ao córtex duplo em 

outros materiais. Raro em outros espécimes do grupo, f. brodiensis exibiu quantidades 

absurdas de esporos por lâmina, com presença de apículo em vários deles, alguns em formato 

ovoide entre outros formatos menos frequentes – por isso optamos por utilizar os valores 

padrões com base no Q (média da razão entre comprimento e largura do esporo). Três 

espécies podem ser consideradas similares a Cyathus olla f. brodiensis: C. ellipsoideus, C. 

tianshanensis var. tianshanensis, e C. parvocinereus. Cyathus ellipsoideus, descrito para a 

Índia, apresenta as mesmas medições de altura no basidioma, cores similares e córtex simples, 

porém as diferenças ficam por conta da largura na porção superior ser menor (5 – 6 mm), 

exoperídio exclusivamente hirsuto, ausência de estrias (ou quando presentes, inconspícuas e 

em espaçamento reduzido, 0.2 – 0.4 mm), brilho interno perceptível não contrastante com o 

exterior, peridíolos menores (1.53 – 1.83 × 1.25 – 1.39 mm), esporos maiores (19.44 – 23.75 

× 10.59 – 13.95 µm), mais alongados e com parede maior (1.03 – 2.87 µm). Outra espécie 
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descrita para a Ásia, C. tianshanensis var. tianshanensis, apresenta marcações conspícuas, 

endoperídio platina, córtex simples e esporos de tamanho compatível, assim como a forma 

brodiensis, porém  tem altura maior (8 – 12 mm) e peridíolos negros de 2.5 – 3 mm em 

diâmetro [essas medidas foram obtidas de Fan et al. (1994), única literatura com a descrição 

desta espécie em inglês – o protólogo é em Chinês, porém a diagnose está em latim, o que não 

invalida a publicação da espécie]. Cyathus parvocinereus também apresenta as mesmas 

medidas de altura, padrões de plicação e brilho platinado interno, porém diferente da também 

similar C. tianshanensis var. tianshanensis, C. parvocinereus apresenta largura menor na 

abertura superior (3.5 – 5 mm), cores mais escuras no exoperídio (marrom avermelhado), 

peridíolos menores (1.5 – 2 × 1 – 1.75 mm) com superfície lisa, córtex duplo e esporos com 

tamanho e parede maiores (11.43 – 17.78 × 9 – 15.24 µm, parede de 2 – 3.8 µm).  

 

Cyathus olla f. olla (Batsch.) Pers., Comm. Schaeffer icon. Pict.: 73 (1801)     Fig. 49 

 MB# 426654 

 MB# 215509 (Cyathus olla) 

Etimologia: do latim “olla”, pote. 

Distribuição: Amplamente distribuído no mundo, provavelmente tem como localidade 

tipo a Europa ou América do Norte. 

Perídio campanulado, 7 – 15 mm de altura, 7 – 10 mm de largura na porção superior, 

expandindo na boca, mas não formando um pedicelo na base. Embasamento conspícuo, liso, 2 

– 4 mm, amarelo mel a marrom amarelado (5D5 – 5D6). Exoperídio lanoso, amarelo mel a 

marrom amarelado (5D5 – 5D6), com tomentos de 0.2 – 0.5 mm, arranjados em pequenos e 

curtos tufos irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca lisa. Endoperídio cinza 

alaranjado, nougat ou bronze (5B2 – 5D3 – 5E5), liso. Brilho inexistente a perceptível, 

algumas vezes contrastando com o exterior. Epifragma branco, rígido e quebradiço. Estipe 

não observado na amostra. Peridíolo amarelo mel a marrom (5D6 – 6E4), 2.3 – 2.8 × 2 – 2.4 

mm, de formato circular, angular a elíptico, superfície levemente enrugada, túnica presente, 

bronze, e córtex simples, subhomogêneo duplo. Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 

9.68 – 13.23 × 6.81 – 8.74 µm (L= 11.64 µm; W= 7.62 µm), levemente elíptico a alongado 

(Q= 1.28 – 1.83), alguns ovoides, em média eliptico (Qm= 1.54), apículo presente em alguns, 

e parede de 0.91 – 1.40 µm. 
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Material analisado: Canadá: Ontario, Ottawa. Brodie, H.J., 23 de setembro de 1981. 

Agregado, sobre folhas ou madeira em decomposição de Cedro e arbustos. [BPI 727227; 

DAOM 200807]. 

 

Figura 49. Cyathus olla f. olla (BPI 727227): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

enrugada; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples, subhomogêneo duplo; D. basidiosporos. 

 

Comentários: a forma original de Cyathus olla, constantemente descrita apenas como 

C. olla, apresentou inúmeros nomes desde que foi inicialmente publicada por Persoon (1801) 

sob duas formas, α C. nitidus e  β. C. agrestis. Por ser uma espécie relativamente comum e 

cosmopolita, vários taxonomistas publicaram tantos nomes que Lloyd (1906) chamou este 

período de “era das novas espécies”. Como a descrição de Persoon (1801) não apresentava 

tantos detalhes morfológicos foi preferível realizar comparativos com as descrições mais 

expandidas do próprio Lloyd (1906) e Brodie (1975). Segundo ambos os autores, a cor seria 

descrita como “em tonalidades de cinza” (ao contrário dos tons marrom-amarelados de 

materiais recentemente analisados). O corpo de frutificação marcadamente expandido na 
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boca, a altura de até 15 mm, e a largura de aproximadamente 10 mm são compatíveis com 

todas as descrições já publicadas.  

 

Tabela 3. Comparação morfológica das características distintivas de Cyathus olla f. anglicus, 

C. olla f. brodiensis e C. olla f. olla. Características não inseridas na tabela são consideradas 

como idênticas pela literatura. 

 Cyathus olla f. anglicus Cyathus olla f. brodiensis Cyathus olla f. olla 

Peridio 10 – 13 × 11 – 15 mm (5.5 –) 6 – 9 × 7 – 9 mm 7 – 15 × 7 – 10 mm 

Exoperídio 
Lanoso, com tomentos ralos, 

marrom mostarda (5F6), liso 

Lanoso a levemente hirsuto, 

laranja amarronzado, loiro 

escuro ou marrom barro 

(5C3, 5D4, 5D5), plicado 

Lanoso, amarelo mel a 

marrom amarelado (5D5, 

5D6), liso 

Boca 

Lisa, mas com pequena 

marcação mais escura que o 

endoperídio 

Finamente fimbriada, da 

mesma cor do exoperídio 
Lisa 

Endoperídio 
Marrom avermelhado (5F8), 

liso, sem brilho 

Marrom acinzentado a cinza 

amarronzado (5C2, 5D3), 

conspicuamente plicado, 

brilho platina 

Bronze, nougat ou cinza 

alaranjado (5E5, 5D3, 5B2), 

liso, brilho inexistente a 

perceptível 

Peridíolo 

Marrom tabaco (5F6), 2.90 – 

3.43 × 2.57 – 2.84 mm, circular, 

elíptico a levemente irregular, 

superfície levemente enrugada, 

túnica indistinta, córtex duplo 

subhomogêneo nas bordas 

Cinza alaranjado a loiro 

escuro (5B2, 5D4), 2.15 – 

2.46 × 1.88 – 2.23 mm, 

levemente circular a 

elíptico, superfície rugosa, 

túnica bronze, córtex 

simples subhomogêneo  

Amarelo mel a marrom 

(5D6, 6E4), 2.3 – 2.8 × 2 – 

2.4 mm, circular, angular a 

elíptico, superfície 

levemente enrugada, túnica 

bronze, córtex simples 

subhomogêneo 

 

Outras características marcantes de C. olla f. olla, como o exoperídio com tomento 

ralo e lanoso (nunca hirsuto), ausência de marcações, e boca comumente ondulada também 

estão confirmadas. As únicas variações encontradas foram referentes ao tamanho dos 

peridíolos, descritos por Lloyd (1906) e Brodie (1975) como 3.5 mm de diâmetro (na nova 

análise não obtivemos amostras acima de 2.8 mm), e com formato irregular (circulares, 

angulares ou elípticos na nova análise). Ainda foi possível observar a existência de leve 
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enrugamento na superfície desta estrutura, expandindo os caracteres morfológicos que podem 

ser usados para a delimitação da espécie. Ainda sobre o peridíolo, é possível observar a 

existência de um córtex simples, já descrito anteriormente, mas com uma provável camada 

intermediária entre o córtex e a túnica, gerando um padrão subhomogêneo duplo. Acerca das 

leves variações, Brodie (1975) deixa claro que tamanho e formas nesta espécie não são 

constantes, porém o padrão de tomentos ralos e lanosos no exoperídio, e a forma expandida 

na boca são características chave para a delimitação da mesma. Apesar de não conseguir 

localizar corretamente onde o material tipo está depositado (a descrição do tipo é de Ratisbon, 

Alemanha), foi preferível escolher um espécime também do hemisfério norte, coletado e 

descrito pelo próprio H. J. Brodie, uma vez que este taxonomista realizou comparativos com 

outros materiais também provenientes da Europa. Entretanto vale ressaltar que apesar dessa 

cosmopoliticidade, os registros em países tropicais, como o Brasil, é focado em áreas 

temperadas como o Sudeste do país (Baseia & Milanez 2001), ou regiões que apresentam 

clima similar a Europa e América do Norte, como o Sul (Rick 1961).  

 

Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis, Journal of the Linnean Society 10: 346 (1868) 

               Fig. 50 

 MB# 2158857 

Etimologia: do latim “pallidus”, cor clara. 

Distribuição: Índias Ocidentais (Cuba – Localidade Tipo), México, Brasil, Peru, 

Costa Rica, EUA, Havaí, China e Tailândia. 

Perídio campanulado, 6 – 7 mm de altura, 4.5 – 8 mm de largura na porção superior, 

expandindo na boca, porém não formando um pedicelo na base. Embasamento conspícuo, 

liso, 2 – 6 mm de diâmetro, cinza amarronzado (6C3). Exoperídio hirsuto, bronze (5E5), com 

tomentos de 0.5 – 1 mm, arranjados em tufos regulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2 – 0.5 mm, marrom acinzentado (5F5). 

Endoperídio cinza alaranjado similar ao alabastro (5B2), liso, raramente inconspicuamente 

plicado. Brilho platina, contrastando com o exterior. Epifragma branco e flexível. Estipe cinza 

amarronzado (8F2), 0.5 mm de altura. Peridíolo cinza amarronzado (8F2), 1.5 – 2 × 1 – 1.5 

mm, de formato irregular a elíptico, superfície rugosa, túnica indistinta, e córtex simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, numerosos, 6.35 – 10.16 × 5.08 – 6.35 µm (L= 8.09 µm; W= 
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5.80 µm), levemente elíptico a alongado (Q= 1.20 – 1.75), em média eliptico (Qm= 1.41), 

apículo ausente, e parede de 1.27 µm. 

Material analisado: Brasil: Piauí, Caracol, Parque Nacional da Serra das Confusões. 

Baseia, I.G., 01 de Abril de 2011. Agregado, sobre madeira em decomposição. [UFRN-

Fungos 1869]; Rio Grande do Norte, Baía Formosa, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Mata Estrela. Baseia, I.G., 24 de julho de 2004. Agregado, sobre madeira em decomposição. 

[UFRN-Fungos 118]; Pernambuco, Igarassu. Baseia, I.G., 4 de abril de 2003. Agregado, 

sobre madeira em decomposição. [UFRN-Fungos 161]. 

 

Figura 50. Cyathus pallidus (UFRN-Fungos 1869): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus pallidus foi descrito originalmente para Cuba por Berkeley & Curtis 

(1869), entretanto sem a definição do voucher hoje é praticamente impossível localizar a 

exsicata do tipo desta espécie. Buscando por herbários com coleções do Berkeley, como o 

AJBC e o HAC (em Cuba) nenhum registro foi retornado. A espécie também não está 

localizada no BPI (EUA) ou DAOM (Canadá), herbários onde Lloyd e Brodie depositaram 
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suas espécies, respectivamente. Brodie (1975) cita em seu livro que C. pallidus tem uma 

forma facilmente distinguível na natureza ao utilizar a descrição expandida proposta por 

Lloyd (1906), quase que inteiramente idêntica a descrição do material coletado no Brasil e 

descrito nesta revisão, exceto pelos peridíolos de 2 mm (que acredito não ser a média, mas um 

valor máximo – nessa situação condizente com o que está aqui descrito). Brodie ainda cita 

variações em cores e tamanhos, podendo a espécie tornar-se mais escura e maior, como ele 

observou em laboratório, mas como as amostras brasileiras estão bem caracterizadas nestes 

dois aspectos, não há dúvidas da identidade do táxon. É provável que C. pallidus seja bem 

distribuído no continente Americano, mas os registros para a Ásia podem, ou não, representar 

outras espécies para o gênero.  

 

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

(2): 178 (2014)             Fig. 51 

 MB# 804729 

Etimologia: do latim “parvo”, pequeno, “cinereus”, acinzentado. Em referência ao 

basidioma pequeno com endoperídio cinza 

Distribuição: Brasil (localidade-tipo). 

Perídio campanulado, 4 – 7 mm de altura, 3.5 – 5 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca ou formando um pedicelo na base. Embasamento inconspícuo. 

Exoperídio hirsuto, marrom avermelhado (6F5), com tomentos de 0.3 – 0.5 mm, arranjados 

em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa inconspicuamente plicada, com 0.4 – 0.5 mm 

entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.2 mm, marrom 

avermelhado a marrom escuro (6F5 – 7F5). Endoperídio cinza perolado (5C1), 

inconspicuamente plicado, com 0.5 mm entre as marcações. Brilho platina, contrastando com 

o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo marrom acinzentado a 

cinza (7E1 – 7F2), 1.5 – 2 × 1 – 1.75 mm, de formato elíptico, superfície lisa a levemente 

rugosa, túnica indistinta, e córtex duplo, com exo e endocórtex negros, e mesocórtex cinza 

amarronzado de hifas frouxas. Basidiosporos lisos, hialinos, 11.43 – 17.78 × 9 – 15.24 µm 

(L= 14.48 µm; W= 11.79 µm), levemente elíptico a alongado, com alguns globosos (Q= 1.00 

– 1.63), em média levemente eliptico (Qm= 1.24), apículo ausente, e parede de 2 – 3.8 µm. 
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Material analisado: Brasil: Ceará, Crato, Floresta Nacional do Araripe, Trilha do 

Belmonte. 957 m. Cruz, R.H.S.F., 15 de maio de 2012. Agregado, sobre madeira em 

decomposição. [UFRN-Fungos 1814 – holótipo]. 

 

Figura 51. Cyathus parvocinereus (UFRN-Fungos 1814): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

lisa a levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas cinza 

amarronzadas e frouxas; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus parvocinereus, apresenta uma descrição concreta em seu protólogo 

publicado por Cruz & Baseia (2014). A única característica não tratada à época fazia 

referência à superfície lisa do peridíolo. Assim como comentado por Cruz & Baseia (2014), 

esta é uma espécie bem caracterizada, e é visualmente notável sua singularidade tanto por 

imagens quanto ao reanalisar o material, com um corpo de frutificação pequeno e 

campanulado, provido com tomentos hirsutos em tufos curtos, e coloração interna cinza 

perolada e brilhante. Apesar dessas características, nenhum outro material desta espécie foi 

localizado após novos esforços de coleta na região da Floresta Nacional do Araripe por anos 

consecutivos. Mesmo que o artigo de sua publicação sugira similaridades com C. earlei, C. 

canna e C. olla, vou ater-me aos comparativos com C. canna e C. olla f. olla, espécies que, à 
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época, seriam ligeiramente similares na morfologia, e que após esta revisão morfológica 

necessitam de um correto comparativo com C. parvocinereus. C. earlei não necessita do 

mesmo tratamento por tratar-se de uma espécie realmente distinta. Em Cruz & Baseia (2014), 

C. canna seria diferente de C. parvocinereus apenas pelo endoperídio liso e branco e por ter 

esporos exclusivamente globosos e pequenos, na faixa de 7 – 9 µm (Brodie 1975). Com as 

novas análises podemos afirmar que C. canna pode ser distinguido também por apresentar 

perídio infundibuliforme, exoperídio lanoso e liso, endoperídio cinza alaranjado (5B2) e liso, 

peridíolos rugosos de 2.03 – 2.24 × 1.79 – 2.01 mm e com córtex simples, e esporos que 

podem ser globosos a elípticos em sua forma. Em relação à C. olla f. olla, as diferenças 

seriam apenas a altura (alcançando 15 mm), peridíolos com córtex simples e esporos 

exclusivamente ovoides, mas este comparativo pode ser expandido com: paredes do perídio 

sem marcações, endoperídio bronze (5E5) e com brilho perceptível a inexistente, peridíolos 

levemente rugosos de 2.3 – 2.8 × 2 – 2.4 mm, cortéx simples subhomogêneo e esporos 

variando de levemente elíptico, alongado e ovoide, com comprimento não ultrapassando 14 

µm. 

 

Cyathus pedicellatus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 56 (7): 732 (1978)  

                     Fig. 61: A 

 MB# 312432 

Etimologia: em referencia ao pedicelo conspícuo. 

Distribuição: Colômbia (Localidade Tipo). 

Material (não analisado): Colômbia: Antioquia, Medellín, 2500 m. Durmont,K.P.  et 

al. (demais coletores não identificados), 13 de agosto de 1976. Padrão de crescimento 

desconhecido, sobre madeira em decomposição. [CO-6349 – holótipo; NYBG “sem voucher 

definido” – isótipo; NYBG “CO-6413”].  

Comentários: apesar de o nome denotar que apenas esta espécie apresenta pedicelo, C. 

pedicellatus é delimitada por um conjunto de caracteres mais amplo, como esporos e 

peridíolos grandes, como mostra a descrição do holótipo (Brodie, 1978b): “perídio muito 

marrom escuro, obconico, expandindo para fora amplamente próximo à boca, e claramente 

constrito na base; 8 – 10 mm de largura na boca, 10 – 12 mm de altura incluindo a porção 

do pedicelo; parede do perídio fina; pedicelo muito distinto, marrom escuro a negro, textura 

firme, 2.5 – 3 mm de altura; perídio externamente hirsuto e possuindo tufos conicos de cabelo 
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(tomento) alongados; perídio externamente e internamente claramente plicado, com plicação 

de 0.75 – 1 mm de distância; boca do perídio delicadamente fimbriada, exceto por espaços 

na linha das plicações; embasamento distinto, achatadamente globoso, 2.5 – 3 mm de 

largura; peridíolos de 2.5 mm em comprimento, circular nas bordas, enrugado; túnica 

ausente ou muito fina; córtex duplo, mas as duas camadas não são distinguíveis entre si; as 

duas camadas juntas tem 200 – 240 µm de largura; esporos variáveis, maioria elipsoides, 12 

– 14 µm de largura, 24 – 27 µm de comprimento, parede grossa”. O herbário CO (Colômbia) 

e o NYBG (EUA) responderam a solicitação da exsicata, mas disseram que não poderiam 

enviar, sengundo eles, por ser um material tipo. Brodie (1978b) cita que a característica de um 

pedicelo proeminente é ocasionalmente encontrada em outras espécies, como C. stercoreus e 

C. gracilis, mas a primeira é completamente distinta de C. pedicellatus em todas as 

características, enquanto a segunda se difere pelo perídio liso a inconspicuamente plicado e o 

pedicelo mais grosso (não afilado) como visto nas imagens do artigo de Brodie (1978b). Em 

conjunto com o pedicelo, esta espécie só pode ser descrita se apresentar claramente uma 

marcação similar a um buraco no embasamento (deixado quando o basidioma se desprende), 

córtex duplo aparentemente subhomogêneo e difícil de separar, esporos com formatos 

variáveis (alguns chegando a ser globosos) e perídio levemente constrito na metade do 

comprimento.  

 

Cyathus pictus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 49 (9): 1613 (1971)           Fig. 33: B 

 MB# 3124333 

Etimologia: em referência a faixa colorida no exoperídio, bem-definida (?) logo 

abaixo da boca no corpo de frutificação 

Distribuição: México (localidade-tipo). 

Perídio infundibuliforme, 7.5 mm de altura, 6 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca ou formando um pedicelo na base. Embasamento conspícuo, 1.3 mm, 

marrom amarelado (5E8). Exoperídio lanoso, marrom barro (5D5), com tomentos não 

arranjado em tufos e textura pouco definida. Parede externa aparentemente lisa. Boca 

finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.2 mm, marrom (6E4). Endoperídio marrom 

(6E4), aparentemente liso. Brilho fraco, porém perceptível, não contrastando com o exterior. 

Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolos não presentes na amostra. 
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Material analisado: México: Tlalnepantla, Lago de Guadalupe. Martinez, F. #70001, 

15 de setembro de 1968. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em 

decomposição de Eucalyptus sp. [DAOM 200375 – isotipo]. 

Comentários: Cyathus pictus é mais uma das espécies de Cyathus descritas apenas no seu 

ano de publicação por Brodie (1971b), e não mais encontrada. A última revisão realizada no 

México (Gómez & Pérez-Silva 1988a), país onde a espécie foi coletada, não apresentou 

nenhuma outra coleção além do material já analisado previamente por Brodie, mas depositado 

sem voucher no herbário da Escola Nacional de Ciências Biológicas – ENCB. Pelo que foi 

citado por Gómez & Pérez-Silva, é provável que esta realmente seja a coleção do holótipo 

#70001. Anotações incluídas no isótipo indicam que ele foi doado à coleção do DAOM em 18 

de agosto de 1986, junto com uma cópia da literatura. O material analisado, este isótipo, 

apresenta apenas um corpo de frutificação em estado ruim de conservação e sem peridíolos. 

Nesta amostra é válido observar o que Brodie chamou de “base afilada”, quase como um 

estipe no corpo de frutificação, mas novas amostras seriam necessárias para delimitar essa 

característica com certeza. Comparado diretamente com o protrólogo de 1971 essa amostra é 

levemente menor em altura (8 – 9 mm no protólogo) e ligeiramente maior em largura (5 mm 

no protólogo), variações que não mudam bruscamente a descrição original. Apesar da textura 

do tomento ser complexa de definir no isótipo, C. pictus apresenta tomentos curtos agrupados 

no holótipo, medindo de 0.2 – 0.4 mm (Brodie 1971b). Outra característica confusa de 

analisar no isótipo pela qualidade geral da amostra foi a plicação interna e externa, 

considerada lisa em ambas as paredes pela descrição original. Como nenhum peridíolo havia 

sido encontrado nesta exsicata do DAOM, e sabendo que é parte da coleção #700001 de H. J. 

Brodie, podemos considerar, ao menos provisoriamente enquanto nenhuma outra coleção é 

encontrada e analisada, que estas estruturas são negras, de formato irregular (elípticos a 

irregulares pelas imagens publicadas), medindo 2 – 2.5 × 1.75 – 2 mm, com córtex simples 

subhomogêneo, túnica ausente, esporos globosos de 26 – 32 µm de diâmetro e parede dos 

esporos de 3 – 3.5 µm (dificilmente distinguível nas imagens publicadas por Brodie em 1971, 

algumas vezes similar a uma única e fina linha). Um último comentário, talvez o mais 

contraditório de toda a descrição, é referente a característica que nomeia a espécie: a banda 

colorida abaixo da boca no corpo de frutificação – tanto na amostra analisada quanto nas 

figuras publicadas em Brodie (1971b) nenhuma banda colorida bem definida é vista, como 

por exemplo em C. annulatus var. annulatus. E falando nesta espécie que é completamente 

distinta de C. pictus, é curioso notar que Brodie evitou realizar comparativos com ela, mesmo 
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sendo a única que apresentaria também uma banda colorida na borda do corpo de frutificação. 

Acredito que se a caracterização do nome fosse com base no padrão de cor e no gradiente, que 

passa de marrom avermelhado (próximo à base) e torna-se mais claro (no topo), a 

nomenclatura teria um melhor significado. 

 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., Annales des Sciences Naturelles Botanique 1: 77 (1844) 

               Fig. 52 

 MB# 205559 

Etimologia: em referência ao coletor, Poeppig 

Distribuição: Indias Ocidentais (Cuba e Guiana – Localidades-tipo), América do Sul, 

América do Norte, Ásia e África. 

Perídio infundibuliforme, 5.85 – 7.91 mm de altura, (4.92) 6.34 – 7.15 mm de largura na 

porção superior, expandindo na boca, mas não formando um pedicelo na base. Embasamento 

conspícuo, 1.82 – 3 mm, de cor variável similar ao exoperídio. Exoperídio hirsuto, marrom 

chocolate, marrom avermelhado ou marrom escuro (6F4 – 6F5 – 7F4), com tomentos de 0.34 

– 0.77 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa conspicuamente 

plicada, com 0.37 – 0.64 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão 

contínuo, 0.22 – 0.41 mm, da mesma cor do exoperídio ou levemente mais escuro. 

Endoperídio cinza amarronzado, bege amarronzado ou marrom (6E2 – 6E3 – 6F3), 

conspicuamente plicado, com 0.43 – 0.71 mm entre as marcações. Brilho perceptível, 

algumas vezes contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. 

Peridíolo marrom acinzentado (7F3) a negro, (1.74) 1.97 – 2.09 (2.22) × (1.50) 1.61 – 1.88 

mm, de formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica indistinta, e córtex duplo, com exo e 

endocórtex negros, e mesocórtex de hifas frouxas marrom escuras, algumas vezes 

subhomogêneo no topo e base. Basidiosporos lisos, hialinos, 29.47 – 43.95 (53.07) × 22.95 – 

33.97 µm (L= 39.20 µm; W= 26.53 µm), levemente elíptico a alongado (Q= 1.22 – 1.81), em 

média eliptico (Qm= 1.49), apículo ausente, e parede de 2.8 – 5.97 µm. 

Material analisado: Cuba. Poeppig, E.F. #47. 1824 (dia e mês de coleta 

desconhecidos). Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição. 

[PC0167598 - holótipo; PC0167602 – parátipo]; Guiana Francesa. Leprieur, F.M.R. #421. 

Data de coleta desconhecida, Padrão de crescimento e substrato desconhecido [PC0167609 – 

parátipo; PC0167614 – parátipo]; Guiana Francesa. Poiteau, P.A. 1824 (dia e mês de coleta 
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não conhecidos). Padrão de crescimento e substrato desconhecido [PC0167608]; Brasil: Rio 

de Janeiro. Coletor, data, padrão de crescimento e substrato desconhecidos [PC0167601]; 

Brasil: Bahia. Blanchet, J.S. 1839 (dia e mês de coleta desconhecidos). Padrão de crescimento 

desconhecido, em solo [PC0167610]; Argentina: Salta. Brodie, H.J. #1099. 1951 (dia e mês 

de coleta desconhecidos). Padrão de crescimento desconhecido, em húmus [PC0167611]; 

Guadalupe. Dados desconhecidos [PC0167603]; China. Callery, J.M.M. 1844 (dia e mês de 

coleta desconhecidos). Padrão de crescimento e substrato desconhecidos [PC0167600]; EUA: 

New Mexico, Organ Mountains. Gardner. Dados desconhecidos [PC0167606]; Madagascar: 

Mananara. Decary, R. 2 de setembro de 1920. Padrão de crescimento e substrato 

desconhecidos [PC0167607]. 

Comentários: Cyathus poeppiggi era, até pouco tempo, uma espécie única, por apresentar 

corpo de frutificação marcadamente plicado e esporos gigantes, o que facilitava a sua 

identificação. Porém, com a descrição das recentes C. lignilantanae em Cabo Verde (Martin 

et al., 2015) e C. magnomuralis no Brasil (Cruz & Baseia 2014), outras características 

tiveram que ser observadas para delimitar a variação entre estas espécies. C. lignilantanae 

pode ser facilmente segregada, principalmente, pelo tamanho dos seus raros esporos (12.2 – 

17.6 × 8.8 – 12.0 µm), e pelo tamanho e cor do peridíolo (2.1 – 2.3 × 1.8 – 2.0 mm, cinza 

amarronzado a marrom acinzentado). Por sua vez, Cyathus magnomuralis pode ser 

diferenciado pela inexistência de expansão na boca, boca com 0.1 mm de altura (ao contrário 

dos quase 0.4 mm em C. poeppigii), peridíolos de 1 – 1.5 mm de diâmetro, córtex claramente 

duplo e presença de alguns esporos ovoides a levemente elípticos. A coleção completa do 

herbário PC contém amostras denominadas como C. poeppigii de diversos continentes, 

incluindo o holótipo e parátipo de Cuba e os parátipos da Guiana Francesa. Alguns dos 

basidiomas apresentavam formas distintas à morfologia do C. poeppigii o que motivou uma 

análise de toda a coleção individualmente. Parte dos corpos de frutificação era levemente 

campanulada, com a base arredondada, enquanto em outros era possível observar padrões de 

queda do endoperídio em espécimes mais antigos, exibindo partes do mesoperídio mais 

escuro – a última característica sendo facilmente visível no material da Guiana Francesa que 

não era o parátipo (PC0167608), mas ainda assim notável em outras amostras. O material 

proveniente de Madagascar apresentou certas quebras (intermitências) nas fimbrias da boca 

nas regiões próximas a delimitação dos sulcos (PC0167607), enquanto que o córtex duplo 

aparentemente subhomogêneo foi observado com mais clareza no holótipo de Cuba, nas 

amostras de Guadalupe, e no material proveniente da Guiana Francesa (não o parátipo). Da 
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coleção completa, as amostras de Cuba (holótipo), Guiana Francesa (não parátipo), 

Madagascar, Argentina, EUA e Brasil (Rio de Janeiro) podem ser considerados como C. 

poeppigii no senso estrito da espécie. A exsicata brasileira da Bahia apresentou peridíolos de 

cor cinza amarronzado, e o parátipo da Guiana Francesa, mesmo sendo uma parte relevante da 

coleção, foi armazenado com terra que pode ter corroído parte do tomento dos basidiomas, 

além de não apresentar plicação nítida, sendo algumas amostras claramente lisas, como 

PC0167609. A exsicata PC0167714, também parte do parátipo, apresentou plicações 

conspícuas e boa parte das características similares a C. poeppigii, porém tanto nestas duas 

amostras do parátipo quanto na amostra brasileira da Bahia os esporos são de 

aproximadamente 14 – 24 × 10 – 17 µm, subglobosos a alongados e com parede de 1.5 – 3 

µm, que pode levar a identificação destas amostras como C. limbatus e não como C. 

poeppigii. Sobre o material proveniente da China (PC0167600), este se trata provavelmente 

de um C. striatus, com peridíolos em formato triangular, marrom acinzentado (8F3), medindo 

2.11 – 2.78 × 1.97 – 2.37 mm, e com esporos com tamanho compatível.    

 

Figura 52. Cyathus poeppigii (MNHN-PC-PC0167598): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

lisa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo, subhomogêneo simples no topo e na base do peridíolo, com 

hifas intermediárias negras e frouxas nas bordas; D. basidiosporos. 
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Cyathus pullus F.L. Tai & C.S. Hung, Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. 3 (2): 160 (1948) 

              Fig. 61: B – C 

 MB# 312434 

Etimologia: definição desconhecida. No latim “pullus” significa pássaro jovem, 

porém Brodie (1975) cita com o significado de muito escuro. 

Distribuição: China (localidade tipo) e México. 

Material (não analisado): China: Yunnan, Kunming. Tai, F.L. #5510, 28 de agosto de 

1938. Padrão de crescimento desconhecido, sobre solo. [HMAS 01510 – tipo]. 

Comentários: Cyathus pullus foi uma das espécies chinesas que não foram enviadas em 

empréstimo por seu herbário. Brodie (1975) apresenta sua descrição como: “perídio 

campanulado, 8 – 10 mm de altura, 7 mm de largura no topo, exterior tomentoso, marrom 

verona, claro na parte superior (Oliva Towny ?), estrias próximas em ambas as superfícies; 

interior marrom Bister (?), de certo modo brilhante, margem não fimbriada, peridíolos Drab 

(?), orbicular, 2 – 2.5 mm de diâmetro, esporos ovoides a subglobosos, hialinos, lisos, com 

ponta em uma das terminações ou arredondado em ambas as terminações, 8.6 – 11 × 6.4 – 

7.9 µm, episporo (parede do esporo) 1 µm de espessura”. Como o artigo original de Tai & 

Hung (1948) apresenta sua descrição e comentários em chinês, o máximo de informações foi 

obtida de sua diagnose, ilustração e da citação de C. hookeri como espécie próxima na 

morfologia. Brodie (1975) comenta que por C. pullus ser uma espécie fortemente plicada não 

parece que ela e C. hookeri sejam realmente espécies próximas, já que C. hookeri é liso 

externamente, e inconspicuamente plicado internamente. Da ilustração original é possível 

extrair mais quatro informações importantes: o crescimento agregado de alguns basidiomas, o 

formato infundibuliforme (e não campanulado como sugerido na descrição), margem da boca 

fimbriada em padrão contínuo e tomentos ralos no exoperídio (aparentemente agrupados na 

porção superior do basidioma).  

 

Cyathus pygmaeus Lloyd, The Nidulariaceae or “bird‟s nest fungi (7): 26 (1906)    Fig. 53 

 MB# 205607 

Etimologia: do latim “pygmaeus”, anão 

Distribuição: EUA (localidade tipo), Chile e Brasil. 
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Perídio infundibuliforme a campanulado, 3 – 6.5 mm de altura, 4 – 5 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento 

inconspícuo. Exoperídio lanoso, marrom amarelado a marrom (5D6 – 5E7), com tomentos 

finos e curtos, difíceis de medir, mas quando possível 0.2 – 0.35 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 

0.15 – 0.3 mm, cinza alaranjado (5B2). Endoperídio cinza, castanho ou nutria (5E3 – 5E4 – 

5F3), liso. Brilho inexistente a fraco, mas contrastando com o exterior pela coloração. 

Epifragma e estipe não observados na amostra. Peridíolo marrom a marrom tabaco (5F5 – 

5F6), 1.17 – 1.56 × 1.07 – 1.31 mm, de formato elíptico, irregular ou angular, superfície lisa a 

levemente rugosa, túnica presente, bronze, e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 

numerosos, 11.52 – 14.38 × 8 – 10.14 µm (L= 12.75 µm; W= 8.97 µm), levemente elíptico a 

alongado, com alguns ovoides (Q= 1.25 – 1.69), em média eliptico (Qm= 1.42), apículo 

ausente, e parede de 0.86 – 1.25 µm. 

 

Figura 53. Cyathus pygmaeus (BPI 703514): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície levemente 

rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples com túnica bronze; D. basidiosporos. 

 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

162 
 

Material analisado: EUA: Washington. Piper, C.V. Cat. No. 30767, junho de 1906 

(dia de coleta desconhecido). Padrão de crescimento e habitat desconhecidos. [BPI 703514 – 

holótipo]. EUA: California, Los Angeles. Towne, S.S. Cat. No. 30766. Data de coleta 

desconhecida. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição [BPI 

703515]. Chile: Santiago. Espinosa, M.R. Cat No. 34548. Data de coleta desconhecida [BPI 

703513]. 

Comentários: Cyathus pygmaeus é uma bela e bem definida espécie, com um córtex simples 

e bem delimitado, uma túnica bronze indiscutivelmente presente nos peridíolos e 

corretamente descrita desde 1906, data de sua publicação original por Lloyd. O holótipo (BPI 

703514) é composto por dois corpos de frutificação de qualidade “aceitável” (bem 

conservados) e alguns fragmentos e peridíolos. Ele apresenta muitos esporos por lâmina e 

toda a sua descrição direcionou corretamente para C. pygmaeus na chave de identificação 

proposta por Brodie (1984). Uma segunda amostra americana (BPI 703515) foi identificada 

por Lloyd também como C. pygmaeus, considerando a mesma morfologia do tipo, mas sendo 

uma amostra maior e mais amarronzada; nesta amostra Brodie inseriu anotações confirmando 

o fato (“I agree with Lloyd. Apparently same as type except a bit larger and browner. Same 

small spores and peridioles = C. pygmaeus Lloyd fide H.J. Brodie. 10 June 1966” – Brodie, 

em nota pessoal na exsicata). A Terceira coleção, obtida do Chile (BPI 703513) havia sido 

considerada como C. pygmaeus por Lloyd, mas com certo receio principalmente por ele não 

acreditar que uma espécie proveniente da América do Sul pudesse ser a mesma espécie 

encontrada nos Estados Unidos, apesar da morfologia similar (“the features of the collection 

is the very small cups. The spore 8 x 12 are the same as described. Of course it is strange to 

refer a South American collection to a species know from only one collection from N.W. 

United States but I can note no difference in the plants” – Lloyd, em nota pessoal na exsicata). 

Brodie, na mesma exsicata, inseriu uma nota de comentário duvidando da nomenclatura 

proposta por Lloyd, pois segundo ele a coleção tinha medidas mais largas e seria mais lanosa 

que o tipo, bem como o material seria escasso para tentar realizar mais análises (“I doubt that 

this is correctly named. Wider and more wooly than type. Collection too meager to allow 

action. Cyathus sp.? H.J. Brodie. June 10/66” – Brodie, em nota pessoal na exsicata). 

Descrevendo com calma essa exsicata, é notável que existam vários pequenos fragmentos, 

porém 2 deles tinham um estado que permitia a análise e outro estava cortado pela metade. 

Foi possível delimitar que esta amostra do Chile tem medidas de 3 – 3.5 × 3 – 4 mm no corpo 

de frutificação (levemente menores que o tipo norte americano), de cor marrom amarelado 
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(5E6) a marrom (5E7) no exoperídio (similar ao tipo), padrão de tomentos lanoso (similar ao 

tipo), padrão de abertura na frutificação proporcional a linha lateral da frutificação (não 

expandido no topo, assim como o holótipo) e tamanho do esporo idêntico ao tipo, o que gera 

total certeza de que apesar de menor em tamanho, o material Chileno refere-se a mesma 

espécie, como Lloyd havia sugerido, e indica a correta existência de C. pygmaeus na América 

do Sul [como já publicado para o Brasil (Trierveiler-Pereira & Baseia 2009)]. 

 

Cyathus renweii T.X. Zhou & R.L. Zhao, Fungal Diversity 17: 245 (2004)    Fig. 61: D – E 

 MB# 371274 

Etimologia: desconhecido, provavelmente em homenagem ao micólogo chinês Ren 

Wei. 

Distribuição: China (localidade-tipo). 

Material (não analisado): China: Hunan, Tianpingshan Hill, Badagongshan National 

Nature Reserve. Zhao, L.Z., outubro de 2001 (dia de coleta desconhecido). Padrão de 

crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição. [SWFC 21406 – holótipo; 

SWFC 21381 – parátipo]. 

Comentários: Uma das espécies chinesas que não puderam ser analisadas durante esta 

revisão, C. renweii é descrito por Zhou et al. (2004) como: “basidiocarpo obconico ou 

emforma de taça, 8 – 10 mm de altura e 5 – 6 mm de largura na boca, embasamento pequeno 

(cerca de 2 mm de diâmetro) ou não óbvio. Superfície externa do perídio amarronzada, 

coberto com cabelos (tomento) amarelado a rosa-amarelado e tufos afilados, fracamente 

plicado somente perto da boca, interior acinzentado, fortemente plicado (1 a 2 por mm), boca 

fimbriada, não setosa; peridíolos depressos, arredondados, 2 mm de diâmetro, acinzentados, 

córtex simples, túnica marrom, 20 – 25 µm de espessura; esporos elipsoides a elipsoide-

alongados, raramente ovoides, (18 –) 21 – 31 (– 34.5) × 10.5 – 13.5 (– 16) µm, L= 26.6 µm, 

W= 13.2 µm, Q= 2.02 (n= 83/3), exósporo (parede do esporo) fina ou levemente espessa”. 

Assim como as demais espécies publicadas no artigo de Zhou et al. (2004), muito da 

descrição é similar ao padrão utilizado atualmente para o grupo, e que Zhao utilizou nas 

descrições posteriores já que a mesma é uma das autoras do artigo. A característica mais 

chamativa de C. renweii são seus esporos alongados, como observável na ilustração original e 

em suas medidas no protólogo, entretanto não é possível expor muito mais características sem 

a observação do holótipo. Ainda com base na ilustração, é possível supor que o padrão de 
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crescimento da espécie é agregado, ou solitário, mesmo que não tenha sido definido nos 

materiais examinados da descrição. Segundo Zhou et al. (2004), C. renweii pode ser 

comparável com C. striatus, C. hirtulus e C. yunnanensis, mas nenhuma das espécies 

apresenta o mesmo padrão no formato e tamanho dos esporos. Porém, a inclusão destas três 

espécies leva a crer que, comparativamente, os tomentos “amarelados a rosa-amarelados” 

tendam mais para um marrom amarelado, sem nenhuma tonalidade de “rosa”, termo comum 

em descrições de materiais provenientes da China, já que as três tem tonalidades 

amarronzadas nos perídios e nada é citado sobre essa característica ser distinguível à C. 

renweii. 

 

Cyathus rudis Pat., Bulletin du Muséum d‟Histoire Naturelle Paris 30: 532 (1924) 

 MB# 277013 

Etimologia: do latim “rudis”, cru, bruto, não preparado, de aplicação não clara. 

Provavelmente em referência ao exterior áspero. 

Distribuição: Madagascar (localidade-tipo) Nova Caledônia e Amboina. 

Material (não analisado): Madagascar: Ankaramy. Patouillard, N.T., dezembro (Dia 

e ano de coleta desconhecidos). Padrão de crescimento desconhecido, sobre esterco de vaca. 

[PC “sem voucher” – holótipo]; New Caledonia. Dados indisponíveis [PC “sem voucher”]; 

Amboina. Dados indisponíveis [PC “sem voucher”]. 

Comentários: dados insuficientes, inexistência em banco de dados e informações superficiais 

tornam Cyathus rudis uma espécie com enorme potencial para ser neotipificada, isso é claro 

se algum pesquisador embarcar para coletar em Madagascar ou algum dos outros locais onde, 

aparentemente, este material pode ser encontrado. Brodie (1975) publicou a tradução da 

descrição original de Patouillard (1924) da seguinte maneira: “perídio cônico, em forma de 

taça, 5 – 10 mm de altura, 5 – 8 mm de largura na boca, estriado na superfície interna, 

coberto na superfície externa com amplas escâmulas vermelho ferrugíneo escondendo as 

estrias externas que são inconspícuas; interior branco prateado; peridíolos marrom-negro 

com túnica fina, 1 mm de largura; esporos abundantes, elípticos, 9 – 12 × 5 µm”. Patouillard 

(1924) cita que esta espécie seria semelhante a C. novae-zeelandiae com os mesmos esporos, 

mas peridíolos com o dobro de tamanho, comentário que Brodie (1975) rebateu dizendo que 

C. rudis teria esporos e peridíolos consideravelmente menores, tomentos externos tufados e 

menos distribuídos, além de corpo de frutificação mais expandido e mais baixo. Análises do 
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tipo de C. novae-zeelandiae, indicam que os peridíolos realmente são maiores nesta espécie 

(2.05 – 2.48 × 1.82 – 2.17 mm), bem como a menor expansão na boca (3 – 6 mm), mas os 

esporos são de tamanhos similares (8.16 – 12.44 × 4.77 – 7.38 µm) e o peridíolo realmente é 

o dobro ou pouco mais em tamanho, confirmando as afirmações de Patouillard, enquanto 

Brodie acertou as demais características que observou. Durante o pedido de empréstimo para 

o MNHN-PC nenhum registro para C. rudis foi localizado, mesmo Brodie (1975) indicando 

que existiriam três materiais (Madagascar, Amboina e Nova Caledônia) neste herbário. 

Também é confuso o motivo real de Brodie não ter analisado o córtex ou ter redescrevido esta 

amostra durante sua revisão, já que, segundo ele, examinou os isótipos e materiais adicionais 

depositados no MNHN-PC. É indiscutível que C. rudis pode ser uma espécie válida e 

interessante, e atualmente a única com perídio estriado, desenvolvimento em esterco e 

coloração vermelho ferrugíneo, ou algo próximo à cor marrom avermelhado. Em uma busca 

em banco de dados online, como o GBIF (www.gbif.org) o único registro aparentemente 

disponível para esta espécie é da Tanzânia (Kimboza), coletado por Francisco D. Calonge 

[MA-FUNGI 33298-1]. O pedido desse material para análise ainda precisa ser realizado, e em 

caso de confirmação da espécie, será definida esta amostra como neótipo; em caso de não ser 

a mesma espécie a única sugestão é a inclusão de C. rudis em uma lista de espécies extintas 

para Madagascar, ou esperar que seja reencontrada no futuro através de novas expedições ao 

local. 

 

Cyathus setosus H.J. Brodie, Canadian Journal of Botany 45 (1): 1 (1967)     Fig. 54 

 MB# 329465 

Etimologia: em referência as setas conspícuas no perídio. 

Distribuição: Jamaica (localidade-tipo), Bolívia, Costa Rica, Guadalupe, México, 

Santa Lúcia e Trinidade. 

Perídio infundibuliforme, 6 – 8 mm de altura, 7.5 – 9 mm de largura na porção superior, 

expandindo ou não na boca, mas não formando um pedicelo na base. Embasamento conspícuo 

a inconspícuo, 1 – 2 mm, da mesma cor do exoperídio. Exoperídio lanoso com porções 

hirsutas, marrom amarelado ou marrom avermelhado escuro (5E8 – 5F8), com tomentos de 

0.35 – 0.7 mm, algumas vezes arranjados em tufos irregulares e rígidos. Parede externa lisa. 

Boca finamente a distintamente setosa em padrão contínuo, 0.3 – 0.5 mm, marrom 

avermelhado a marrom escuro (5F8 – 6F5). Endoperídio loiro escuro a marrom tabaco (5D4 – 
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5F6), liso a inconspicuamente plicado, com 0.3 – 0.5 mm entre as marcações. Brilho 

inexistente a perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados 

na amostra. Peridíolo marrom tabaco (5F6) a negro, 1.92 – 2.56 × 1.60 – 2.18 mm, de formato 

circular a levemente elíptico, superfície lisa, túnica indistinta, e córtex duplo subhomogêneo 

simples e espesso, sendo o exo, meso (de hifas compactas) e endocórtex negros. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 16.6 – 19.07 × 11.31 – 13.39 µm (L= 17.74 µm; W= 12.15 µm), 

elíptico a alongado (Q= 1.31 – 1.64), em média eliptico (Qm= 1.46), apículo ausente, e parede 

de 1.34 – 2.28 µm. 

Material analisado: Jamaica: Hanover Parish, perto de Woodsville, 300m. Brodie, 

H.J. HJBrodie Herbarium no.6619a, 9 de janeiro de 1966. Padrão de crescimento 

desconhecido, em uma ravina molhada sobre Xanthosoma Scott e Musa L. em decomposição. 

[DAOM 200815 – holótipo]. 

 

Figura 54. Cyathus setosus (DAOM 200815): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas negras e compactas; D. 

basidiosporos. 
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Comentários: Cyathus setosus pode ser o Cyathus mais fácil de identificar a olho nu: a 

presença de setas conspícuas na boca dos basidiomas é uma característica clara e detalhada, e 

é perfeita como escolha para o seu nome, por se manter intacta até mesmo em basidiomas 

mais velhos (diferente do que ocorre em algus corpos de frutificação de C. striatus, que 

perdem suas setas a medida que amadurecem). Brodie (1967d) cita que, em adição as setas, 

nenhum outro Cyathus apresenta um tamanho tão grande com um embasamento tão reduzido, 

porém não posso considerar essa uma característica forte a se utilizar em comparativos futuros 

por ser variável em muitas espécies segundo o substrato. A coleção tipo apresenta poucas 

diferenças ao protólogo de Brodie (1967d): tamanho levemente reduzido das setas (em 

comparação aos 05 – 1 mm no protólogo) e peridíolos marrom tabaco, circulares a levemente 

elípticos (sendo negros e angulares segundo Brodie). Acerca do peridíolo a camada cortical 

pode ser um desafio para quem desejar se aprofundar na descrição dessa espécie: apesar de 

dupla, ambas as camadas são ligadas por um mesocórtex compacto e negro, de cor muito 

próxima à cor do endo e exocórtex, dando uma aparência de uma única e simples camada 

cortical negra e espessa. Visualizações ao microscópio estereoscópico, ou em casos 

específicos realizando cortes mais finos em lâmina de microscopia ótica, podem solucionar 

esse problema. Outro problema ocorre ao utilizar a chave de identificação de Brodie (1984) 

nesta espécie: C. setosus é marcado por não ter túnica, mas está localizado no grupo III da 

classificação de Brodie que, por ironia, é direcionado para espécies com túnica. Para 

complicar ainda mais a situação, caso o pesquisador considere sua amostra com presença de 

túnica (o que não é verdade), dentro do grupo III ele só encontrará o passo para C. setosus se 

a túnica for ausente, eliminando o passo que direcionaria para a espécie correta e até mesmo 

para este grupo – um erro estranho que passou de modo imperceptível à Brodie no momento 

que criou sua chave dicotômica.   

 

Cyathus sichuanensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin.: 289 (1989)    Fig. 61: F – G 

 MB# 126326 

Etimologia: em referência a localidade de coleta, província de Sichuan, China. 

Distribuição: China (localidade-tipo). 

Material (não analisado): China: Chengdu, Sichuan. Du, F., 13 de setembro de 1987. 

Agregado a solitário, sobre madeira de bambu em decomposição. [MHSU 971 – holótipo]. 
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Comentários: Cyathus sichuanensis é uma das espécies chinesas que não puderam ser 

analisadas durante esta revisão, por indisponibilidade do herbário em realizar o empréstimo. 

Essa espécie foi descrita em chinês por Liu & Li (1989b), com apenas a diagnose em latim. A 

tradução para o inglês, de Fan et al. (1994), descreve a espécie como: “perídio obconico, 5 – 

6 mm de altura, 7 mm de largura, base em forma de disco, 3.5 mm de diâmetro, margem 

algumas vezes encurvada, fimbriada; três camadas com 200 µm de espessura, mesoperídio 

alveolado e de 100 µm de espessura, endoperídio e exoperídio composto por hifas com 2.5 

µm de diâmetro, parede de 0.8 – 1 µm de espessura, não ramificada, não septada, marrom 

amarelado claro; superfície externa cor de argila, não estriada, coberta com tomentos 

ligados e com 5 µm de diâmetro, parede de 1.25 µm de espessura, marrom amarelo claro; 

superfície interna não estriada ou fracamente estriada, cor de argila a marrom profundo; 

peridíolo biconvexo, 2 – 2.5 mm de largura, marrom acinzentado, túnica cinza, córtex de uma 

camada; esporos elípticos-alongadso, (16.25 –) 17.5 – 23.75 × 11.25 – 12.25 µm, episporo 

(parede do esporo) 2.5 µm de espessura, hialino, liso”. Pelos comentários de Liu & Li 

(1989b) esta espécie é similar a C. minimus, mas esta última teria ausência de uma base 

discoide, além de perídio, peridíolo e esporos com tamanhos menores, fato que se comprovou 

após a reanálise do tipo de C. minimus, exceto pelo tamanho dos esporos, que são similares 

aos de C. sichuanensis (em C. minimus o perídio mede 4.0 – 4.4 × 4.2 – 4.6 mm, enquanto o 

peridíolo mede 1.3 – 1.37 × 1.13 – 1.23 mm). Ademais, com base na ilustração, C. 

sichuanensis aparenta ter boca lisa, tomentos ralos e perídio sem marcações, porém a 

confirmação de todas estas características só deve ocorrer com a reanálise do holótipo.   

 

Cyathus sinensis Imazeki, Bot. Mag., Tokyo 63: 96 (1950)       Fig. 55 

 MB# 329465 

Etimologia: em referência a localidade, “sinensis” – da China. 

Distribuição: Japão (localidade tipo), China. 

Perídio infundibuliforme, 4.48 – 5.92 mm de altura, 3.04 – 6.24 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento 

conspícuo, liso, 1.6 – 2.4 mm, marrom argila. Exoperídio hirsuto, marrom amarelado ou 

marrom argila (5D5), com tomentos de 0.18 – 0.36 mm, marrom alaranjado (5C3), arranjados 

em tufos regulares na juventude a irregulares na maturidade, rígidos. Parede externa lisa. 

Boca lisa a finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.04 – 0.08 mm. Endoperídio mármore 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

169 
 

(5B2), liso. Brilho inexistente, mas contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não 

observados na amostra. Peridíolo marrom (6E5), 0.95 – 1.25 (1.6) × 0.9 – 1.45 mm, de 

formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica presente, acinzentada, e córtex simples. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 12.5 – 17.5 × 8.75 – 10.5 µm (L= 15 µm; W= 9.62 µm), 

levemente elíptico a alongado (Q= 1.25 – 1.86), em média eliptico (Qm= 1.50), apículo 

ausente, e parede de 1.25 – 3.75 µm. 

 

Figura 55. Cyathus sinensis (TNS-F-11866): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex simples; D. basidiosporos. 

 

Material analisado: Japão: Ilhas Kyushu. Sato, M. No. 171. Det. Imazeki, R., 28 de 

maio de 1942. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição. [TNS-

F-11866 – holótipo]. 

Comentários: Cyathus sinensis é uma espécie que pode ser considerada um “achado de 

sorte” durante a revisão: descrita em artigo por Imazeki (1950), C. sinensis não apresenta 

voucher, apenas a localidade escrita em kanji “大木彦” [Dàmù Yàn (?)], a data e o coletor, 
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além da descrição que a espécie pertenceria a seção Olla descrita por Tulasne & Tulasne 

(1844), e nenhuma referência a classificação de Lloyd (1906), mais recente à época e anterior 

a de Brodie, publicada apenas em 1975. Extranhamente o material foi localizado depositado 

na coleção do National Museum of Nature and Science (TNS) em Tsukuba, Japão, enquanto o 

holótipo do C. badius, também depositado neste herbário, estava sendo procurado. 

Classificado em seu envelope como “TYPUS”, o material de Cyathus sinensis tem a mesma 

data de coleta e o mesmo coletor do espécime publicado em 1950, mas a localidade de coleta 

está como “Ilhas Kyushu, Japão”, sem uma explicação aparente. O espécime é acompanhado 

de pequenos musgos do gênero Entodon Müller Hal. no substrato (como descrito 

originalmente por Imazeki) e não apresenta brilho interno, mas é interessante como a cor mais 

clara do endoperídio, visualmente similar ao branco, contrasta com o exterior. Toda a 

descrição no protólogo é correta com a reanálise, adicionando as demais características não 

explanadas em 1950. Nos grupos propostos por Brodie, esta espécie é localizada no grupo III 

– Triplex, mesmo sendo um material com exoperídio hirsuto tanto pela ilustração de Imazeki 

quanto ao ser observado novamente. 

 

Cyathus stercoreus f. ephedrae Calonge, Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid 19: 

33 (1994)             Fig. 62: A – D 

 MB# 412918 

Etimologia: em referência ao hábito de coleta, sob raíz de Ephedra distachya L. 

Distribuição: Espanha (localidade tipo). 

Material (não analisado): Espanha: Madrid, estrada entre Madrid – Valência, Km. 16. 

Calonge, F.D., 18 de fevereiro de 1974. Agregado, sobre madeira em decomposição de 

Ephedra distachya L., em solo de gesso [MA-Fungi 30666 – holótipo]. 

Comentários: A forma ephedrae é, entre as formas de C. stercoreus (tabela 4), a que mais se 

assemelha a forma stercoreus, sendo descrito por Calonge (1994) como: “carpóforo séssil, 

cespitoso o aninhado, obcônico ou cilíndrico, de 5 – 7 mm de altura e 4 – 5 mm de diâmetro 

na porção apical. Na base se observam rizomorfas abundantes de cor canela. Perídio rígido, 

sem pregas (sem estrias), coberto exteriormente por um tomento de cor canela em carpóforos 

jovens, que desaparece com a maturidade. Interior sempre liso, de cor castanho escuro e 

repleto de peridíolos. Peridíolos negros, de forma variada – lenticular, elipsoide, mitriforme 

(?), ovoide, triangular, etc., de 2.5 – 4 × 1.5 – 2.5 mm de espessura, sem túnica, porém 
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apresentam um funículo de cor canela. Os peridíolos da camada mais superior sem funículo. 

A secção transversal dos peridíolos mostram um córtex biestratificado: duas camadas de tom 

castanho enegrecido, de 100 – 300 µm de espessura na externa e de 30 – 40 µm na interna, 

podem ser observadas, separadas por uma zona filamentosa com hifas soltas. Epifragma 

formado por hifas não espinhosas. Esporos de 18 – 40 µm de diâmetro, globosos – ainda que 

algumas vezes se pode ver algum ovoide –, liso, hialino, com parede celular de 2 – 4 µm de 

espessura”. Calonge (1994) considera essa espécie diferente do C. stercoreus original por seu 

desenvolvimento sobre a raíz de Ephedra, a morfologia dos peridíolos e pelos corpos de 

frutificação com abundantes rizomorfas. O desenvolvimento em outros substratos já foi 

documentado em literatura (Brodie 1975; Malloure & James 2013), e até mesmo observou-se 

interfertilidade entre espécies em substratos diferentes (Malloure & James 2013), mas as 

outras duas características são, com toda a convicção, extremamente singulares nesta espécie, 

como observados na ilustração: os peridíolos com diferentes morfologias pode ser apenas um 

fator do desenvolvimento do corpo de frutificação, onde os peridíolos se “deformaram” pelo 

tamanho gigante (4 mm de largura é provavelmente a maior medição de um peridíolo no 

gênero), mas se essa característica se manteve em muitos basidiomas é um caso a se 

considerar; e a quantidade de rizomorfas abundantes na base do corpo de frutificação é inédita 

(se não tiver sido confundido com parte do micélio que ainda estava no substrato). Creio que 

o epíteto da forma poderia ter sido escolhido com base em alguma dessas características mais 

marcantes, ao invés do substrato, mas essa foi a escolha do autor. Demais comparativos só 

podem ser realizados ao observar o tipo depositado no MA-Fungi – o espécime não foi 

analisado por ter sido localizado na revisão há pouco tempo, e o pedido de empréstimo não 

chegaria a tempo para inclusão neste trabalho.   

 

Cyathus stercoreus f. halepensis Mornand, Documents Mycologiques 22 (85): 8 (1992)  

              Fig. 62: E – G 

 MB# 355424 

Etimologia: em referência ao hábito de coleta, sob madeira de Pinus halepensis 

Miller. 

Distribuição: França (localidade tipo). 

Material (não analisado): França. Coletor desconhecido. Data de coleta desconhecida. 

Agregado, sobre madeira em decomposição de Pinus halepensis. [J.M. 9006-G – holótipo]. 
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Tabela 4. Comparação morfológica das características distintivas de Cyathus stercoreus f. 

ephedrae, C. stercoreus f. halepensis e C. stercoreus f. stercoreus. Características não 

inseridas na tabela são consideradas como idênticas pela literatura. 

 Cyathus stercoreus f. ephedrae 
Cyathus stercoreus f. 

halepensis 

Cyathus stercoreus f. 

stercoreus 

Peridio 

Campanulado a 

infundibuliforme, rizomorfas 

abundantes cor de canela 

Forma globosa, rizomorfas 

não observadas 

Campanulado a 

infundibuliforme, 

rizomorfas não encontradas 

Exoperídio 

Padrão de tomento não definido, 

desaparecento na maturidade, 

cor canela 

Padrão de tomento não 

definido porém não é 

hirsuto, amarronzado 

Lanoso com porções 

hirsutas, laranja 

acinzentado, laranja 

amarronzado a loiro (5B3, 

5C3, 5C4) 

Endoperídio 
Castanho escuro, brilho não 

descrito 

Acinzentado, brilho não 

descrito 

Cinza alaranjado a cinza 

amarronzado (5B2, 5C2), 

brilho platina 

Peridíolo 
2.5 – 4 × 1.5 – 2.5 mm, formas 

variadas 

5 mm de diâmetro, forma 

não definida 

1.91 – 2 × 1.66 – 1.82 mm, 

circular, elíptico ou 

levemente angular 

 

Comentários: Apesar de algumas literaturas sugerirem distintas formas para C. stercoreus 

(tabela 4), a forma halepensis é tão confusa que não parece ser um Cyathus. A diagnose 

publicada por Mornand (1992) é curta e direta: “um tipo difere pelo tomento castanho, não 

estrigoso, não hirsuto, peridíolos grandes (5 mm), esporos menores que 30 µm (18 – 25 µm), 

habitando sobre Pinus halepensis; daí o nome”, mas mesmo sem tantas informações na 

publicação, as ilustrações podem ajudar a completar alguns dados: o corpo de frutificação 

aparenta ser mais compacto em altura, quase como campanulado, porém achatado; os 

peridíolos não atingem 5 mm, como na diagnose, mas cerca de 1 – 1.5 mm pelas ilustrações; 

além disso alguns esporos tem um apículo proeminente e chamativo, quase como um estipe 

(na ilustração é presente em apenas um deles). Em uma busca na internet é possível encontrar 

algumas informações desta espécie no Myco-db (www.mycodb.fr), uma base de dados 

micológica francesa (país onde o tipo foi localizado), incluindo uma foto de um espécime e 

dados adicionais, sugerindo que a forma halepensis seria designada como Cyathus halepensis 
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(Mornand) Mornand (literatura não localizada). Segundo o website, esta espécie apresenta a 

coloração externa amarronzada, coloração interna acinzentada, esporos de 20 – 28 × 15 – 24 

µm, e seria distinguida de C. stercoreus pelo habitat não estercórico e aspecto macroscópico 

bem “diferente”. Apesar da ilustração original de Mornand (1992) mostrar peridíolos com 

cordão funicular, a foto do Myco-db não deixa essa característica clara, e ver o material em 

foto torna ainda mais confuso definir esta espécie como Cyathus, pois a morfologia se 

assemelha bastante com uma Nidularia ou Crucibulum. Se essa espécie realmente for um 

Cyathus provavelmente tem a morfologia mais distinta entre todo o grupo, mas só uma 

análise aprofundada do material pode solucionar essas icognitas – isso, é claro, se for possível 

localizar qual é o seu herbário, descrito apenas como J.M. 

 

Cyathus stercoreus f. stercoreus (Schwein.) De Toni, Sylloge Fungorum 7: 40 (1888) 

               Fig. 56 

 MB# 426067 

 MB# 211346 (Cyathus stercoreus) 

Etimologia: em referência ao substrato de crescimento da espécie tipo, esterco. 

Distribuição: EUA (localidade tipo), porém apresenta distribuição cosmopolita. 

Perídio infundibuliforme a campanulado, 6.59 – 6.76 mm de altura, 5.44 – 5.93 mm de 

largura na porção superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. 

Embasamento inconspícuo. Exoperídio lanoso com porções hirsutas, laranja acinzentado, 

laranja amarronzado a loiro (5B3 – 5C3 – 5C4), com tomentos de 0.55 – 0.85 mm, arranjados 

em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa lisa. Boca lisa a finamente fimbriada em 

padrão contínuo, 0.08 mm quando presente, de coloração pouco mais escura que o 

endoperídio sem brilho. Endoperídio cinza alaranjado a cinza amarronzado (5B2 – 5C2), liso. 

Brilho platina, contrastando com o exterior. Epifragma e estipe não observados na amostra. 

Peridíolo negro, 1.91 – 2 × 1.66 – 1.82 mm, de formato circular a elíptico, levemente angular, 

superfície levemente rugosa, túnica indistinta e córtex duplo, com endocórtex negro, 

exocórtex negro a marrom escuro, e mesocórtex marrom acinzentado e compacto. 

Basidiosporos lisos, hialinos, (14.33 –) 16.56 – 30.65 × (11.82 –) 15.60 – 25.73 µm (L= 23.60 

µm; W= 20.66 µm), globoso a levemente elíptico (Q= 1 – 1.28), em média subgloboso (Qm= 

1.11), apículo presente em alguns, e parede de 0.99 – 2.33 µm. 
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Material analisado: EUA: New Jersey, Hope. Schwein. North American Fungi no. 

2215, 1834 (dia e mês de coleta desconhecido). Padrão de crescimento desconhecido, sobre 

esterco [PH01104129 – holótipo]; Brasil: Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte, 

Estação Ecológica do Seridó. Medeiros, P.H.S., 21 de abril de 2010. Agregado sobre esterco 

[UFRN-Fungos 1088]; Brasil: Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte, Estação 

Ecológica do Seridó. Ottoni, T.B.S. & Fazolino, E.P., 02 de maio de 2009. Agregado sobre 

esterco [UFRN-Fungos 1200]. 

 

Figura 56. Cyathus stercoreus f. stercoreus (PH01104129): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com 

superfície levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas 

branca e compacta; D. basidiosporos. 

 

Comentários: esta espécie é, sem dúvidas, o Cyathus mais estudado por sua facilidade de 

cultivo ou obtenção em campo, com inúmeros trabalhos publicados, como Armstrong & 

Methven (2001), Brodie (1948, 1977), Flegler (1979), Fulton (1950), Kang et al. (2007), Lu 

(1973), Malloure & James (2013), Sethuraman et al. (1999), Yamagishi et al. (2011), entre 

outros. Em estudos moleculares preliminares, realizados com materiais comparados 

morfologicamente com o tipo, espécimes do Brasil e Japão se agruparam com valores 
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altíssimos de bootstrap na análise de máxima parcimônia (>99 bs), e na probabilidade 

posterior da análise bayesiana (100%), juntamente com amostras da Europa e China 

disponíveis no genbank, o que torna esta uma “verdadeira” espécie cosmopolita. Apesar da 

extrema variabilidade reportada principalmente por Brodie (1948), descrever esta espécie em 

campo é relativamente simples, com corpos de frutificação lisos e com cores marrom-

amareladas ou alaranjadas no exoperídio, endoperídio com brilho platina extremamente 

contrastante com a parede externa, e os peridíolos, negros. Em laboratório Brodie (1948) 

também observou que os tamanhos são variáveis, principalmente dos esporos, e que alguns 

basidiomas podem apresentar mais ou menos tomento. Uma informação importante é que 

mesmo que o nome sugira, C. stercoreus pode crescer em outros substratos além de esterco, 

como em solo (Brodie 1975) e madeira (Malloure & James 2013), sem perder a possibilidade 

de interfertilidade entre os espécimes, e consequentemente não desviando da definição 

biológica de espécie (um organismo que gera descendentes que também são férteis).   

 

Cyathus striatus (Huds.) Willd., Florae Berolinensis Prodomus: 399 (1787)     Fig. 57 

 MB# 211223 

Etimologia: do latim „stria‟, estria, sulcos finos ou ranhuras, em referência ao perídio 

plicado. 

Distribuição: Europa (continente tipo), porém apresenta distribuição na América, 

Índia, Turquia, Japão e China. 

Perídio infundibuliforme, (6.69 –) 7.75 – 11.29 mm de altura, 6.80 – 10.17 mm de largura na 

porção superior, expandindo levemente na boca, mas não formando um pedicelo na base. 

Embasamento conspícuo, 3.46 – 4.25 mm, loiro escuro a castanho (5D4 – 5E4). Exoperídio 

hirsuto, loiro escuro a castanho (5D4 – 5E4 – 5E5), com tomentos de (0.42 – 0.52) 0.74 – 

1.25 mm, arranjados em tufos irregulares e flexíveis. Parede externa incospicua a 

conspicuamente plicada, com (0.39 –) 0.45 – 0.90 mm entre as marcações. Boca fimbriada ou 

setosa, variando de finamente a distintamente em padrão contínuo, (0.25 –) 0.44 – 0.77 mm, 

da mesma cor do exoperídio ou marrom acinzentado (5E3). Endoperídio cinza alaranjado a 

marrom acinzentado (5B2 – 5D3), inconspícuo a conspicuamente plicado, com (0.37 –) 0.60 

– 0.90 mm entre as marcações. Brilho perceptível, contrastando com o exterior. Epifragma e 

estipe não observados na amostra. Peridíolo marrom acinzentado a marrom nutria (5E3 – 

5F3), 1.85 – 2.28 × 1.51 – 1.95 mm, de formato elíptico, circular ou levemente irregular, 
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superfície lisa, túnica presente, amarronzada, e córtex simples. Basidiosporos lisos, hialinos, 

numerosos, 16.44 – 20.66 × 10.22 – 13.14 µm (L= 19.00 µm; W= 11.43 µm), elíptico a 

alongado (Q= 1.33 – 1.88), em média alongado (Qm= 1.67), apículo ausente e parede de 1.05 

– 1.84 µm. 

Material analisado: França: Meudon. Eng. Robert. Século XIX (data de coleta 

desconhecida). Padrão de crescimento e substrato desconhecidos [PC0167620]; EUA: Ohio. 

Dados insuficientes [PC0167618]; EUA: Massachussetts. Schweinitz no. 2211. Data de 

coleta desconhecida (recebido no herbário em 1834). Padrão de crescimento e substrato 

desconhecidos [PH01104130]. 

 

Figura 57. Cyathus striatus: A. corpo de frutificação – à esquerda material europeu (MNHN-PC-PC0167620), à 

direita material americano (PH01104130); B. peridíolos com superfície lisa – à esquerda material europeu, à 

direita material americano; C. peridíolo seccionado exibindo córtex simples – acima material europeu, abaixo 

material americano; D. basidiosporos – à esquerda material europeu, à direita material americano. 

 

Comentários: Cyathus striatus é uma espécie bem representada em países de clima 

temperado, principalmente na Europa, Ásia e América do Norte. Segundo Pegler et al. (1995) 

a espécie teria sido originalmente descrita para a Inglaterra, mas literaturas antigas como 
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Lloyd (1906) apenas creditam a chamada “forma-tipo” para o continente Europeu. Lloyd 

(1906) indica que os espécimes encontrados na América seriam mais claros e possuiriam a 

túnica mais fina que o material Europeu, que Brodie (1975) diz não ter observado. Ao analisar 

os materiais de ambos os continentes pude observar padrões inversos, com o material 

Americano em cores mais escuras, mas nada tão distinto quanto à túnica em ambos os 

continentes. Um fator interessante é que os esporos apresentaram um leve tom marrom em 

sua cor para todas as amostras, entretanto mais análises com outras exsicatas de C. striatus 

são necessárias para confirmar se esta seria a primeira espécie com esporos coloridos do 

gênero. O tamanho dos esporos também é similar – as medidas apresentadas na descrição 

acima são do material francês, mas os dois materiais americanos tem esporos com 16 – 20 × 

10 – 12 µm, formato elíptico a alongado (Q= 1.37 – 1.99), em média alongados (Q= 1.70) e 

com parede de 1 – 2.2 µm. A única diferença real entre os continentes foi a existência 

visualmente clara de mais esporos, por área, em lâminas de microscopia do material europeu 

em contraste ao material americano.   

 

Cyathus subglobisporus R.L. Zhao, Desjardin & K.D. Hyde, Persoonia 21: 74 (2008) 

               Fig. 58 

 MB# 512024 

Etimologia: em referência aos esporos em formato subgloboso. 

Distribuição: Tailândia (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 6 – 7.2 mm de altura, 6 – 7 mm de largura na porção superior, não 

expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento conspícuo, liso, 2 – 

3.7 mm, marrom claro argila (5D5). Exoperídio fortemente hirsuto, marrom mostarda (5E6), 

coberto com pelos laranja amarronzado, marrom amarelado ou marrom claro (5C4 – 5D5 – 

5D6), de 0.7 – 1.15 mm, arranjados em tufos regulares e rígidos. Parede externa 

inconspicuamente plicada, com 0.2 – 0.3 mm entre as marcações. Boca finamente fimbriada 

em padrão contínuo, 0.15 – 0.3 mm, marrom mostarda (5E6). Endoperídio laranja 

acinzentado a cinza amarronzado claro (5B3 – 5D3), inconspicuamente a conspicuamente 

plicado, com espaçamento de 0.2 – 0.6 mm entre as marcações. Brilho inexistente a 

fracamente perceptível, não contrastando com o exterior. Epifragma amarelo acinzentado a 

bege, aparentemente rígido. Estipe não observado na amostra. Peridíolo loiro escuro a bronze 

(5D4 – 5E5), 1.6 – 1.8 × 1.5 – 1.6 mm, de formato circular a elíptico, superfície lisa, túnica 
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indistinta e córtex duplo, sendo o endocórtex negro, exocórtex bronze, e mesocórtex cinza 

amarronzado e compacto. Basidiosporos lisos, hialinos, 12.5 – 18.75 × 12.50 – 16.25 µm (L= 

15.40 µm; W= 13.93 µm), globoso a levemente elíptico (Q= 1 – 1.24), em média subgloboso 

(Qm= 1.11), apículo ausente e parede de 2 – 3.75 µm. 

Material analisado: Tailândia: Chiang Mai, Chiang Dao. Zhao, R.L.; Hyde, K.D.; Hu, 

H.L.; Liu, J.N.; Nilan, W.; Ratchadawan, C., 22 de julho de 2006. Agregado sobre bambu em 

decomposição. [BBH 18348 – holótipo]; Tailândia: Nakhon Ratchasima, Wang Nam Khieo, 

Sakaerat Environmental Research Station. Hosaka, K. #KH-TH09-033, 13 de julho de 2009. 

Agregado sobre madeira em decomposição. [TNS-F-34447]. 

 

Figura 58. Cyathus subglobisporus (BBH 18348): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas brancas e compactas, exocórtex 

bronze e endocórtex negro; D. basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus subglobisporus apresenta uma boa descrição e um bem definido 

posicionamento filogenético desde a sua proposição por Zhao et al. (2008). Essa espécie 

aparentemente é simples de delimitar em campo por seu corpo de frutificação marrom 
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mostarda, plicado e provido de tomentos rígidos bem definidos, podendo ser uma espécie 

relativamente comum na Tailândia (as duas amostras analisadas nesta revisão são idênticas 

em suas morfologias e foram localizadas a mais de 680 km de distância – Chiang Mai, a 

localidade tipo, fica ao norte do país, enquanto Nakhon Ratchasima fica ao sul). Apesar de o 

holótipo ter poucas variações de tamanho no protólogo e na redescrição, principalmente na 

altura dos basidiomas, essas diferenças podem ter sido resultado do arredondamento de 

valores, como observado nas medidas do peridíolo (descritos como 1.5 – 2 mm de diâmetro, 

quando seria pouco menor que isso) e nos esporos [13 – 18 × 12 – 16 µm segundo Zhao et al. 

(2008)]. Demais características são condizentes, precisando apenas incluir a adição da 

caracterização da superfície lisa do peridíolo. Ainda sobre os esporos, alguns apresentaram 

uma pequena protuberância em um dos polos, que pode indicar um apículo, mas não posso 

considerar isso com certeza. Outro detalhe não comentado por Zhao et al. (2008) é que o 

tronco de bambu onde o tipo foi localizado apresenta marcas de queima nas extremidades, um 

bom indicativo da importância desse fungo na ciclagem de nutrientes em bambuzais mesmo 

após a degradação pelo fogo. 

 

Cyathus taiyuanensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin. 8 (2): 105 (1989)     Fig. 61: H – I 

 MB# 125130 

Etimologia: em referência a localidade tipo, Taiyuan, Shanxi, China. 

Distribuição: Taiwan (localidade tipo). 

Material (não analisado): Taiwan: Shanxi. Li, Y.M., 21 de setembro de 1985. 

Solitário, sobre solo na floresta. [MHSU 605 – holótipo]. 

Comentários: Cyathus taiyuanensis foi uma das espécies chinesas que não foi possível 

analisar nesta revisão pela ausência da resposta pelo herbário. Sua descrição, publicada por 

Liu & Li (1989a) está completamente em chinês, e foi traduzida para o inglês por Fan et al. 

(1994) da seguinte maneira: “perídio estreitamente obconico, 5 – 6 mm de altura, 4 – 5 mm 

de largura; 3 camadas, 150 µm de espessura, mesoperídio alveolado, endoperídio e 

exoperídio compostos por hifas com 2.5 µm de diâmetro, parede 0.8 – 1.25 µm de espessura, 

não ramificada, não septada; superfície externa marrom escura, levemente estriada, coberta 

com cabelos (tomentos) amarelados, fasciculados e apontados para baixo com 5 – 7.5 µm de 

diâmetro, parede de 1.25 – 2 µm de espessura, septado, amarelo claro, possuindo grampos; 

superfície interna acinzentada, fortemente estriada. Peridíolo compresso globoso, branco, 1.5 
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mm de diâmetro, negro com uma túnica cinza, córtex de uma camada. Esporos ovoides ou 

amplamente ovoides, 8 – 10 × 7.5 – 8.75 µm, episporo 0.4 µm de espessura, hialino, liso”. 

Uma característica que atrai a atenção nesta espécie é o peridíolo, onde não é fácil delimitar a 

sua cor real, sendo branco, negro ou acinzentado pelo protólogo – supostamente ele deve ter o 

córtex negro, com uma túnica acinzentada, que visualmente pode ser branca por diversos 

fatores, como restos do endoperídio cinza sobre o peridíolo, pedaços do epifragma, ou restos 

da camada gelatinosa que preenche o basidioma antes dele se abrir, entretanto somente a 

análise do tipo pode resolver esse caso. Liu & Li (1989a) comparam esta espécie com C. 

berkeleyanus, as distinguindo pelos esporos ovoides a amplamente ovoides, algumas vezes 

com uma ponta em um dos lados, e parede de 0.4 µm em C. taiyuanensis. Observando a 

redescrição de C. berkeleyanus é possível observar estas variações nitidamente, e como as 

demais características se assemelham entre ambas as espécies. Além destas diferenças, 

também é possível usar as medidas do peridíolo como separação (1.5 mm de diâmetro em C. 

taiyuanensis, e 2 – 2.6 × 1.75 – 2.1 mm em C. berkeleyanus). Um último detalhe fica por 

conta do substrato onde a exsicata se desenvolve, descrito como “sobre solo” no protólogo, 

mas ilustrado sobre um pequeno galho de madeira. 

 

Cyathus thindii K. Das, Hembrom, A. Paribar & R.L. Zhao, Turkish Journal of Botany 40: 98 

(2015)              Fig. 62: K – N 

 MB# 807040 

Etimologia: em homenagem ao Professor K.S. Thind, por sua contribuição a flora 

micótica da Índia. 

Distribuição: Índia (localidade tipo). 

Material (não analisado): Índia: West Bengal, Howrah, Acharya Jagadish Chandra 

Bose Indian Botanic Garden, 5 m. Das, K.; Hembrom, M.E.; Parihar, A., 4 de junho de 2013. 

Cespitoso a agregado, sobre radículas de Bambu. [CAL 1147 – holótipo]. 

Comentários: Cyathus thindii apresenta a descrição mais extensa dentro do gênero, com 

detalhes que podem, ou não, serem taxonomicamente relevantes, com cores e medidas de 

diversas estruturas, porém também com detalhes extremamente repetitivos e tecnicamente 

lógicos para uma descrição taxonômica do gênero. Em Das et al. (2015) a espécie está 

descrita como: “basidioma (perídio) de 7 – 9.5 mm de altura e 5 – 9 mm de largura próxima 
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a boca, séssil, fortemente infundibuliforme ou na forma de um sino invertido com uma base 

estreita ligada ao substrato por um embasamente micelial branco que gradualmente se torna 

amarelado (Pompeian yellow 5C6) a marrom quando maturo. Parede exterior de perídio com 

tufos de cabelo (tomento) piramidais a espinoides (0.5 – 1 m de comprimento), plicado até 

1/3 do comprimento do perídio, tornando-se visível quando os cabelos caem, em geral na cor 

laranja damasco (5B6); boca fimbriada. Parede interna do perídio longitudinalmente 

plicada, liso, brilhante, cor de chumbo. Epifragme membranoso, desaparecendo na 

maturidade, branco (A1). Peridiolos 15 – 17 em número, 1.5 – 3 mm em diâmetro, biconvexo 

a lenticular, ligado ao interior do perídio com uma corda (ligação funicular) originária de 

uma distinta depressão na superfície ventral, cinza esverdeado (30D2), “snuff” (5F6) ou 

chocolate (6F4) maioria com brilho metálico, algumas vezes com partes brancas no peridíolo 

mais externo; superfície enrugada a rugulosa ou irregularmente enrugada; túnica ausente, 

cordão funicular de 2 – 3.5 mm de comprimento, filiforme com um distinto nódulo bulboso na 

parte apical. Pseudoestipe curto, 1 – 1.3 mm de comprimento Parede do perídio com três 

camadas: externa, média e interna. Camada externa (sem os cabelos) de até 100 µm de 

espessura, densamente hifálica, marrom; hifas de 1.8 – 4 µm de largura, ereta a subereta, 

parede espessa, parede de até 1.1 µm de espessura, subhialina a laranja mandarim (6B8). 

Cabelos em tufos de 280 – 850 µm de altura, hifálico, hifas de 6 – 11 µm de largura, 

repetidamente septada, encrustada, com grampos, parede espessa (parede de até 2.5 µm de 

espessura), marrom; célula terminal de 20 – 75 × 6 – 11 µm, fusoide a laceolado. Camada 

média de até 150 µm de espessura, composto por células pseudoparenquimatosas 

densamente agrupadas; células de 9 – 60 × 7.5 – 45 µm, globoso a oval, alongado a 

irregular, parede levemente espessa (até 0.7 µm), marrom, rosa em floxina. Camada interna 

hifálica; hifas de até 4 µm de largura, densamente interconectas, parede espessa (1 – 3 µm 

de espessura), asseptada, não ramificada, subhialina a amarronzada. Peridíolo com três 

camadas: córtex, subcortex e himênio. Cortex de duas camadas: exocortex e endocórtex. 

Exocortex 9 – 10 µm de espessura, não ramificado, asseptado. Endocortex de até 15 µm de 

espessura, hifálico, marrom escuro; hifa asseptada, parede espessa. Área entre exo e 

endocórtex de até 85 µm de espessura, com hifas asseptadas ramificadas fracamente 

interligadas, marrom a marrom escura, hifas de até 6 µm de largura e parede espessa (até 

2.5 µm). Subcortex de até 170 µm de largura, torcido, hifálico, subhialino; hifa gelatinosa, 

asseptada, parede muito espessa (parede de até 5 µm de espessura) com lumem afilado. 

Himênio de até 180 µm de largura, composto de hifas e massa de esporos; hifas hialinas. 

Esporos 10 – 12.9 – 16.2 × 7 – 7.7 – 10 µm, amplamente elipsoide a cilíndrico (Q= 1.27 – 
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1.67 – 2.10), parede espessa, hialina, inamiloide”. Apesar das inúmeras repetições de nomes 

das estruturas, explicações sobre cada uma das camadas e separação de características por 

subtópicos, esta espécie é bem interessante e possui caracteres raros no gênero, como o 

embasamento felpudo com cores mais claras que o exoperídio. Porém é necessário notar que 

algumas características ficam duvidosas no próprio protólogo, sendo resolvidas somente ao 

observar as imagens do artigo: perídio externo longitudinalmente plicado (logo em seguida 

dito como liso), medidas dos peridíolos apenas com base no diâmetro (inexistindo as medidas 

por comprimento e largura, comum para estruturas elípticas como as dessa espécie), 

identificação da formação do cordão funicular de uma distinta depressão (característica geral 

para o gênero, não exclusiva desta espécie) e peridíolos mais externos com marcas brancas 

(também comum ao gênero, podendo serr parte da camada gelatinosa que cobre a frutificação 

durante o amadurecimento ou parte do epifragma após o rompimento). Esse material foi 

localizado e o empréstimo foi solicitado, entretanto o governo Indiano impede que 

pesquisadores estrangeiros realizem qualquer análise em material do país sem um projeto em 

conjunto com algum pesquisador Indiano, permanecendo esta espécie sem uma reanálise, que 

provavelmente dará os mesmos resultados já apresentados, e sem dados moleculares, mesmo 

sendo um material recente e que teoricamente seria fácil de sequenciar. Em um momento 

futuro pode ser proposto uma parceria com algum pesquisador da Índia para compreender 

melhor o posicionamento filogenético desta espécie. 

 

Cyathus tianshanensis var. tianshanensis B. Liu & J.Z. Cao, Acta Mycologica Sinica 1: 316 

(1987) 

 MB# 418683 

 MB# 127555 (Cyathus tianshanensis) 

Etimologia: em referência a localidade tipo, Tian Shan, as “Montanhas Celestiais”, 

Tibet. 

Distribuição: Tibet (localidade tipo). 

Material (não analisado): Tibet: Urumqi, Xinjiang. Li, Y.M. 203., 10 de outubro de 

1985. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira em decomposição [MHSU 958 - 

holótipo].  
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Comentários: Cyathus tianshanensis é uma das espécies que não puderam ser analisadas 

durante esta revisão por indisponibilidade do herbário em retornar as solicitações do material. 

A descrição de Liu & Cao (1987) não foi localizada, o que impediu a observação de 

ilustrações, porém Fan et al. (1994) apresentou o seguinte para esta espécie: “perídio 

obcônico, cor de camelo, com estrias conspícuas quando fresco, coberto com uma camada de 

tomento, 0.8 – 1.2 cm de altura, 0.6 – 1.1 cm de largura, margem da boca glabra, lisa; 

superfície interna cinza prateada, com linhas (marcações) conspícuas. Peridíolo convexo em 

ambos os lados, negro, 2.5 – 3 mm em diâmetro, túnica 15 – 30 µm de espessura; córtex 

simples, 10 – 15 µm de espessura, composto por hifas marrom esverdeada não septada. 

Esporos lisos, hialinos, amplamente elípticos a ovoide, 8 – 12.5 × 6 – 8 µm, episporo (parede 

do esporo) 0.5 µm de espessura”. Segundo ambas as literaturas, essa espécie tem 

proximidade com C. striatus, distinguindo pelas cores (amarelo acinzentado a marrom 

chocolate em C. striatus), pequenas setas na margem da boca e esporos maiores (16.44 – 

20.60 × 10.22 – 13.14 µm em C. striatus), dados estes comparados com a reanálise do 

material europeu. Exceto pelos esporos, podemos considerar que as demais características 

ainda são fracas para separar as espécies, mas as medidas do peridíolo são suficientes para 

complementar estas diferenças (1.85 – 2.28 × 1.51 – 1.95 mm). Mais dados podem ser 

adicionados com a reavaliação do tipo em estudos futuros.  

 

Cyathus tianshanensis var. tomentosus B. Liu & J.Z. Cao & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin. 8 

(2): 109 (1989)             Fig. 61: J – K 

 MB# 125133 

Etimologia: em referência ao exoperídio tomentoso, com pequenos tufos de cabelo. 

Distribuição: Mongólia Interior – Neimonggolm (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Huhhot, Neimonggol. Shangguan, T.L., 1 de 

setembro de 1985. Padrão de crescimento desconhecido, sobre solo na floresta [MHSU 601 - 

holótipo].  

Comentários: a variedade tomentosus de Cyathus tianshanensis, assim como todas as 

variações descritas para a China, não apresenta dados relevantes sobre a maioria das 

características da espécie. Liu & Li (1989a) a descrevem como: “a variedade tianshanensis 

difere pelo perídio obconico, 5 – 12 mm de altura, 5 – 10 mm de largura e externamente 
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tomentoso”. Fan et al. (1994) adicionam que a cor exterior e uma base estipitada também são 

caracteres distinguíveis, porém nenhuma destas características é observável nas ilustrações de 

Liu & Li (1989a). Dos dados apresentados, o tamanho do corpo de frutificação não deveria ter 

sido considerado como distinto, pois os valores são similares a forma original (8 – 12 mm de 

altura, 6 – 11 mm de largura na variedade tianshanensis), e o exterior tomentoso é 

inespecífico se seria fortemente/fracamente lanoso ou hirsuto (a variedade tianshanensis 

também tem tomento em sua descrição), resumindo as diferenças para a base estipitada (não 

visível na ilustração), e as cores (característica extremamente subjetiva sem a definição com 

base em uma atlas ou carta de cores). Como nenhum outro dado foi adicionado, suponhe-se 

que as demais características sejam também similares a variedade tianshanensis, o que me faz 

acreditar a variedade tomentosus é inválida, sendo ambas as espécies idênticas com variações 

mínimas na morfologia, caso existam. Somente a reanálise do tipo das duas variedades pode 

responder essas perguntas, porém o herbário onde o material está depositado não respondeu as 

solicitações de empréstimo, impossibilitando estas conclusões. 

 

Cyathus triplex Lloyd, The Nidulariaceae or “bird‟s nest fungi” (7): 23 (1906)    Fig. 59 

 MB# 211281 

Etimologia: do latim „triplex‟, triplo. 

Distribuição: Índias Ocidentais (Ilhas Maurício é a localidade-tipo), EUA (e Havaí), 

Venezuela, México, Brasil, Filipinas e Tailândia.  

Perídio infundibuliforme a campanulado, 5 – 7 mm de altura, 4 – 6 mm de largura na porção 

superior, não expandindo na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento 

inconspícuo. Exoperídio hirsuto, algumas vezes aparentando ser lanoso nos mais velhos, 

marrom amarelado a amarelo mel (5E8 – 5D6), de 0.25 – 0.45 mm, arranjados em tufos 

irregulares e flexíveis. Parede externa lisa a inconspicuamente plicada, com 0.3 – 0.7 mm 

entre as marcações. Boca finamente fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.3 mm, marrom 

amarelado a amarelo mel (5E8 – 5D6). Endoperídio cinza alaranjado a cinza amarronzado 

(5B2 – 6C2), liso a inconspicuamente plicado, com espaçamento de 0.4 – 0.7 mm entre as 

marcações. Brilho perceptível a platina, contrastando com o exterior. Epifragma 

esbranquiçado, flexível. Estipe negro de 0.5 mm. Peridíolo marrom sépia a marrom café (5F4 

– 5F7), 1.81 – 2.01 × 1.66 – 1.87 mm, de formato circular, algumas vezes irregular a angular, 

superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o endocórtex negro, exocórtex bronze, e 



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

185 
 

mesocórtex branco acinzentado compacto. Basidiosporos lisos, hialinos, 17.5 – 21.25 × 10 – 

15 µm (L= 18.86 µm; W= 12.41 µm), elíptico a alongado (Q= 1.33 – 1.88), em média elíptico 

(Qm= 1.53), apículo ausente e parede de 2 – 3.75 µm. 

Material analisado: Ilhas Maurício. Chas. O. Connor. Cat. no. 34528 / 05804. 

Specimen nº 4. Data de coleta desconhecida. Agregado a cespitoso, sobre solo ou madeira em 

decomposição [BPI 703992 – holótipo; BPI 703991 – duplicata]; Jamaica: Porto Antonio. 

Brodie, H.J. no. 6664, 19 de janeiro de 1966. Padrão de crescimento desconhecido, sobre 

madeira em decomposição [BPI 727319]; Dominica: Roseau, Jardim Botânico. Brodie, H.J. 

no. 6673. Data de coleta desconhecida. Padrão de crescimento desconhecido, sobre madeira 

em decomposição embaixo de Citrus L. [BPI 727318].  

 

Figura 59. Cyathus triplex (BPI 703992): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; C. 

peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas brancas e compactas D. 

basidiosporos. 

 

Comentários: Cyathus triplex foi descrito por Lloyd (1906) com dúvida: ele não sabia como 

diferenciar esta espécie de C. intermedius e C. pallidus, mas é ideal resolver essa dúvida nesta 
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revisão. C. intermedius pode ser separada de C. tríplex pela menor altura do corpo de 

frutificação (4.74 – 5.82 mm em C. intermedius), embasamento cotonoso (não cotonoso em 

C. intermedius), córtex simples (claramente duplo em C. tríplex) e esporos menores (12.01 – 

14.61 × 8.77 – 10.24 µm em C. intermedius, contra 17.5 – 21.25 × 10 – 15 µm em C. tríplex). 

Quanto a C. pallidus, pode ser distinguido principalmente pelo presença de córtex simples e 

esporos diminutos (6.3 – 10.1 × 5 – 6.3 µm). Na exsicata do tipo foi encontrado um pequeno 

papel indicando apenas “8p 12 – 14 x 16 – 22”, que aparenta ser o número de peridíolos que 

foram observados juntamente com os valores corretos das medidas dos esporos. Não existe 

nenhum indicativo na amostra das Ilhas Maurício que indique a data de coleta, mas por ter 

sido inserida na coleção do herbário Smithsonian em maio de 1928 e a descrição de Lloyd 

datar de 1906, é certo que esse material deve ser de, no mínimo 1906. Ainda a respeito do 

tipo, não foi possível identificar o embasamento e isso pode ser devido a amostra estar 

misturada com blocos de terra similares a argila. A amostra de Dominica (BPI 727318) 

também apresentava uma anotação, inserida por Brodie (“larger, dark form. Spore size 14 – 

15 x 19 – 22”), mas apenas podemos confirmar os valores do esporo, pois as cores são as 

mesmas do tipo, não mais escuras. Os tomentos também são maiores (0.48 – 0.83 mm) e 

alguns poucos esporos apresentaram algum afilamento em uma das pontas, como se 

tendessem ao formato ovoide. O material da Jamaica (BPI 727319) é composto por 

fragmentos de um corpo de frutificação e uma frutificação completa sem peridíolos. Dois dos 

fragmentos aparentam ter algo que pareça um embasamento, de aproximadamente 3 – 3.5 

mm, da mesma cor do exoperídio e não cotonoso. As cores são levemente mais escuras que os 

materiais de Dominica e das Ilhas Maurício, e por se tratar de uma coleção mais desgastada 

tem os tomentos pouco definidos, quase como lanosos. A ausência de peridíolos também 

impossibilitou o comparativo do córtex e dos esporos, mas não é um exemplar tão distinto dos 

demais a ponto de necessitar ser renomeado, nem contém características que o distinguam.  

 

Cyathus wutaishanensis var. wutaishanensis B. Liu, Shangguan & P.G. Yuan, Acta Mycolo. 

Sin. 3 (4): 196 (1984)           Fig. 61: L – N 

 MB# 418596 

 MB# 105228 (Cyathus wutaishanensis) 

Etimologia: em referência a localidade tipo, Montanhas Wutai, Província de Shanxi, 

China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 
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Material (não analisado): China: Montanhas Wutai, Fujian. Cao, J.Z. 2277, 15 de 

agosto de 1986. Agregado, sobre madeira em decomposição [MHSU 503 – holótipo]; 

Shanxi. Yuan, P.G. & Shangguan, T.L., 17 de agosto de 1983. Padrão de crescimento e hábito 

desconhecido [MHSU 432]; Dali, Yunnan. Dados de coleta desconhecidos [HKAS 14571]. 

Comentários: Cyathus wutaishanensis var. wutaishanensis foi descrito por Liu et al. (1984) 

com algumas pequenas confusões quanto a estria interna, similar ao que ocorreu com as 

estrias descritas em Cyathus amazonicus, onde diz que é plicado e liso, características 

naturalmente antagonistas. A redescrição mais correta para esta espécie é a publicada por Fan 

et al. (1994): “perídio regular ou afiladamente obconico, 10 – 15 mm de altura, 5 – 8 (– 10) 

mm de largura, 3 camadas e 100 – 200 µm de espessura, mesoperídio alveolado e 80 µm de 

espessura, endoperídio e exoperídio composto por hifas com 2.5 µm em diâmetro, parede de 

0.8 µm de espessura, marrom amarelado claro; superfície externa marrom avermelhado 

claro, não estriado, coberto com pequenos cabelos fasciculados (tomento), 5 – 10 µm em 

diâmetro, 1.25 µm de espessura, amarelo pálido; superfície interna de coloração cinza a 

marrom acinzentado, distintamente estriado; boca provida com setas. Peridíolos lenticulares, 

algumas vezes depressos, (1.5 –) 1 – 2.8 mm em diâmetro; túnica branca, fina, córtex de uma 

camada. Esporos elipsoides a cilíndricos, (13.2 –) 18.5 – 22.7 × (4.8 –) 6 – 9.5 µm, sem cor, 

liso, parede de 1 – 2 µm de espessura”. Pelos comentários de Liu et al. (1984) esta espécie 

seria diferente de qualquer espécie com estrias por possuir esporos cilíndricos, mas sem 

realizar nenhum outro comparativo. Apenas com base nos esporos cilíndricos, e incluindo 

também as formas elipsoides descritas no protólogo, a lista de espécies similares é extensa, 

incluindo Cyathus berkeleyanus, C. annulatus var. annulatus, C. novae-zeelandiae var. novar-

zeelandiae, C. elmeri, C. ellipsoideus, C. hortensis e o recente C. thindii. O córtex de camada 

simples também é impossível de se visualizar na ilustração original, porque aparenta possuir 

uma túnica espessa ou pode ser um córtex duplo erroneamente classificado e ilustrado. Por ser 

um dos materiais que estavam depositados em herbários chineses que não responderam a 

nossa solicitação de empréstimo, não é possível realizar mais comparativos com esta espécie, 

até que uma reanálise seja feita. 

 

Cyathus wutaishanensis var. yuanquensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin. 8 (4): 293 

(1989)              Fig. 61: O – P 

 MB# 126328 
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Etimologia: em referência a localidade tipo, condado de Yuanqu, Província de Shanxi, 

China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Condado de Yuanqu, Shanxi. Chang, C.M., 7 de 

outubro de 1987. Agregado, sobre madeira em decomposição [MHSU 973 – holótipo]; 

Yunnan. Dados de coleta desconhecidos [HMAS 51616; HMAS 51618; HMAS 51619]. 

Comentários: Cyathus wutaishanensis var. yuanquensis também é uma das espécies que não 

puderam ser analisadas por indisponibilidade de comunicação com o herbário chinês. A 

descrição de Liu & Li (1989b) é dividida em uma porção em latim e uma breve descrição em 

inglês que definem características distintas em ambas. Na diagnose a espécie é dita que se 

difere pelo “perídio curvado para baixo, peridíolo biconvexo, e basidiosporos grandes na 

amplitude 21.25 – 25 × 8.75 – 10 µm”, enquanto na descrição, também repetida em Fan et al. 

(1994) é comentado que se distingue pelo “perídio coberto com cabelos apontados para 

baixo e com cor de palha, cor externa clara, interior amplamente plicado e espinhos 

grandes”.   Com as informações publicadas, ambas as espécies aparentam ser a mesma coisa, 

exceto que o material da variedade yuanquensis é mais claro nas cores externas, e as outras 

características podem não ter diferença entre ambas as espécies. Não consigo compreender o 

que Liu & Li (1989b) consideraram estes “espinhos grandes”, mas é provável que seja os 

tufos do tomento. Com base na ilustração é possível observar que esses autores consideraram 

“basidiosporos grandes na amplitude” as medidas maiores na largura dos esporos desta 

variedade. Exceto por estes esporos mais largos e pela cor mais clara, não existem diferenças 

em nenhuma outra característica entre esta variedade e a variedade original. 

 

Cyathus yunnanensis B. Liu & Y.M. Li, Acta Mycol. Sin. 8 (4): 292 (1989)    Fig. 59: Q – R 

 MB# 126327 

Etimologia: em referência a localidade tipo, Província de Yunnan, China. 

Distribuição: China (localidade tipo). 

Material (não analisado): China: Yunnan. Coletor desconhecido. 13 de setembro de 

1935. Agregado ou solitário, sobre madeira em decomposição [HMAS 17373 – holótipo]. 
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Comentários: Cyathus yunnanensis é uma espécie que teve sua descrição aproximadamente 

50 anos depois de sua coleta, e com poucas informações de localidade, o que pode 

impossibilitar uma recoleta já que a província de Yunnan tem aproximadamente 394 mil km² 

de regiões montanhosas no sul da China (en.wikipedia.org/wiki/Yunnan). O protólogo de Liu 

& Li (1989b) descreve esta espécie como: “perídio obconico, 7 – 8 mm de altura, 6 – 7 mm 

de largura, substipitado, 1 – 2 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro; 3 camadas, 150 – 

170 µm de espessura, mesoperídio de 130 – 150 µm de espessura, endoperídio e exoperídio 

composto por hifas com 2.5 µm de diâmetro, parede de 0.4 – 0.8 µm de espessura; superfície 

externa marrom escura, estriada, coberta com cabelos (tomento) fasciculado (tufos) ou 

granuloso marrom amarelado com 10 µm de diâmetro, parede de 0.8 – 1 µm de espessura, 

hialina; margem da boca glabra ou levemente fimbriada; superfície interna estriada, marrom 

chá. Peridíolo biconvexo, negro, 1.5 mm de diâmetro, túnica de certo modo espessa, marrom 

claro, córtex de uma camada. Esporos amplamente elípticos a subgloboso, 18 – 22.5 (– 25.5) 

× 10.5 – 16.5 (– 19.87) µm, episporo (parede do esporo) 2.5 µm de espessura, hialino, liso”. 

Nos comentários, Liu & Li (1989b) apenas dizem que esta espécie se distingue de outras 

espécies estriadas apenas por ter esporos amplamente elípticos a subglobosos. Sobre a 

descrição, algumas características não são claras, como o tomento dito “granuloso”, a 

inexistência dos valores do comprimento deste tomento, o formato do peridíolo e a sua túnica 

“de certo modo espessa” [“incrassatula” no latim de Liu & Li (1989b), “somewhat 

thickened” na tradução para o inglês de Fan et al. (1994)]. Nada nesta espécie me parece 

chamar atenção como uma característica própria dela: os dados indicam que seria alguma 

forma de C. striatus mal descrito ou em péssimo estado de conservação, porém as ilustrações 

de Liu & Li (1989b) remete a um material com perídio liso a inconspicuamente plicado e com 

esporos subglobosos claros, resultado incoerente se comparado com as medidas dos esporos 

publicados na descrição. Por impossibilidade de contato com o herbárrio HMAS esse material 

não pode ser reanalizado.  
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Figura 60. Figuras originais das amostras não analisadas durante a revisão morfológica, adaptadas de Liu & Li 

(1989a) – Cyathus annulatus var. wuyishanensis, Cyathus discostipitatus, Cyathus hirtulus e Cyathus 

neimonggolensis; Liu & Li (1989b) – Cyathus guandishanensis; Ren & Zhou (1992) – Cyathus cornucopioides e 

Cyathus novae-zeelandiae var. ovisporus; Yang et al. (2002) – Cyathus jiayuguanensis; Chen et al. (2003) – 

Cyathus luxiensis; e Zhou et al. (2004) – Cyathus lijiangensis. A–B = Cyathus annulatus var. wuyishanensis: A. 

corpo de frutificação, B. basidiosporos; C–D = Cyathus cornucopioides: C. corpo de frutificação, D. 

basidiosporos; E–F = Cyathus discostipitatus: E. corpo de frutificação, F. basidiosporos; G–H = Cyathus 

guandishanensis: G. corpo de frutificação, H. basidiosporos; I–J = Cyathus hirtulus: I. corpo de frutificação, J. 

basidiosporos; K–L = Cyathus jiayuguanensis: K. corpo de frutificação, L. basidiosporos; M–N = Cyathus 

lijiangensis: M. corpo de frutificação, N. basidiosporos; O–P = Cyathus luxiensis: O. corpo de frutificação, P. 

basidiosporos; Q–R = Cyathus neimonggolensis: Q. corpo de frutificação, R. basidiosporos; S–T = Cyathus 

novae-zeelandiae var. ovisporus: S. corpo de frutificação, T. basidiosporos. 
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Figura 61. Figuras originais das amostras não analisadas durante a revisão morfológica, adaptadas de Tai & 

Hung (1948) – Cyathus pullus; Brodie (1978b) – Cyathus pedicellatus; Liu et al. (1984) – Cyathus 

wutaishanensis var. wutaishanensis;  Liu & Li (1989a) – Cyathus taiyuanensis e Cyathu tianshanensis var. 

tomentosus; Liu & Li (1989b) – Cyathus sichuanensis, Cyathus wutaishanensis var. yuanquensis e Cyathus 

yunnanensis; e Zhou et al. (2004) – Cyathus renweii. A = Cyathus pedicellatus: A. corpos de frutificação; B–C = 

Cyathus pullus: B. corpo de frutificação, C. basidiosporos; D–E = Cyathus renweii: D. corpo de frutificação, E. 

basidiosporos; F–G = Cyathus sichuanensis: F. corpo de frutificação, G. basidiosporos; H–I = Cyathus 

taiyuanensis: H. corpo de frutificação, I. basidiosporos; J–K = Cyathus tianshanensis var. tomentosus: J. corpo 

de frutificação, K. basidiosporos; L–N = Cyathus wutaishanensis var. wutaishanensis: L. corpo de frutificação, 

M. peridíolo com aparente túnica espessa, N. basidiosporos; O–P = Cyathus wutaishanensis var. yuanquensis: O. 

corpo de frutificação, P. basidiosporos; Q–R = Cyathus yunnanensis: Q. corpo de frutificação, R. basidiosporos. 
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Figura 62. Figuras originais das amostras não analisadas durante a revisão morfológica, adaptadas de Calonge 

(1994) – Cyathus stercoreus f. ephendrae; Mornand (1992) – Cyathus stercoreus f. halepensis; Crous et al. 

(2016) – Cyathus ibericus; e Das et al. (2015) – Cyathus thindii. A–D = Cyathus stercoreus f. ephendrae: A. 

corpos de frutificação com rizomorfa, B. peridíolos, C. corte transversal do peridíolo exibindo um provável 

córtex duplo, D. ilustração detalhada das camadas corticais e parte do himênio no peridíolo, exibindo alguns 

basidiosporos; E–G = Cyathus stercoreus f. halepensis: E. corpos de frutificação, F. peridíolo à esquerda 

exibindo a porção basal com a fixação do cordão funicular, e peridíolo cortado à direita exibindo um provável 

córtex duplo, G. basidiosporos; H–J = Cyathus ibericus: H. corpos de frutificação, I. peridíolo seccionado 

exibindo um provável córtex duplo, J. basidiosporos; K–N = Cyathus thindii: K. corpos de frutificação, L. 

peridíolos, M. corte transversal do peridíolo exibindo o córtex duplo, N. basidiosporos. 
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4.2.3. Novas espécies descritas durante a revisão 
 

Cyathus albinus Accioly, R. Cruz & Baseia, Mycoscience, in press (2017)     Fig. 63 

 MB# 812874 

Etimologia: do latim albinus, devido a coloração clara no exoperídio de basidioma 

frescos. 

Distribuição: Brasil (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, 6 – 8.5 mm de altura, 5 – 6.5 mm de largura na porção superior, não 

expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 2 – 4 mm, 

conspícuo, marrom castanho (7F6). Exoperídio hirsuto, loiro claro dourado a loiro escuro 

(5C4 – 5D4), com tomentos de 0.5 – 0.9 mm, arranjado em tufos regulares e flexíveis. Parede 

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

fimbriada em padrão contínuo, 0.1 – 0.3 mm de altura, marrom chocolate (6F4). Endoperídio 

marrom acinzentado (6D3), inconspicuamente a conspicuamente plicado, com 0.3 – 0.6 mm 

entre as marcações, brilho perceptível, mas fraco e não contrastando com o exterior. Estipe de 

0.8 mm, marrom acinzentado (6F3) a negro. Epifragma esbranquiçado e flexível. Peridíolo 

cinza amarronzado (7F2), em número de 15 por basidioma, 2.1 – 2.6 × 1.8 – 2.2 mm, de 

formato angular a irregular, raramente elíptico, superfície levemente rugosa, túnica indistinta 

e córtex duplo, sendo o exo e endocórtex negro, e o mesocórtex de hifas negras e compactas. 

Basidiosporos lisos, hialinos, 14.8 – 20 × 10.4 – 15.1 µm (L= 17.48 µm; W= 13,06 µm), 

levemente elíptico a alongado (Q= 1.19– 1.67), em média elíptico (Qm= 1.34), alguns 

ovoides, apículo presente e parede do esporo de 0.8 – 1.3 µm. 

Material analisado: Brasil: Amazonas, Manacapuru. Accioly, T. & Cabral, T.S. #107. 

26 de fevereiro de 2013. Agregado, sobre madeira em decomposição [UFRN-Fungos 2239 – 

holótipo] 

Comentários: Cyathus albinus é caracterizado por possuir um exoperídio hirsuto de 

coloração amarelo claro, similar ao loiro, contrastando com o embasamento marrom escuro. 

Acerca da coloração clara do exoperídio em basidioma frescos, C. albinus lembra C. earlei 

pela boca finamente fimbriada, exoperídio hirsuto e plicado, dimensões do peridíolo e córtex 

duplo; entretanto, C. earlei por apresentar basidioma expandindo na porção superior, tomento 

do exoperídio em tamanho reduzido, coloração da parede interna contrastando com a parede 

externa, presença de túnica cobrindo o peridíolo, esporos mais alongados e com medidas 
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levemente menores, além da parede mais espessa (Cruz 2013, Brodie & Dennis 1954). 

Cyathus subglobisporus e C. pallidus também exibem experídio de coloração clara e provido 

de tufos estrigosos, mas C. subglobisporus apresenta basidioma maiores, peridíolos menores e 

esporos mais arredondados e em tamanho reduzido. Cyathus pallidus difere pela presença de 

um basidioma de menor tamanho, provido de um formato campanulado, exoperídio liso, 

peridíolos menores e mais escuros em cor, córtex simples e esporos menores. Outra espécie 

que compartilha características relevantes com C. albinus é C. limbatus, por seu perídio 

regularmente infundibuliforme, exoperídio plicado e hirsuto, peridíolos com córtex duplo e 

sem túnica, além das dimensões e formatos de esporos compatíveis. Em contraste a essas 

semelhanças, C. limbatus diverge no embasamento lanoso, boca distintamente fimbriada e 

exoperídio escuro composto por tufos menos definidos que aqueles exibidos por C. albinus. 

Adicionalmente, a cor do endoperídio em C. limbatus é mais amarronzada, os pperidíolos são 

mais escuros e menores, e os basidiosporos tem parede espessa (Baseia & Milanez 2001, 

Brodie & Dennis 1954, Cortez et al., 2014, Cruz 2013).  

 

Figura 63. Cyathus albinus (UFRN-Fungos 2239): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície 

levemente rugosa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas negras e 

compactas; D. basidiosporos. 
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Cyathus aurantogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia, 

Persoonia 38: 322 (2017)            Fig. 64 

 MB# 818580 

Etimologia: em referência ao exoperídio de coloração laranja acinzentado. 

Distribuição: Brasil (localidade tipo). 

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

expandido na boca nem formando um pedicelo na base. Embasamento de 1.5 – 2 mm, 

conspícuo, marrom acinzentado (7F3). Exoperídio hirsuto, laranja acinzentado (5B2), com 

tomentos de 0.5 – 0.75 mm, arranjado em tufos regulares e flexíveis. Parede externa 

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

padrão contínuo, 0.2 mm de altura, marrom acinzentado (7F3). Endoperídio cinza 

amarronzado a marrom acinzentado (7C2 – 7D3), conspicuamente plicado, com 0.2 – 0.4 mm 

entre as marcações, brilho perceptível, contrastando com o exterior. Estipe de 1 mm, marrom 

acinzentado (7F3). Epifragma não observado na amostra. Peridíolo cinza amarronzado (7F2) a 

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

indistinta e córtex duplo, sendo o exo e endocórtex negro, e mesocórtex com hifas branca 

acinzentadas, levemente frouxas. Basidiosporos lisos, hialinos, 32.38 – 46.8 × 22.54 – 28.69 

µm (L= 38.87 µm; W= 25.89 µm), levemente elíptico a alongado (Q= 1.25– 1.79), em média 

elíptico (Qm= 1.51), apículo ausente e parede do esporo de 2.33 – 4.91 µm. 

Material analisado: Brasil: Rio Grande do Norte, Natal, Pitimbu, em um jardim 

particular, Medeiros, A.S. ASM001. 12 de fevereiro de 2013. Agregado, sobre madeira em 

decomposição [UFRN-Fungos 2798 – holótipo] 

Comentários: publicada em Crous et al. (2017), C. aurantogriseocarpus é uma espécie 

interessante que foi descoberta em um jardim  na área residencial próximo à uma das Zona de 

Proteção Ambiental da Cidade de Natal, às bordas do segundo maior parque urbano do 

município, o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. Seguindo a classificação de Brodie 

(1975), esta espécie pode ser agrupada no grupo VI – poeppigii ou no grupo VII – striatus, 

enquanto que na classificação proposta por Zhao et al. (2007), Cyathus aurantogriseocarpus 

pertence ao grupo striatum. Morfologicamente esta espécie se assemelha a C. rudis, C. bulleri 

e C. griseocarpus, entretanto pode ser distinguida por possuir plicação forte na parede 

externa, esporos maiores (9 – 12 × 5 µm em C. rudis, 5 × 8.5 µm em C. bulleri, e 7.5 – 9 × 5 

– 6 µm em C. griseocarpus), em adição a camada dupla no córtex, distinta do córtex simples 
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destas últimas três espécies (Brodie 1967b, Brodie 1975, Brodie & Sharma 1980). Cyathus 

aurantogriseocarpus ainda pode ser confundido com C. poeppigii pelo grande tamanho dos 

esporos, porém a coloração mais clara do corpo de frutificação, tamanho reduzido (7 – 10 mm 

em altura, 5 – 6 mm de largura na porção superior, para C. poeppigii) e peridíolos menores 

que 2 mm em diâmetro são características distintivas (Tulasne & Tulasne 1844, Brodie 1975). 

Das espécies publicadas após Brodie (1984), C. aurantogriseocarpus pode ser comparado 

com C. magnomuralis pelo tamanho gigante dos esporos (porém difere na forma, variando de 

globoso a elíptico em C. magnomuralis, e levemente elíptico a alongado em C. 

aurantogriseocarpus), esporos de parede espessa de até 6.35 µm, endoperídio com brilho 

forte contrastando com a parede externa, e embasamento reduzido em C. aurantogriseocarpus 

(3 – 6 mm em diâmetro em C. magnomuralis) (Cruz & Baseia 2014).  

 

Figura 64. Cyathus aurantogriseocarpus (UFRN-Fungos 2798): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com 

superfície lisa; C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas branca 

acinzentada e levemente frouxa; D. basidiosporos. 
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Cyathus lignilantanae R. Cruz & M.P. Martín, Phytotaxa 236 (2): 165 (2015)    Fig. 65 

 MB# 811700 

Etimologia: em referência ao substrato onde a espécie cresce, em madeira em 

decomposição de Lantana camara L. 

Distribuição: Cabo Verde (localidade tipo). 

Perídio infundibuliforme, (4.6 -) 6.9 – 8.2 mm de altura, (3.9 -) 5.2 – 6.9 mm de largura na 

porção superior, não expandido na boca, mas formando um curto pedicelo na base. 

Embasamento de 1.7 – 3.9 mm, conspícuo, marrom avermelhado (6F5). Exoperídio hirsuto, 

marrom avermelhado (6F5), com tomentos de 0.4 – 0.6 mm, arranjado em tufos irregulares e 

flexíveis. Parede externa conspicuamente plicada, com 0.3 – 0.6 mm entre as marcações. 

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

marrom escuro (8F3 – 7F4). Endoperídio bege amarronzado ou marrom acinzentado (6D3 – 

8E2), conspicuamente plicado, com 0.2 – 0.5 mm entre as marcações, brilho perceptível, 

contrastando com o exterior em alguns basidiomas, brilho platina no holótipo. Epifragma e 

estipe não observados na amostra. Peridíolo cinza amarronzado a marrom acinzentado (10F2 

– 10F3), 2.1 – 2.3 × 1.8 – 2 mm, de formato circular a elíptico, algumas vezes irregular, 

superfície lisa, túnica indistinta e córtex duplo, sendo o endocórtex negro, exocórtex marrom 

escuro, e mesocórtex branco amarronzado com hifas frouxas. Basidiosporos lisos, hialinos, 

(10.8 -) 13 – 25.3 (- 33.1) × (6.9 -) 9.4 – 17 (- 19.6) µm (L= 20.70 µm; W= 13.25 µm), raros 

de encontrar em microscópio, levemente elíptico a alongado (Q= 1.20– 1.97), em média 

elíptico (Qm= 1.56), ovoide, apículo ausente e parede do esporo de 1.0 – 2.1 µm. 

Material analisado: Cabo Verde: Santiago, Santo Domingo, Ruiz Vaz. Dueñas, M.; 

Martín, M.P.; Telleria, M.T., MPM3246, 12 de abril de 2013. Agregado, sobre madeira em 

decomposição de Lantana camara [MA-Fungi 87327 – holótipo]; Cabo Verde: Santiago, 

Serra da Malagueta Natural Park, Ruiz Vaz. Dueñas, M.; Martín, M.P.; Telleria, M.T.; 

MPM3246, 12 de abril de 2013. Agregado, sobre madeira em decomposição de Lantana 

camara [MA-Fungi 87328 - parátipo]. 

Comentários: esta espécie é uma das mais complicadas de se obter esporos entre as 

analisadas: como explicado nos comentários de C. hortensis, os peridíolos de C. lignilantanae 

precisaram ser montados sucessivas vezes para obter a média de 30 esporos que proponho 

nesta tese, já que não raramente apenas um esporo era encontrado por lâmina. Pode ser 

comum tentar associar este material com C. poeppigii ou C. limbatus pelas características 
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macroscópicas (Martín et al., 2015), entretanto C. poeppigii apresenta esporos que são 

superiores em tamanho (29.47 – 41.82 × 22.95 – 33.97 µm no holótipo, apesar de existir um 

único esporo com 33.1 µm de comprimento, medidas extremas em C. lignilantanae), não 

apresentam a conformação ovoide (elíptico a alongado na coleção tipo), e a parede do esporo 

é maior e bem definida em C. poeppigii, enquanto C. limbatus apresenta esporos menores (12 

– 17.2 × 8.4 – 15.2 µm), igualmente não ovoides (globoso a elíptico na coleção tipo), e 

facilmente encontrados em lâminas de microscópio.  

 

Figura 65. Cyathus lignilantanae (MA-Fungi 87327): A. corpo de frutificação; B. peridíolos com superfície lisa; 

C. peridíolo seccionado exibindo córtex duplo com camada intermediária de hifas branco-amarronzadas e 

frouxas; D. basidiosporos. 

 

Além dessas características, o peridíolo exclusivamente negro em C. poeppigii, e os 

tomentos maiores, perídio inconspícuamente plicado e esporos algumas vezes globosos de C. 

limbatus, são pontos importantes para separar as três espécies. Cyathus lignilantanae 

apresenta ainda um afilamento na porção basal, não a ponto de aparentar um pedicelo, mas 

notável, exceto por um único basidioma na coleção do parátipo. Esse afilamento pode 

direcionar a classificação para C. pedicellatus, além do tamanho dos esporos, plicação 
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conspícua no basidioma, perídio hirsuto e peridíolos em formato circular, contudo ao 

comparar com a descrição original de C. pedicellatus (Brodie, 1978b) a cor marrom escura do 

perídio (que apresenta 10 – 12 mm de altura e 8 – 10 mm de largura na porção superior), 

peridíolos medindo mais de 3 mm em diâmetro e um pedicelo distinto marrom escuro a negro 

separam estas duas espécies. Uma última comparação ainda pode ser realizada com C. 

striatus pela presença de um basidioma com diferentes tons de marrom, ausência de 

peridíolos negros e presença de plicações conspícuas, mas peridíolos com formato triangular e 

túnica pálida, esporos não maiores que 20 µm em comprimento, boca provida de setas hifais 

durante a idade jovem e córtex simples são características suficientes para excluir esta espécie 

também.  
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4.2.4. Lista de espécies por ordem alfabética e situação do nome atual em resumo 

  

A lista a seguir contém a compilação de todos os nomes registrados para o gênero 

Cyathus com base nos bancos de dados Mycobank (www.mycobank.org) e Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org), além de espécies descritas em literaturas especificas para o 

gênero. Em negrito estão indicadas as espécies publicadas durante o processo de revisão 

morfo-molecular desta tese. 

 

Cyathus affinis Pat.  ............................................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus africanus H.J. Brodie ................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus africanus var. africanus H.J.Brodie ................................. = Cyathus africanus 

Cyathus africanus var. latisporus Y.Hui Chen & Ji Yu ....... = Cyathus jiayuguanensis 

Cyathus albinus Accioly, R. Cruz & Baseia  .......................................  nome de uso corrente 

Cyathus amazonicus Trierv.-Per. & Baseia ............................................... nome de uso corrente 

Cyathus ambiguous Tul. & C. Tul. .............................................................. = Cyathus poeppigii 

Cyathus anglicus Lloyd ....................................................................... = Cyathus olla f. anglicus 

Cyathus annictaris Lloyd ........................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus annulatus H.J. Brodie ............................................ = Cyathus annulatus var. annulatus 

Cyathus annulatus var. annulatus H.J. Brodie ............................. nome de uso corrente 

Cyathus annulatus var. wuyishanensis B.Liu & Y.M.Li ............. nome de uso corrente 

Cyathus atrofuscus Velen. ............................................................. = Crucibulum crucibuliforme 

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

 .................................................................................................................  nome de uso corrente 

Cyathus badius Kobayasi ........................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus baileyi Massee ......................................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus berkeleyanus (Tul. & C.Tul.) Lloyd ............................................. nome de uso corrente 

Cyathus bicolor Pers. ................................................................................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus boninensis S. Ito & S. Imai ..................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 
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Cyathus brazlaviensis Sosin .................................................. = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus bulleri H.J. Brodie ........................................................................ nome de uso corrente 

Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul. ............................................................... = Cyathus montagnei 

Cyathus calvescens R.Cruz & Baseia ........................................................ nome de uso corrente 

Cyathus campanulatus Corda ..................................................................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus canna Lloyd ................................................................................. nome de uso corrente 

Cyathus cheliensis F.L. Tai & C.S. Hung ..................................................... = Cyathus limbatus 

Cyathus chevalieri Har. & Pat. ................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus cinereus Purton .................................................................. = Craterium leucocephalum 

Cyathus colensoi Berk. ............................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus complanatus DC ........................................................................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus confusus F.L. Tai & C.S. Hung .................................................... nome de uso corrente 

Cyathus cornucopioides T.X. Zhou & W. Ren .......................................... nome de uso corrente 

Cyathus corrugatus Wallr. ........................................................................ = Nidularia corrugata 

Cyathus costatus Lloyd ex H.J. Brodie ...................................................... nome de uso corrente 

Cyathus crassimurus H.J. Brodie ............................................................... nome de uso corrente 

Cyathus crispus H.J. Brodie ....................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus crucibuliformis (Scop.) Hoffm. ....................................... = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus crucibulum Pers. .............................................................. = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus cylindricus Willd. ............................................................ = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus dasypus Nees ................................................................................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus deformis Willd. .............................................................................. = Nidularia deformis 

Cyathus denudatus (Fr.) Spreng. ............................................................... = Mycocalia denudate 

Cyathus desertorum F. Muell. ........................................................................ = Cyathus colensoi 

Cyathus dimorphus Cobb ...................................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus discoideus M. Zang ...................................................................... nome de uso corrente 
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Cyathus discostipitatus B. Liu & Y.M. Li ................................................. nome de uso corrente 

Cyathus durus (V.S. White) Sacc. & D. Sacc. ..........................................  nome de uso corrente 

Cyathus earlei Lloyd .................................................................................. nome de uso corrente 

Cyathus elegans Speg. ........................................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus ellipsoideus H.J. Brodie ............................................................... nome de uso corrente 

Cyathus elmeri Bres. .................................................................................. nome de uso corrente 

Cyathus emodensis Berk. .............................................................................. = Nidula emodensis 

Cyathus ericetorum Havet. ............................................................ = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus farctus Roth ................................................................................... = Nidularia deformis 

Cyathus fascicularis (Schwein.) De Toni .................................................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus fimetarius DC .................................................................. = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus fimicola Berk. ............................................................................ = Anisomycopsis rosae 

Cyathus fimicola Lloyd (homônimo de C. fimicola Berk) .......................... = Cyathus annictaris 

Cyathus gallicus Mornand ......................................................... = Crucibulum leave f. gallicum 

Cyathus gansuensis B. Yang, J. Yu & T.X. Zhou....................................... = Cyathus pygmaeus 

Cyathus gayanus Tul. & C. Tul. ................................................................. nome de uso corrente 

Cyathus globosus Ehrenb. ........................................................................... = Nidularia deformis 

Cyathus gracilis H.J. Brodie ...................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus granulifer (Holmsk.) Nees ....................................................... = Nidularia granulifera 

Cyathus griseocarpus H.J. Brodie & B.M. Sharma ................................... nome de uso corrente 

Cyathus guandishanensis B. Liu & Y.M. Li .............................................. nome de uso corrente 

Cyathus helenae H.J. Brodie ...................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus hirsutus (Schaeff.) Sacc. ................................................................... = Cyathus striatus 

Cyathus hirsutus var. hirsutus (Schaeff.) Sacc. ................................ = Cyathus striatus 

Cyathus hirsutus var. infundibuliformis V.S White .......................... = Cyathus striatus 

Cyathus hirsutus var. schweinitzii (Tul. & C. Tul.) Sacc. & Traverso ...... = C. striatus 
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Cyathus hirtulus B.Liu & Y.M. Li ............................................................. nome de uso corrente 

Cyathus hookeri Berk. ................................................................................ nome de uso corrente 

Cyathus hortensis R. Cruz & Baseia .......................................................... nome de uso corrente 

Cyathus ibericus J.C. Zamora & Poveda-Molero  ....................................  nome de uso corrente 

Cyathus intermedius (Mont.) Tul. & C. Tul. .............................................. nome de uso corrente 

Cyathus jiayuguanensis J. Yu, T.X. Zhou & L.Z. Zhao ............................ nome de uso corrente 

Cyathus julietae H.J. Brodie ...................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus laevis Will. ........................................................................................ = Cyathus striatus 

Cyathus lanatus (H.J. Brodie) R.L. Zhao ................................................... nome de uso corrente 

Cyathus lesueurii Tul. & C. Tul. ........................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus lesueurii var. lesueurii Tul. & C. Tul. ....... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus lesueurii var. minor Tul. & C. Tul. ........... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus lignilantanae R. Cruz & M.P. Martín  ..................................  nome de uso corrente 

Cyathus lijiangensis T.X. Zhou & R.L. Zhao ...........................................  nome de uso corrente 

Cyathus limbatus Tul. & C. Tul ................................................................  nome de uso corrente 

Cyathus luxiensis T.X. Zhou, J. Yu & Y. Hui Chen  ................................  nome de uso corrente 

Cyathus magnomuralis R. Cruz & Baseia  ...............................................  nome de uso corrente 

Cyathus megasporus W. Ren & T.X. Zhou  ...............................................  = Cyathus poeppigii 

Cyathus melanospermus (Schwein.) De Toni ....................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus microsporus Tul. & C. Tul. .......................................................... nome de uso corrente 

Cyathus microsporus var. microsporus Tul. & C. Tul. ............. = Cyathus microsporus 

Cyathus microsporus var. berkeleyanus Tul. & C. Tul. .......... = Cyathus berkeleyanus 

Cyathus microsporus var. domingensis Tul. & C. Tul. ............. = Cyathus mircosporus 

Cyathus minimus Pat. 1897 ........................................................................ nome de uso corrente 

Cyathus minutosporus Lloyd ..................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus minutus (Leers) Hoffm. ..................................................... = Craterium leucocephalum 
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Cyathus montagnei Tul. & C. Tul. ............................................................. nome de uso corrente 

Cyathus montagnei subsp. brasiliensis (Speg.) Speg. ................. = Cyathus montagnei 

Cyathus montagnei subsp. montagnei Tul. & C. Tul. .................. = Cyathus montagnei 

Cyathus montagnei var. brasiliensis Speg. .................................. = Cyathus montagnei 

Cyathus montagnei var. montagnei Tul. & C Tul. ....................... = Cyathus montagnei 

Cyathus morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva ........................................ nome de uso corrente 

Cyathus neimonggolensis B. Liu & Y.M. Li .............................................. nome de uso corrente 

Cyathus nigroalbus Lloyd .......................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus nitidus Roth. ................................................................................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus nitidus Schumach. (homônimo de C. nitidus Roth) ......................................... ilegítimo 

Cyathus niveotomentosus Henn. .......................................................... = Nidula niveotomentosa 

Cyathus novae-zeelandiae Tul. & C. Tul ............. = C. novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae 

C. novae-zeelandiae var. novae-zeelandiae Tul. & C. Tul. ......... nome de uso corrente 

C. novae-zeelandiae var. ovisporus W. Ren & T.X. Zhou .......... nome de uso corrente 

C. novae-zelandiae Lloyd ................................................................................ ilegítimo 

Cyathus olivaceobrunneus F.L. Tai & C.S. Hung ..................................... nome de uso corrente 

Cyathus olla (Batsch) Pers. ........................................................................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus olla f. olla (Batsch) Pers. ............................................... nome de uso corrente 

Cyathus olla f. anglicus (Lloyd) H.J. Brodie ............................... nome de uso corrente 

Cyathus olla f. brodiensis T.C. Shinners & J.P. Tewari .............. nome de uso corrente 

Cyathus olla f. lanatus H.J. Brodie ................................................... = Cyathus lanatus 

Cyathus olla var. nitidus (Roth) Pers. .......................................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus olla var. olla (Batsch) Pers. ............................................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus olla var. agrestis Pers. .................................................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus ollaris Gray .................................................................................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus pallidus Berk. & M.A. Curtis ....................................................... nome de uso corrente 
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Cyathus parvocinereus R. Cruz & Baseia .................................................. nome de uso corrente 

Cyathus pedicellatus H.J. Brodie ............................................................... nome de uso corrente 

Cyathus pezizoides Berk. ............................................................... = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus pictus H.J. Brodie ......................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus plicatulus Poepp. ............................................................................ = Cyathus poeppigii 

Cyathus plicatus (Fr.) Tul. & C. Tul. ........................................................... = Cyathus poeppigii 

Cyathus plumbagineus McAlpine ......................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul. ............................................................... nome de uso corrente 

Cyathus puiggarii Speg. ........................................................ = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus pullus F.L. Tai & C.S. Hung. ....................................................... nome de uso corrente 

Cyathus pulvinulus Zang ............................................................................ = Cyathus discoideus 

Cyathus pulvinatus Schwein. .................................................................... = Nidularia pulvinata 

Cyathus pusio Berk. .................................................................................. = Crucibulum vulgare 

Cyathus pygmaeus Lloyd ........................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus renweii T.X. Zhou & R.L. Zhao ................................................... nome de uso corrente 

Cyathus rudis Pat. ...................................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus rufipes Ellis & Everh. .............................................. = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus rugispermus (Schwein.) De Toni ............................ = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus scutellaris Roth ............................................................... = Crucibulum crucibuliforme 

Cyathus scutellaris Schumach. (homônimo de C. scutellaris Roth.) ............................. ilegítimo 

Cyathus setosus H.J. Brodie ....................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus sichuanensis B. Liu & Y.M. Li .................................................... nome de uso corrente 

Cyathus similis Cooke ................................................................................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus sinensis Imazeki ........................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus sphaerosporus Lloyd ........................................................................ = Cyathus pallidus 

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni ............................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 
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Cyathus stercoreus f. ephedrae Calonge ..................................... nome de uso corrente 

Cyathus stercoreus f. halepensis Mornand  ................................  nome de uso corrente 

C. stercoreus f. lesueurii (Tul. & C. Tul.) Bottomley ....... = C. stercoreus f. stercoreus 

Cyathus stercoreus f. stercoreus (Schwein.) De Toni ................. nome de uso corrente 

C. stercoreus var. brazlaviensis (Sosin) Cejp ......... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

C. stercoreus var. lesueurii (Tul. & C. Tul.) Cejp .. = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

C. stercoreus var. stercoreus (Schwein.) De Toni .. = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus striatus (Huds.) Willd ................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus striatus var. schweinitzii Tul. & C. Tul.  ............................. = Cyathus striatus 

Cyathus striatus var. striatus (Huds.) Willd.  ................................... = Cyathus striatus 

Cyathus subglobisporus R.L. Zhao, Desjardin & K.D. Hyde .................... nome de uso corrente 

Cyathus subiculosus J. Kickxf. ............................................. = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

Cyathus sulcatus Kalchbr. ............................................................................ = Cyathus poeppigii 

Cyathus taiyuanensis B. Liu & Y.M. Li .................................................... nome de uso corrente 

Cyathus thindii K. Das, Hembrom, A. Paribar & R.L. Zhao ..................... nome de uso corrente 

Cyathus tianshanensis B. Liu & J.Z. Cao ............... = Cyathus tianshanensis var. tianshanensis 

Cyathus tianshanensis var. tianshanensis B. Liu & J.Z. Cao ...... nome de uso corrente 

C. tianshanensis var. tomentosus B. Liu, J.Z. Cao & Y.M. Li .... nome de uso corrente 

Cyathus triplex Lloyd ................................................................................. nome de uso corrente 

Cyathus umbrinus Rabenh. ........................................................................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus (Bull.) DC. .................................................................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus f. agrestis (Pers.) Tul. & C. Tul. .................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus f. anglicus Lloyd ................................... = Cyathus olla f. anglicus 

Cyathus vernicosus f. argentinus Speg. ....................................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus f. vernicosus (Bull.) DC.  ............................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. angelicus Lloyd ............................. = Cyathus olla f. anglicus 
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Cyathus vernicosus var. chilensis Tul. & C. Tul. ........................ = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. desmazieri J.Kickxf. ............................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. merretii Tul. & C. Tul.  ......................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. nitidus (Roth) Pers.  .............................. = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. sarracenii Tul. & C. Tul.  ..................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus vernicosus var. vernicosus (Bull.) DC.  ......................... = Cyathus olla f. olla 

Cyathus wrightii Berk ........................................................... = Cyathus stercoreus f. stercoreus 

C. wutaishanensis B. Liu, Shangguan & P.G. Yuan ... = C. wutaishanensis var. wutaishanensis 

Cyathus wutaishanensis var. wutaishanensis B. Liu, Shangguan & P.G. Yuan ............  

 ...................................................................................................... nome de uso corrente 

Cyathus wutaishanensis var. yuanquensis B. Liu & Y.M. Li ...... nome de uso corrente 

Cyathus yunnanensis B. Liu & Y.M. Li ..................................................... nome de uso corrente 
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4.3. REVISÃO MOLECULAR DE CYATHUS 

Para o dataset utilizado nesta revisão foram incluídas 36 espécies de Cyathus, com 25 

delas enquadradas em alguma categoria de tipo nomenclatural (holótipo, isótipo, epítipo, ex-

tipo, etc.). 14 destes tipos já haviam sido sequenciados por Zhao e seus colaboradores (Zhao 

et al. 2007; 2008), enquanto C. ibericus foi disponibilizado por Zamora e Poveda-Molero 

(Crous et al. 2016). Além destas 15 espécies anteriormente citadas, 10 novos tipos tiveram 

sequências obtidas após este estudo: Cyathus albinus, C. amazonicus, C. 

aurantogriseocarpus, C. badius, C. discoideus, C. hortensis, C. lignilantanae, C. limbatus, C. 

magnomuralis e C. parvocinereus.  

Das demais espécies utilizadas para as análises, salvo Cystoderma amianthinum, que 

estava disponível no GenBank (KP311459 para sua região ITS, e KP311339 para sua região 

LSU), e das sequências produzidas para as regiões ITS e LSU do rDNA de Crucibulum laeve 

e Nidula sp., foram produzidas sequências de ITS para uma segunda amostra de Cyathus 

amazonicus (também para o Brasil, mas proveniente do Estado do Amazonas ao invés do 

Estado de Rondônia), sequências de LSU para C. earlei (Estado do Amazonas, Brasil) e para 

uma segunda amostra de C. limbatus (Amazonas, Brasil), e sequências de ITS e LSU para C. 

gracilis, C. minimus (Arquipélago de Ogasawara, Japão) e C. stercoreus (Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil). 

Um caso importante, respectivo a uma dupla extração da mesma exsicata, merece 

menção: durante a publicação de Cyathus lignilantanae por Martín et al. (2015), apenas duas 

pequenas sequências de ITS estavam disponíveis, sendo a do holótipo MA-Fungi 87327 a 

maior, com 402 pares de bases (depositada no GenBank sob o número de acesso LN824168). 

Propondo a obtenção da sequência de LSU deste mesmo holótipo, e tendo em mente a 

delonga dos trâmites envolvendo empresas de correios e solicitações de empréstimo das 

exsicatas, foi solicitado ao herbário Espanhol MA-Fungi a realização de uma nova extração a 

partir de dois fragmentos de peridíolos remanescentes da análise morfológica. Com esse novo 

extrato, além da sequência de LSU, foi possível testar a combinação de Primers ITS5 – ITS4, 

que teoricamente geraria uma sequência ITS menor do que a combinação ITS1F – ITS4 

utilizada em Martín et al. (2015), mas que poderia resolver problemas com fragmentações que 

o DNA da amostra pudesse apresentar e que teria gerado a sequência com apenas 402 pb. O 

resultado final após analisar o consenso foi de uma sequência com 520 pb, maior do que a 

exibida no depósito LN824168. Essa nova sequência foi depositada sob o acesso KX906254. 
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Outra espécie com alguma das regiões gênicas apresentando uma sequência curta é 

Cyathus ibericus. Seu depósito foi realizado sob um único número no GenBank (KX858597) 

contendo a sequência concatenada ITS – LSU. Ao separar a região ITS, apenas 394 pares de 

bases corresponderam ao LSU, uma sequência relativamente curta se comparada com os 

quase 800 pares de bases das demais sequências dessa mesma região.  

Informações do número de Acesso do GenBank, país de origem do material e 

identificação dos tipos nomenclaturais são exibidas na Tabela 5.   

 

Tabela 5. Informações das espécies utilizadas nas análises moleculares e número de acesso 
(GenBank) das respectivas sequências ITS e LSU.  

Espécie Origem 

Número de Acesso 

GenBank 

ITS LSU 

Cystoderma amianthinum Austrália KP311459 KP311339 

Crucibulum laeve Japão KX906249 KX906256 

Nidula sp. Japão KX906248 KX906255 

Cyathus africanusTipo Tanzânia DQ463347 DQ463330 

Cyathus albinusTipo Brasil KY176371 KY176372 

Cyathus amazonicusTipo 
Brasil 

BrasilTipo 

KY176375 

KY495280 

– 

KY495281 

Cyathus annulatus var. annulatusTipo Canadá DQ463351 DQ463332 

Cyathus aurantogriseocarpusTipo Brasil KX966026 KX966027 

Cyathus badiusTipo Japão KX906250 KX906257 

Cyathus berkeleyanus China DQ463355 – 
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Cyathus colensoiTipo Índia DQ463344 – 

Cyathus crassimurusTipo Havaí DQ463350 – 

Cyathus discoideusTipo China KY652080 – 

Cyathus earlei Brasil – KY652083 

Cyathus gansuensisTipo China DQ463348 DQ463335 

Cyathus gracilis Japão KY652081 KY652084 

Cyathus griseocarpusTipo Índia – DQ463324 

Cyathus guandishanensisTipo China – DQ463329 

Cyathus helenaeTipo Canadá – DQ463334 

Cyathus hookeri China DQ463346 – 

Cyathus hortensisTipo Brasil KX906252 – 

Cyathus ibericusTipo Espanha KX858597 (concatenado ITS – LSU) 

Cyathus jiayuguanensisTipo China DQ463341 DQ463325 

Cyathus lanatusTipo EUA – DQ463337 

Cyathus lignilantanaeTipo Cabo Verde KX906254 KX906258 

Cyathus limbatusTipo 
Guiana InglesaTipo 

Brasil 

KY176373 

– 

– 

KY176374 

Cyathus magnomuralisTipo Brasil KX906251 KX906259 

Cyathus minimus Japão KY652082 KY652085 

Cyathus olla f. olla Canadá DQ463345 DQ463327 
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Cyathus olla f. anglicusTipo EUA – DQ463326 

Cyathus olla f. brodiensis China DQ463343 – 

Cyathus pallidus China DQ463356 DQ463336 

Cyathus parvocinereusTipo Brasil KX906253 KX906260 

Cyathus poeppigii China – DQ463339 

Cyathus renweiiTipo China DQ463352 DQ463333 

Cyathus setosusTipo Jamaica DQ463349 DQ463331 

Cyathus stercoreus 
China 

Brasil 

DQ463354 

KY176376 

DQ463338 

KY176377 

Cyathus subglobisporusTipo Tailândia EF613553 EF613554 

Cyathus triplex China DQ463353 – 

Tipo – Espécies enquadradas em alguma categoria de tipo nomenclatural (holótipo, isótipo, 

epítipo, ex-tipo, etc.). Novas sequências obtidas neste estudo estão sublinhadas. 

 

Como relatado no referencial teórico, não havia sido possível para Zhao et al. (2007) 

incluir taxa do grupo VI – Poeppigii na análise de ITS, nem do grupo IV – Gracilis na análise 

de LSU, ambos os grupos referentes à classificação de Brodie (1975), o que inviabilizou 

comparativos com representantes de todas as divisões infragenéricas entre ambas as 

classificações. 

Com os novos sequenciamentos essa lacuna pode ser corrigida para o grupo VI na 

análise de ITS, com a sequência do tipo de Cyathus limbatus, e do grupo IV na análise de 

LSU, com a sequência de uma amostra de C. gracilis proveniente do arquipélago japonês de 

Ogasawara, morfologicamente similar ao tipo das Filipinas. Ainda que contenha 

representantes de todos os sete grupos nas análises separadas por região gênica, a ausência de 

uma sequência concatenada de ITS-LSU para Cyathus limbatus ou qualquer outra espécie do 
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grupo VI de Brodie (1975) continuou impossibilitando a inclusão de representantes deste 

grupo na análise conjunta.  

Sequências aleatórias do GenBank, provenientes de espécimes com identificação 

duvidosa, foram evitadas para não comprometer o suporte da árvore e o posicionamento dos 

clados – sequências imprecisas para espécies comuns, como Cyathus striatus, são 

potencialmente comprometedoras para a filogenia, já que em herbários é frequente encontrar 

espécimes com essa identificação somente por apresentar estrias. Incluir estes espécimes 

poderia causar a presença do nome C. striatus em múltiplos clados, como ocorreu na árvore 

ITS para C. ibericus em Crous et al. (2016).  

Numa visão mais conservadora, é possível inferir que as sequências de C. striatus 

apresentem essa divergência por se tratar de uma espécie críptica, mas durante a revisão 

algumas amostras de Cyathus poeppigii e C. montagnei, por exemplo, estavam identificadas 

como C. striatus em diferentes herbários por conta de suas estrias. Não se pode negar a 

possível cripticidade de C. striatus, mas a existência de um complexo de espécies para C. 

striatus só pode ser comprovada se as exsicatas estiverem corretamente identificadas e com a 

macromorfologia e micromorfologia similares ao tipo, tomando como parâmetro também as 

leves mudanças de cores observadas nos materiais europeus e americanos (ver revisão 

morfológica no tópico 4.2.2), segregando-se por suas sequências de DNA. 

 Caso divergente é observado nos espécimes de C. stercoreus incluídos nesta revisão. 

Amostras da Ásia e América do Sul se agrupam com alto suporte nas análises de Máxima 

Parcimônia e Bayesiana (Fig. 66, 67 e 68), mesmo coletadas em áreas geograficamente 

distantes. Essa conformação foi observada com o mesmo espécime da Ásia e outras 

sequências inseridas de outras localidades em Crous et al. (2016), similarmente com alto 

suporte (valores exatos não especificados no artigo, mas sabe-se ser >70% bootstrap e >95% 

de probabilidade posterior). 

Ademais, sequências de espécies sinonimizadas ou corrigidas por Zhao et al. (2007) 

foram utilizadas com a identificação correta, como Cyathus africanus var. latisporus 

sinonimizado por C. jiayuguanensis, um material chinês de C. pygmaeus que na realidade é 

referente ao holótipo de C. gansuensis, e C. olla f. lanatus que agora é descrito como uma 

espécie distinta, C. lanatus (Zhao et al., 2007).  

O Dataset para ITS consiste de 34 taxa, compreendendo 31 espécies de Cyathus. Este 

dataset apresenta 844 pares de base (pb), dos quais 42 caracteres eram ambíguos e foram 
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excluídos da análise; Para LSU o dataset é composto por 32 taxa, sendo 29 Cyathus. Do total 

de 870 pb, 68 caracteres (11 primeiros e 57 últimos pares de bases) eram ambíguos e foram 

excluídos; Para o dataset concatenado foram incluidas 24 taxa, com 21 amostras de Cyathus. 

Cada uma das partições teve exclusões similares de pares de bases às análises separadas, 

totalizando 1.606 pb após os ajustes no alinhamento. Crucibulum laeve, Nidula sp. e 

Cystoderma amianthinum foram utilizadas como grupo externo nas análises. 

Nas análises de Máxima Parcimônia (MP), as topologias escolhidas foram baseadas 

em análises onde os Gaps foram tratados como “missing” (dados perdidos) e não como “fifth 

base” (quinta base). O dataset para a região ITS apresentou, dos 802 caracteres incluídos, 437 

constantes, 177 parsimoniamente não informativos e 188 parsimoniamente informativos. As 

análises de parcimônia resultaram em uma árvore mais parcimoniosa com 726 passos (CI = 

0.6666, RI = 0.6840, RC = 0.4560, HI = 0.3333). O dataset para LSU apresentou, dos 802 

caracteres incluídos, 664 constantes, 62 parsimoniamente não informativos e 76 

parsimoniamente informativos. A análise resultou em uma árvore mais parcimoniosa com 231 

passos (CI = 0.6623, RI = 0.6904, RC = 0.4573, HI = 0.3376). Para o dataset concatenado 

ITS-LSU, dos 1604 caracteres incluídos, 1122 eram constantes, 239 eram parsimoniamente 

não informativos, e 245 eram parsimoniamente informativos. A análise resultou em uma 

árvore mais parcimoniosa com 779 passos (CI = 0.7766, RI = 0.7576, RC = 0.5884, HI = 

0.2233). 

Para a análise Bayesiana o dataset para a região ITS produziu 20.002 árvores, 

igualmente divididas para cada uma das duas corridas (10.001 árvores/cada), através do 

modelo GTR + G, escolhido pelo MrModelTest. As primeiras 2.200 árvores foram 

descartadas pelo burnin (11%), observando quando os valores do desvio padrão médio das 

frequências (average standard deviation of split frequencies) ficou abaixo de 0.01 (média de 

0.002480). A árvore de consenso da regra da maioria e a probabilidade posterior (pp) foram 

estimadas com base nas 17.802 árvores restantes  (8.901 de cada corrida). O fator de redução 

da escala potencial (PSRF) foi de 1.0 em todos os parâmetros dados pelo MrBayes, indicando 

que as corridas convergiram, enquanto que o tamanho estimado da amostra (ESS) foi superior 

a 5.000, suficiente para indicar uma amostragem satisfatória. A árvore de consenso de 50% da 

regra da maioria apresentou a média do log likelihood (lnL)= –4.135.381. 

Para a análise Bayesiana de LSU foram produzidas 20.002 árvores, igualmente 

divididas para cada corrida, através do modelo K2 + G. As primeiras 5.000 árvores foram 

descartadas pelo burnin (25%), com base nos valores do desvio padrão médio das frequências 
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abaixo de 0.01 (média de 0.003432). A árvore de consenso da regra da maioria e a 

probabilidade posterior (pp) foram estimadas com base nas 15.002 árvores restantes. O PSRF 

indicou convergência nas corridas, com 1.0 em todos os parâmetros, e o ESS foi superior a 

4800, indicando uma amostragem satisfatória. A árvore consenso de 50% da regra da maioria 

apresentou lnL= –2.322.476. 

Por fim, a análise Bayesiana concatenada ITS-LSU apresentou 20.002 árvores, com as 

primeiras 2.000 descartadas pelo burnin (10%) após visualizar os valores do desvio padrão 

médio das frequências (média de 0.002194). Foram utilizados os modelos evolutivos T92 + G 

para a partição 1 (ITS) e K2 + G para a partição 2 (LSU). A árvore consenso da regra da 

maioria e a probabilidade posterior (pp) foram estimadas com base nas 18.002 árvores 

restantes. O PSRF diagnosticou convergência nas corridas, com 1.0 em todos os parâmetros, e 

o ESS foi superior a 4.600. A árvore consenso de 50% da regra da maioria apresentou lnL= –

6.094.083.  

Com base nas análises moleculares realizadas, algumas variações ocorreram quando 

comparados ao trabalho de Zhao et al. (2007). As árvores filogenéticas resultantes do dataset 

de ITS, LSU, concatenado de ITS e LSU do DNA ribossomal podem ser observadas nas 

Figuras 66, 67 e 68. Com a inserção das novas sequências os grupos infragenéricos de Zhao et 

al. (2007) sofreram algumas modificações dentro do próprio grupo, porém a distribuição 

conhecida desde 2007 se manteve.  

Quanto às filogenias em si, a árvore de ITS e a árvore para os dados concatenados de 

ITS-LSU apresentaram agrupamentos com maior suporte e topologia similar. Diferentemente, 

a análise de LSU (Fig. 65) exibiu uma grande politomia entre os grupos mais basais dentro de 

Cyathus (pallidum e ollum, striatum I, striatum II e o grupo de Cyathus subglobisporus), algo 

esperado já que sequências de LSU são mais conservadas entre espécies do mesmo gênero. 

 

4.3.1. Grupos infragenéricos de Cyathus 
 

Grupo pallidum 

Anteriormente definido por possuir basidiosporos menores que 15 µm, frutificação de 

cor amarela, dourada, cinza ou marrom amarelado, base do perídio não constrita e tomento 

grosso. Com as novas análises passa a ser definido como: 
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Pallidum: basidiosporos menores que 15µm e sem apículo; exoperídio e endoperídio 

sem marcações (liso), podendo ser inconspícuo internamente; peridíolo sem túnica, 

com córtex simples.  

 

Figura 66. Árvore filogenética de Cyathus obtida por análise Bayesiana e inferida através de sequências da 

região ITS do rDNA. Os números nos ramos são referentes ao suporte de Bootstrap (BS) da Máxima Parcimônia 

(10.000 replicações em uma busca heurística), e Probabilidade Posterior (pp) Bayesiana (10 milhões de 

gerações). Sequências de espécies tipo estão marcadas com o nome “tipo” sobrescrito. Valores menores que 50% 

no Bootstrap ou na Probabilidade Posterior estão referenciados com “-”. A barra de escala indica o número de 

substituições de nucleotídeos por sítio. 
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O grupo pallidum abrange as espécies Cyathus berkeleyanus (apenas em ITS), C. 

gansuensis, C. ibericus, C. lanatus (apenas em LSU) e C. pallidus. Em referência ao clado 

abrangendo Cyathus gansuensis e C. ibericus, este é muito bem suportado em todas as 

análises propostas (98.43 BS / 100% pp na análise ITS; 64.65 BS / 90% pp na análise LSU; 

99.73 BS / 100% pp na análise concatenada). Cyathus pallidus e C. berkeleyanus, descritos 

inicialmente como duas formas da mesma espécie, hoje são consideradas espécies distintas 

morfologicamente, e as suas sequências também reproduzem essa separação (<50 BS / 89% 

pp na análise ITS; C. berkeleyanus não apresenta sequências de LSU). O posicionamento de 

Cyathus lanatus foi mantido dentro do grupo pallidum com base na árvore de LSU, porém 

com baixo suporte (<50BS e <50%pp). Quanto ao posicionamento do grupo dentro de 

Cyathus, o grupo pallidum forma um clado com o grupo ollum na análise de ITS (<50 BS / 

60% pp), e o clado mais basal do gênero na análise concatenada ITS-LSU (70.96 BS / 62% 

pp). As únicas dúvidas reais a respeito do correto posicionamente de espécies dentro deste 

grupo fica por conta de C. pallidus e C. berkeleyanus, duas amostras chinesas identificadas 

por Zhao et al. (2007) e que não pude analisar morfologicamente, mas que tem suas 

localidades tipo em Cuba e Brasil, respectivamente. 

 

Grupo ollum 

Anteriormente definido por possuir, a exemplo do grupo pallidum, basidiosporos 

menores que 15µm, além da frutificação com cores amareladas (amarelo, dourado, cinza ou 

marrom amarelado), base do perídio exclusivamente constrita e ser provido de tomentos 

curtos, a partir das novas análises passa a se definir por: 

 

Ollum: basidiosporos menores que 15µm, com raras exceções atingindo até 18 

µm, algumas vezes com apículo e apresentando comumente formato ovoide; 

exoperídio e endoperído comumente sem marcações (liso), podendo ser 

inconspícuo internamente; embasamento cotonoso; córtex simples com túnica 

amarelada ou bronze. 
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Figura 67. Árvore filogenética de Cyathus obtida por análise Bayesiana e inferida através de sequências da 

região LSU do rDNA. Os números nos ramos são referentes ao suporte de Bootstrap (BS) da Máxima 

Parcimônia (10.000 replicações em uma busca heurística), e Probabilidade Posterior (pp) Bayesiana (10 milhões 

de gerações). Sequências de espécies tipo estão marcadas com o nome “tipo” sobrescrito. Valores menores que 

50% no Bootstrap ou na Probabilidade Posterior estão referenciados com “-”. A barra de escala indica o número 

de substituições de nucleotídeos por sítio. 
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Figura 68. Árvore filogenética de Cyathus obtida por análise Bayesiana e inferida através de sequências 

concatenadas das regiões ITS-LSU do rDNA. Os números nos ramos são referentes ao suporte de Bootstrap (BS) 

da Máxima Parcimônia (10.000 replicações em uma busca heurística), e Probabilidade Posterior (pp) Bayesiana 

(10 milhões de gerações). Sequências de espécies tipo estão marcadas com o nome “tipo” sobrescrito. Valores 

menores que 50% no Bootstrap ou na Probabilidade Posterior estão referenciados com “-”. A barra de escala 

indica o número de substituições de nucleotídeos por sítio. 
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O grupo ollum não sofreu modificações em sua estrutura e composição de espécies 

após a classificação de Zhao et al. (2007), sem novos taxa incluídos no grupo. O agrupamento 

é formado por Cyathus africanus, C. colensoi, C. griseocarpus, C. guandishanensis, C. 

hookeri, C. jiayuguanensis, C. olla f. olla e suas outras formas (C. olla f. anglicus e C. olla f. 

brodiensis). Como um clado, ollum é fortemente suportado nas análises de ITS (99.45 BS / 

98% pp), provavelmente como um grupo irmão à pallidum (<50 BS / 60% pp), e na análise 

concatenada ITS-LSU (98.72 BS / 99% pp) aparece como basal a todo o supergrupo striatum 

(70.85 BS / 87% pp). 

As espécies que compõem o grupo ollum se mostram muito similares pela filogenia, 

entretanto são morfologicamente distintas, como pode ser observado nas pranchas das 

espécies que compõem este agrupamento, como Cyathus olla f. olla (Fig. 49), C. olla f. 

brodiensis (Fig. 48) e C. africanus (Fig. 10), descritas no tópico 4.2.2 (Espécies com nomes 

em uso corrente). Apesar dessas distinções morfológicas, as espécies do grupo ollum se 

diferenciam entre si por apenas 1 à 3 pb, entre as 802 bases presentes no alinhamento de ITS, 

3 à 6 pb de diferença entre os 802 pb no alinhamento LSU, e 1 à 8 pb de diferença entre os 

1606 pb no alinhamento concatenado de ITS-LSU. 

 

Grupo striatum 

O grupo mais amplo na classificação de Zhao et al. (2007) foi originalmente 

delimitado por espécies com basidiosporos maiores que 15µm e frutificações com coloração 

marrom, marrom avermelhado ou marrom escuro. Esta revisão propõe que esse grande grupo 

seja segregado em outros cinco grupos e dois subgrupos: 

 

Striatum I: basidiosporos entre 15 e 20 µm, elípticos e sem apículo; 

frutificações com tomento lanoso, podendo apresentar tufos hirsutos e 

coloração marrom amarelada (marrom amarelado, amarelo mel, marrom barro); 

endoperídio liso a inconspicuamente plicado; peridíolos amarronzados, córtex 

duplo com exocórtex bronze ou amarronzado. 

 

 Composto pelos tipos de Cyathus crassimurus e C. setosus, bem como amostras de C. 

earlei (Brasil), C. gracilis e C. minimus (Japão) e C. triplex (China). Todo o agrupamento 

apresenta um bom suporte nas análises de ITS (99.14 BS / 100% pp) e ITS-LSU (99.6 BS / 

100% pp), porém suas espécies se diluem na politomia da análise de LSU, mantendo o 
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agrupamento de C. gracilis com C. minimus (73.02 BS / 89% pp), e formando o clado C. 

setosus e C. earlei (87.14 BS / 100% pp). Apesar de incluso na árvore de LSU, análises 

prévias dos espécimes de C. earlei provenientes do Brasil em comparação com o material tipo 

oriundo de Porto Rico, indicam que os espécimes brasileiros tem sua morfologia idêntica ao 

holótipo, exceto pelo córtex (duplo, bem delimitado, com hifas intermediárias brancas e 

compactas no material do Brasil, enquanto o material tipo possui córtex subhomogêneo 

simples), e essa única característica parece ser informativa, dando suporte a ideia de que os 

espécimes brasileiros poderiam ser uma nova variedade dentro da espécie em análises 

moleculares futuras. Cyathus gracilis e C. minimus foram incluídas na análise por serem de 

localidades próximas ao tipo, e diferente do que acontece com as variações em C. earlei, as 

espécies C. gracilis e C. minimus são igualmente compatíveis com os seus respectivos tipos 

nomenclaturais. A presença de C. triplex também pode ser uma incógnita nesta filogenia, uma 

vez que o tipo é das Américas e esse material procedente da Ásia não pôde ser analisado 

morfologicamente.  

 

Subgrupo subglobisporus: em análises preliminares Cyathus subglobisporus se 

agrupava com o grupo striatum I, porém ao incluir novas sequências essa espécie se agrupou 

num clado único, separado dos demais por possuir: esporos globosos a levemente elípticos; 

frutificação com tomento fortemente hirsuto e tufos rígidos, regulares; exoperídio de 

coloração marrom mostarda e tomento alaranjado; endoperídio inconspicuamente a 

conspicuamente plicado; e peridíolos bronze. Nenhuma outra espécie se agrupa com C. 

subglobisporus até o momento e seu posicionamento é incerto em todas as análises 

filogenéticas propostas. 

 

Striatum II: basidiosporos entre 15 e 20 µm, elípticos a cilíndricos, sem apículo; 

frutificações com tomento hirsuto amarelado sobre um mesoperídio 

amarronzado; peridíolos com gleba bronze, córtex simples e túnica 

amarronzada. 

 

 O grupo striatum II é composto pelos tipos de C. annulatus var. annulatus, C. helenae 

e C. renweii, e seu posicionamento era conhecido desde a classificação de Zhao et al. (2007). 

Nessa nova filogenia, striatum II é fortemente suportado em todas as análises (99.56 BS / 

100% pp em ITS, 87.72 BS / 99% pp em LSU, e 99.86 BS / 100% pp na análise concatenada 
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ITS-LSU). A magnífica diferença entre o exoperídio de cor escura e o tomento de cor mais 

clara dá a esse grupo uma característica singular e que pode indicar uma nomenclatura 

específica em um futuro próximo. Das três espécies, apenas o tipo de C. renweii não foi 

analisado, e é aqui que a definição dos caracteres do grupo pode ter modificações: no seu 

protólogo, C. renweii apresenta esporos acima dos valores encontrados para a organização da 

filogenia, medindo 21 – 31 × 10.5 – 13.5 µm. Esses valores só são observados nos 

agrupamentos mais derivados striatum IV e striatum V, e caso o tipo exiba-os, o caracter 

“tamanho dos esporos” não será mais considerado primordial para a separação dos grupos. 

Até a reanálise, iremos considerar que os valores dos esporos para C. renweii estão 

provavelmente errados. 

 

Striatum III: basidiosporos entre 11 µm e 20 µm, globosos, subglobosos ou 

elípticos, alguns ovoides; frutificação hirsuta; peridíolo marrom acinzentado a 

marrom avermelhado, córtex variando de duplo subhomogêneo simples com 

hifas intermediárias (mesocórtex) branco-acinzentadas, a duplo com hifas 

intermediárias (mesocórtex) escurecidas. 

 

 O grupo striatum III é composto pelas espécies tipo Cyathus albinus, C. amazonicus, 

C. badius e C. parvocinereus, além de um espécime identificado na análise de LSU como C. 

limbatus, procedente da Amazonia brasileira. O clado striatum III é um dos poucos a ser 

delimitado dentro da análise de LSU (71.3 BS / 67% pp), sendo bem suportado na árvore de 

ITS (99.17 BS / 100% pp) e na árvore concatenada ITS-LSU (99.2 BS / 100% pp). Com 

exceção de C. badius, esse clado é composto unicamente por espécies brasileiras, com C. 

albinus, C. amazonicus e C. limbatus (espécime não referente ao tipo), e C. parvocinereus 

procedente da Floresta Nacional do Araripe, região de Brejos de Altitude no interior do Ceará, 

uma área do bioma Caatinga. Informações importantes relativas ao posicionamento de C. 

limbatus estão retratadas nos comentários do grupo striatum V. 

 

Subgrupo discoideus: de modo similar a Cyathus subglobisporus, C. discoideus se 

agrupou em um clado único na análise de ITS, basal ao clado striatum IV e striatum V. 

Diferente de striatum IV e V, o subgrupo discoideus apresenta esporos com comprimento 

entre 15 e 20 µm, peridíolos elípticos de superfície rugosa e cor marrom acinzentado a sépia, 

exoperídio liso a inconspícuo, e boca finamente fimbriada contínua, tornando-se intermitente 
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em basidiomas mais velhos. Nenhuma outra espécie se agrupa com C. discoideus até o 

momento e nenhuma sequência de LSU foi obtida deste material tipo, entretanto 

características morfológicas do tipo de C. limbatus são compatíveis com caracteres do 

Subgrupo discoideus, o que pode modificar a organização da filogenia com a adição de novas 

sequências. 

 

Striatum IV: basidiosporos em média maiores que 20 µm, globoso a levemente 

elípticos; frutificação sem marcações; peridíolos com superfície levemente 

rugosa, sem túnica e córtex duplo. 

 

 O grupo provisoriamente denominado striatum IV é formado unicamente por Cyathus 

stercoreus f. stercoreus. Diferente dos demais agrupamentos do supergrupo striatum, esse 

clado não apresenta espécimes com perídio marcado de estrias. Uma informação pertinente é 

que mesmo sendo sequências do mesmo táxon, materiais da China e do Brasil se agrupam 

com elevado suporte (99.9 BS / 100% pp na análise de ITS, 99.29 BS / 100% pp na análise de 

LSU, e 100 BS / 100% pp na análise concatenada ITS-LSU). Como explicado durante o 

tópico 1.1.2 (Método de dispersão “splash-cup”) os peridíolos são expelidos por 

aproximadamente 1 metro com o impacto das gotas de chuva, o que reduz a possível área de 

dispersão das populações deste fungo. Entretanto, por ser uma espécie coprófila que necessita 

passar pelo trato gastro-intestinal de herbívoros para completar seu ciclo de vida, não é 

incomum que os peridíolos sejam liberados em áreas mais distantes devido ao transporte do 

gado por humanos, fato que pode ser comprovado ao observar que os registros em literatura 

de Cyathus stercoreus f. stercoreus geralmente são associados a áreas com pasto ou de 

criação de gado. Assim, com a expansão da bovinocultura, a distribuição de C. stercoreus f. 

stercoreus pode ter seguido rapidamente a área de dispersão do próprio gado, o que explicaria 

os espécimes localizados em ambientes tão distantes e distintos se agruparem com alto 

suporte nas análises realizadas.  

  

Striatum V: basidiosporos maiores que 20µm, levemente elípticos a alongados; 

frutificação com marcações conspícuas; peridíolos com superfície lisa, sem 

túnica e córtex duplo. 
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Striatum V é formado basicamente por espécies tipo de Cyathus aurantogriseocarpus, 

C. hortensis, C. lignilantanae, C. magnomuralis e C. limbatus, bem como uma exsicata de C. 

poeppigii descrito para a China por Zhao et al. (2007). Inicialmente, tratando de Cyathus 

limbatus, a sequência de ITS do tipo se agrupou no clado striatum V, enquanto a sequência de 

LSU de um material morfologicamente compatível foi alocada em striatum III. Baseado na 

informação de que todas as demais espécies mantiveram suas posições na topologia pelas 

duas regiões gênicas, é intrigante como C. limbatus está distribuído nesses dois clados, mas se 

delineia melhor com as características morfológicas de striatum III do que com striatum V, 

local onde o tipo foi inserido. Em ambos os grupos os valores de suporte de Bootstrap não são 

elevados na análise de Máxima Parcimônia (62.64 BS para ITS, em striatum V; e 71.3 BS 

para o LSU, referente à politomia em striatum III), mas são tecnicamente altos para a 

Probabilidade Posterior Bayesiana em ITS (80% pp), porém baixos para o LSU (67% pp). 

Observando cautelosamente as suas características, é virtualmente plausível também que C. 

limbatus se agrupe com o subgrupo discoideus, uma vez que as características que definem 

esse subgrupo também são encontradas em C. limbatus, incluindo o padrão de intermitência 

nas fimbrias da boca em basidiomas velhos, exclusivamente presente neste clado. Para 

corrigir esse posicionamento são necessárias sequências de mais regiões gênicas do material 

tipo. A respeito das demais espécies, a morfologia não entra em conflito com as 

características gerais do grupo, principalmente em referência aos esporos maiores que 20 µm 

e corpo de frutificação conspicuamente plicado. Os suportes são mais altos na análise 

concatenada, com Cyathus aurantogriseocarpus e C. magnomuralis em um clado com 77.71 

BS e 94% pp, formando um grupo irmão com C. lignilantanae (78.42 BS / 80% pp). Striatum 

V se agrupa com striatum IV com suporte de 74.69 BS/92% pp na árvore de ITS, 88.06 

BS/100% pp na árvore de LSU; e 99.73 BS/100% pp na árvore concatenada ITS-LSU.  

Silva et al. (2016) sugeriu a proposição do grupo pedicellatum em um clado que 

aparentemente é formado pelo grupo striatum IV e striatum V, caracterizando este grupo por 

apresentar espécies com uma “base constrita formando, ou não, um pedicelo”, e possuindo 

esporos “maiores que 15 µm, geralmente maiores que 25 µm”. O posicionamento na árvore, 

com a separação do clado com C. stercoreus f. stercoreus é um pressuposto que o nomeado 

grupo pedicellatum esta na mesma posição que o grupo striatum V, entretanto, nenhuma 

espécie nesse ramo apresenta uma base constrita como sugerido em Silva et al. (2016). Como 

comentado anteriormente, ao inserir as espécies Cyathus pedunculatus e C. apiculatus, 

propostas também no mesmo artigo, os alinhamentos apresentaram inserções suficientes para 
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inclusão de inúmeros gaps na região 5.8S do ITS, extremamente conservada dentro de 

Cyathus, Nidula, Crucibulum e até mesmo Cystoderma.  

Ainda em Silva et al. (2016) os autores sugerem que C. stercoreus f. stercoreus foi 

inserido no clado pedicellatum, embora a presença de pedicelo não tenha sido encontrada na 

literatura. Em todas as análises realizadas, tanto com a espécie tipo como com outros 

materiais, constatou-se a ausência de pedicelo em C. stercoreus f. stercoreus. Além disso, é 

incorreto afirmar que a característica “pedicelo” aparece duas vezes dentro do gênero, 

primeiro em ollum e depois em pedicellatum, pois o pedicelo é um caracter raro e nenhuma 

das espécies que estão na árvore e que foram revisadas o apresenta. Para completar, nenhuma 

das imagens do artigo de Silva et al. (2016) deixa clara a presença de um pedicelo no corpo 

de frutificação das espécies. Por todas essas informações não foi considerado como válido 

esse agrupamento baseado no pedicelo. 

 

4.3.2. Chave de identificação para os grupos infragenéricos de Cyathus 
  

Baseado no posicionamento dos grupos infragenéricos na filogenia é possível delimitar 

quais caracteres morfológicos são informativos para a separação dos clados dentro de 

Cyathus. Diferente do que Zhao et al. (2007) indicam, alguns dos caracteres propostos por 

Brodie (1975) ainda podem ser utilizados para separar grupos, como o córtex, plicação do 

perídio e tamanho dos esporos, mas sempre em conjunto com outras informações 

morfológicas. A figura 69 demonstra como os principais caracteres morfológicos do grupo 

estão distribuídos dentro na filogenia. 

 

1. Córtex simples .......................................................................................................................  2 

1‟. Córtex duplo  ........................................................................................................................  3 

     2. Basidiosporos menores que 15 µm  .................................................................................  4 

     2‟. Basidiosporos entre 15 e 20 µm; tufos do tomento com cor mais clara que o perídio  .....   

      ................................................................................................................................ striatum II 

3. Tomento fortemente hirsuto, enrijecido/inflexível  .........................  subgrupo subglobisporus 

3‟. Tomento com textura maleável, não rígido  ........................................................................  5 

     4. Embasamento liso  ...............................................................................................  pallidum 
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     4‟. Embasamento cotonoso  ..........................................................................................  ollum 

5. Boca contínua em basidiomas velhos, peridíolos com superfície lisa a levemente rugosa 

 ...................................................................................................................................................  6 

5‟. Boca intermitente em basidiomas velhos, peridíolos com superfície fortemente rugosa 

  ....................................................................................................................  subgrupo discoideus 

     6. Basidiosporos abaixo de 20 µm  ......................................................................................  7 

     6‟. Basidiosporos acima de 20 µm  ......................................................................................  8 

7. Exocórtex com cor diferente do endocórtex; esporo elíptico a alongado  ...............  striatum I 

7‟. Exocórtex da mesma cor do endocórtex; esporo globoso a elíptico  ...................  striatum III 

     8. Frutificação sem marcações  ............................................................................  striatum IV 

     8‟. Frutificação com marcações conspícuas  .........................................................  striatum V 

 

Com base na evolução dos caracteres morfológicos através do gênero é possível inferir 

que: 

 a característica “córtex duplo” teria surgido após o grupo striatum I, sofrendo reversão 

apenas no clado striatum II;  

 A característica plesiomórfica “túnica indistinta” seria recorrente na maioria dos 

grupos, porém em ollum, striatum II e na espécie C. gansuensis do grupo pallidum a 

apomorfia “túnica presente” é observada;  

 A “presença de apículo” seria uma característica derivada que surge nos clados ollum, 

striatum IV, e nas espécies C. albinus no clado striatum III, e C. magnomuralis em 

striatum V;  

 O tamanho dos esporos aumenta à medida que os clados são mais derivados, com 

medidas acima de 15 µm à partir de striatum I, e medidas acima de 20 µm entre 

striatum IV e striatum V; 

 A apomorfia “embasamento cotonoso” é exclusiva do clado ollum;  

 Corpos de frutificação sem marcações (estrias/plicações) parece ser a característica 

basal à Cyathus, como pode ser observado nos demais gêneros da família que tem 

frutificação em forma de taça: Crucibulum e Nidula. A presença de estrias é uma 
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característica que aparece na separação do supergrupo striatum, sendo revertida no 

clado striatum IV; 

 Apenas no subgrupo subglobisporus é observado tufos no tomento fortemente hirsutos 

e extremamente rígidos, como se tratasse de uma cobertura de proteção ou algo do 

tipo; 

 Apenas no subgrupo discoideus as hifas que formam as fimbrias da boca se tornam 

intermitentes durante a maturidade dos basidiomas. 

 

 

Figura 69. Distribuição das principais características morfológicas de Cyathus entre os grupos suportados 

molecularmente. 

 

Exceto pelo embasamento cotonoso, tufos fortemente rígidos e padrão intermitente nas 

fimbrias da boca, todas as demais características foram utilizadas por Brodie (1975), porém o 

agrupamento de espécies utilizado por este autor não é reproduzido nas análises filogenéticas. 

Diferentemente, o agrupamento proposto por Zhao et al. (2006) se confirmou como o 
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primeiro passo para os novos agrupamentos que estão se delineando à medida que novas 

sequências são inseridas ao alinhamento.  

Quanto à distribuição destes grupos e subgrupos infragenéricos, é possível plotar as 

árvores filogenéticas sobre o mapa mundial, a fim de visualizar como estas espécies estão 

espaçadas globalmente. Por apresentar representantes de todos os grupos infragenéricos 

propostos nesta revisão e ter uma topologia similar às demais análises filogenéticas 

realizadas, a árvore baseada em sequências de ITS foi escolhida (Fig. 70).  

 

Figura 70. Distribuição dos grupos e subgrupos infragenéricos de Cyathus no mundo. A representação não 

indica a origem evolutiva dos clados. 

 

Mesmo não refletindo padrões evolutivos entre as espécies, nem indicando qual a real 

origem do gênero e dos diversos ramos na árvore, é interessante observar que: 

 Espécies do grupo pallidum apresentaram distribuição restrita ao hemisfério norte, da 

Europa à Ásia; 
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 As espécies que compõem o grupo ollum tiveram a distribuição abrangindo do leste 

africano à América do Norte; 

 O supergrupo striatum é amplamente distribuído no leste asiático e por todo o 

continente americano. 

Trabalhos futuros utilizando prioritariamente sequências de espécies tipo, ou de 

espécies corretamente identificadas segundo as descrições dos tipos aqui exibidas, além de 

análises envolvendo relógio molecular e bioquímica, são o caminho para a ampliação do 

conhecimento sobre a filogenia, distribuição e importância do gênero Cyathus.  

  



Revisão morfológica e molecular do gênero Cyathus Haller ............... Rhudson Henrique Santos Ferreira da Cruz 

229 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O gênero Cyathus, apesar de singular em sua morfologia, geralmente apresentava 

limitações morfológicas para a identificação correta de suas espécies, o que tornou a criação 

de uma chave de identificação praticamente inviável até o fim da década de 70 (Brodie, 

1984). Mesmo incompleta por excluir as espécies chinesas publicadas até aquele momento, 

exceto C. sinensis, a chave de identificação de Brodie e os seus 7 grupos infragenéricos foi 

um marco para a taxonomia do grupo. Após os avanços moleculares de Zhao et al. (2007), os 

caracteres de Brodie foram colocados em teste, e seus 7 grupos foram reduzidos a três. Ainda 

assim a redução dos grupos e sua validade não poderiam ser contestadas sem uma devida 

revisão morfológica para identificar as características distintivas entre as descrições originais 

e o próprio material tipo, fato que foi realizado nesta tese. Casos como Cyathus discoideus e 

C. durus são alguns dos exemplos: no primeiro a descrição original indica 15 – 20 mm de 

altura no basidioma, entretanto o tamanho no tipo e nas demais coleções do mesmo herbário 

não ultrapassa os 9 mm de altura; no segundo a situação é mais complexa, uma vez que C. 

durus foi sinonimizada com C. olla f. anglicus, mas medições do perídio, padrão dos 

tomentos externos, coloração, brilho interno, tamanho do peridíolo e tamanho dos esporos são 

distintos e indica uma espécie diferente, o que garante o acesso ao nome C. durus. 

Quanto às análises filogenéticas, por conta da idade avançada da maioria dos tipos e da 

consequente fragmentação do DNA, foi necessário ajustes nos protocolos e o desenho de 

novos primers que gerassem sequências mais curtas, suprimindo as falhas com os primers que 

geravam sequências mais longas. Ainda tratando das sequências, as amostras incluídas nesta 

revisão, quando não foram provenientes de espécies tipo, foram extraídas de espécimes 

corretamente identificados com base em comparativos com os materiais tipo, produzindo um 

agrupamento com espécies mais próximas à morfologia original de cada nome.  A utilização 

desta estratégia permitiu garantir que sequências provenientes de espécimes com identificação 

duvidosa fossem excluídas das análises, o que garantiu maior estabilidade e organização dos 

agrupamentos infraenéricos nas árvores geradas. 

Na biologia molecular o LSU, extremamente conservado entre as espécies, não se 

mostrou uma boa região para delimitar os taxa quando utilizado individualmente, exceto nos 

grupos mais derivados. Assim, a utilização de novas regiões gênicas é um fato que deve ser 

levado em conta para expandir a filogenia do grupo. Entretanto, mesmo não se mostrando 

relevante para definir as espécies, foi possível observar que Cyathus é um gênero 

monofilético, com suporte de 100 BS/100% pp em todas as análises, e alternância entre 
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Crucibulum (ITS) e Nidula (LSU e dados concatenados) como grupo irmão entre os 

diferentes alinhamentos.  

Com o monofiletismo de Cyathus confirmado, o próximo passo será expandir as 

análises para os demais gêneros, relevantemente menores em número de espécies, podendo 

assim confirmar a monofilia da família e permitir o retorno do nome Nidulariaceae às 

classificações taxonômicas e moleculares, uma vez que nem todos os autores aprovam esse 

nome dentro da ordem Agaricales como foi proposto por Matheny et al. (2006). 

Muitos dados morfológicos e moleculares foram gerados neste trabalho utilizando as 

espécies atualmente descritas, porém os trabalhos de revisão para o gênero ainda têm como 

ser expandidos, como pode ser notado pela ausência dos materiais chineses e indianos na 

morfologia, acréscimo de outras espécies tipo na filogenia, e a inclusão das constantes novas 

espécies publicadas para a ciência, sendo as últimas Cyathus ibericus, ao final de 2016, e C. 

aurantogriseocarpus, em 2017 (C. albinus foi submetida, mas ainda não está aceita). A falta 

de taxonomistas especializados no grupo – Nidulariólogos, como o próprio Brodie costumava 

chamar – também é outro fator relevante, pois sem o olhar treinado de um especialista 

algumas espécies podem ser consideradas extintas sem realmente estarem, como aconteceu 

com C. badius no Japão: um fato que pode estar acontecendo com diversos outros grupos de 

fungos.  
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Ficha de Identificação Individual proposta para a identificação de Cyathus 
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