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PREFÁCIO

 
Por muitos anos o semiárido brasileiro, tão peculiar em suas paisagens e

biodiversidade, ficou em segundo plano nos projetos que visavam identificar a
riqueza de fungos, tanto pela dificuldade de apoio logístico nas atividades de
campo, como por suas dimensões e distância dos centros de pesquisa. Somen-
te a partir de 2004, com a implementação do Programa de Pesquisa em
Biodiversidade do Semiárido (PPBio Semiárido/CNPq/MCT), foi possível a
realização de inventários em áreas consideradas, pelo Ministério do Meio
Ambiente, de extrema importância biológica para conservação.

O apoio financeiro do PPBio possibilitou a aquisição de equipamentos, a
realização de expedições de campo, bem como bolsas de apoio técnico. Além
disso, as pesquisas foram apoiadas através do aporte de bolsas de mestrado
implementadas pelo Programa de Capacitação em Taxonomia (PROTAX/
CNPq/CAPES) e projetos de doutorado do Programa de Pós-graduação em
Sistemática e Evolução (PPgSE/CAPES) e Programa de Pós-graduação em
Biologia de Fungos (PPgBF). Esse apoio tornou possível a expressiva forma-
ção de recursos humanos em micologia com ênfase nos fungos gasteroides.
As diversas expedições de coletas em áreas do semiárido nos estados da Bahia,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, viabilizaram a pro-
dução de monografias, dissertações e teses.

Alguns desses resultados são apresentados aqui, como a caracteriza-
ção, mapas de distribuição, chaves de identificação e fotos para todas as espé-
cies coletadas e estudadas pelo projeto em diferentes locais da região semiárida,
de modo a auxiliar a identificação dos táxons. O texto foi escrito com a finali-
dade de atender tanto aos profissionais da área quanto ao público leigo em
geral e cumpre a função primordial de desmistificar a ideia de que o semiárido
nordestino possui baixa diversidade de espécies de fungos gasteroides.
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O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio)

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) foi instituído em
2004 pelo governo brasileiro (BRASIL, 2004) a fim de atender aos objetivos
compactuados na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro (Rio-92). A Convenção
foi assinada por 156 países, chegando a 187 em 2005, e não configura apenas
um acordo sobre conservação dos recursos naturais. Representa o primeiro
tratado mundial a propor a regularização do desenvolvimento social e econô-
mico em padrões sustentáveis. Seu texto foi aprovado pelo Congresso Nacio-
nal em fevereiro de 1994 (BRASIL, 1994), apresentando como objetivos ge-
rais a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da uti-
lização dos recursos genéticos (MMA, 2000a).

Em consonância com a proposta da CDB, através do Decreto Federal
nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2002), o Brasil instituiu os princí-
pios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade
(PNB). Dentre os componentes desta última, está o conhecimento da
biodiversidade, que apresenta como objetivo geral “gerar, sistematizar e
disponibilizar informações para a gestão da biodiversidade nos biomas e seu
papel no funcionamento e na manutenção dos ecossistemas terrestres e aquá-
ticos, incluindo as águas jurisdicionais. Promover o conhecimento da
biodiversidade brasileira, sua distribuição, seus determinantes, seus valores,
suas funções ecológicas e seu potencial de uso econômico” (BRASIL, 2002).

Ante a necessidade de impulsionar a pesquisa da biodiversidade em
nosso país, a partir da formação e capacitação de recursos humanos, do forta-
lecimento institucional na área da pesquisa, da socialização de informações e
conhecimentos sobre os componentes da biodiversidade brasileira para dife-
rentes segmentos, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) à época, insti-
tuiu o PPBio em âmbito nacional. O Programa é composto por um Coordena-
dor-Executivo, um Conselho Diretor e um Comitê Científico (BRASIL, 2005a;
2006). Adota um modelo de gestão descentralizado com o apoio direto aos
institutos de pesquisa e universidades como o Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), voltados às
pesquisas em biodiversidade da Amazônia; e o Instituto do Milênio no Semiárido
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(IMSEAR) - designado como Núcleo Executor do Programa de Pesquisa em
Biodiversidade do Semiárido pela Portaria do MCT nº 268, de 18 de junho de
2004 (BRASIL, 2004), sob a coordenação da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS). Associadas aos núcleos executores, inúmeras instituições
de pesquisa e universidades atuam como colaboradoras no desenvolvimento
das ações do PPBio. Em 2012, foram incluídos mais três Programas de Pes-
quisa em Biodiversidade: a Rede Cerrado, a Rede Mata Atlântica e a Rede
Campos Sulinos.

O programa de atividades desenvolvidas pelo PPBio tem por objetivos
específicos o apoio à implantação e manutenção de redes de inventário da
Biota; à manutenção, ampliação e informatização de acervos biológicos do
País (coleções ex situ); à pesquisa e desenvolvimento em áreas temáticas da
biodiversidade; e ao desenvolvimento de ações estratégicas para políticas de
pesquisa em biodiversidade (BRASIL, 2004).

Implantação e manutenção de redes de inventários

De acordo com o Documento Básico do PPBio (MCT, 2005), a implan-
tação e manutenção de redes de inventário da Biota pretende promover a
sistematização nas metodologias de trabalho, na organização dos dados primá-
rios, no georeferenciamento e na definição das áreas de estudo. Estas ações
têm como fim aperfeiçoar a produção e acesso ao conhecimento, evitar a
duplicação de dados e preservar os direitos de propriedade intelectual.  Para
tanto, foram definidas a localização e estruturas dos núcleos de inventários
regionais e áreas prioritárias para sua realização, além da formação e
capacitação das equipes de trabalhos regionais e da criação de protocolos que
favorecessem o esforço de coleta.

Manutenção das coleções

A manutenção dos acervos biológicos prevê a adequação da infraestrutura
das instituições de ensino e pesquisas detentoras dos atuais acervos, seja atra-
vés da aquisição de equipamentos ou da melhoria de suas instalações. A partir
desta adequação será possível ampliar de maneira qualitativa os acervos exis-
tentes investindo na formação de especialistas e no intercâmbio entre institui-
ções e pesquisadores brasileiros e do exterior. A informatização destes acer-
vos constitui um dos meios para a propagação do conhecimento da biodiversidade
através do compartilhamento de informações, da comparação entre amostras,
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possibilitando tanto novas identificações de materiais coletados quanto as cor-
reções dos materiais já identificados.  Em 20 de agosto de 2009, a Portaria do
MCT nº 693 (BRASIL, 2009) instituiu a política de dados para o gerenciamento
das informações para os dados coletados sobre a biodiversidade brasileira,
visando sua ampla divulgação de acordo com as condições de uso e acesso
estabelecidas.

Redes temáticas

A criação de redes de pesquisas temáticas da biodiversidade, integran-
do ações de pesquisadores nos diferentes campos e regiões do país, também
inclui a formação de recursos humanos e o aprimoramento de ações voltadas
à identificação, caracterização, valorização e uso sustentável, segundo as pro-
postas contidas no Documento Básico do PPBio (MCT, 2005). Essas redes
incluem os campos de conhecimento como a botânica, a zoologia, a
microbiologia, a entomologia, a ecologia, a paleontologia, a genética, a biologia
molecular e outros correlatos. A relação entre os diferentes campos favorece
a construção de cenários mais completos das regiões estudadas, subsidiando
futuros diagnósticos e levantamentos.

Ações estratégicas

O desenvolvimento de ações estratégicas para políticas de pesquisa em
biodiversidade incluem a participação ativa da comunidade científica nacional;
assessoramento de cientistas e tecnólogos brasileiros em reuniões da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica e de outros fóruns com vistas à definição de
prioridades de pesquisas e na captação de recursos internacionais; dissemina-
ção das recomendações e decisões da Conferência das Partes da Convenção
sobre a Diversidade Biológica (CoP), buscando a incorporação das mesmas
em políticas e programas setoriais sobre biodiversidade; dentre outras previs-
tas no Documento Básico do PPBio (MCT, 2005).  A construção inicial de
uma proposta para a política nacional de biodiversidade foi realizada a partir de
consultas promovidas pelos governos das unidades da federação, lideranças
da sociedade civil e do setor empresarial, seguindo a divisão de quatro regiões
políticas (MMA, 2000b). Estas regiões foram definidas com base no predomí-
nio de um dos biomas brasileiros, sendo a Região 1 correspondente ao Cerra-
do, a Região 2 à Caatinga, a Região 3 à Amazônia e a Região 4 à Mata Atlân-
tica.
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Segundo Coutinho (2006), cada bioma constitui uma área do espaço
geográfico, com dimensões de até mais de um milhão de quilômetros quadra-
dos, que tem por características a uniformidade de um macroclima definido, de
uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros
organismos vivos associados, e de outras condições ambientais, como a altitu-
de, o solo, alagamentos, o fogo, a salinidade, entre outros. Para o autor, estas
características conferem aos biomas estrutura e funcionalidade peculiar, além
de uma ecologia própria. O que ressalta a importância e necessidade de im-
plantação de pesquisas dos biomas brasileiros, incluindo tanto as que são volta-
das à diversidade biológica quanto às características do ambiente físico, ambas
necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais. Assim, implementado
inicialmente nos biomas Amazônia e Caatinga (Semiárido), regiões Norte e
Nordeste, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) tem suas ações
previstas para as demais regiões e, consequentemente, todos os biomas brasi-
leiros.

O Bioma Caatinga

O bioma Caatinga é o único que é exclusivo do Brasil e corresponde a
54% da região Nordeste. É extremamente heterogênea, sendo reconhecidas
12 tipologias que despertam atenção especial pelos exemplos fascinantes e
variados de adaptação aos habitats semiáridos (BRASIL, 2007). Podem ser
caracterizadas como florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo princi-
palmente árvores e arbustos baixos, muitos dos quais apresentam espinhos,
microfilia e algumas características xerofíticas (PRADO, 2003).

A Caatinga é o principal tipo vegetacional do Semiárido que compreen-
de uma área de aproximadamente 970.000 km2 e corresponde a 11% do terri-
tório nacional. Em 2005, o Ministério da Integração Nacional, juntamente com
o Ministério do Meio Ambiente, instituíram um grupo de trabalho interministerial
(GTI) a fim de propor critérios climáticos para delimitar a área compreendida
pelo Semiárido. Dentre eles estão: a precipitação pluviométrica média anual
inferior a 800 milímetros; o índice de aridez de até 0,5; e o risco de seca maior
que 60% (BRASIL, 2005b). Estes são fatores que tornam a Caatinga suscetí-
vel à redução de sua diversidade.

O PPBio Semiárido tem como desafio realizar o levantamento da diver-
sidade biológica da Caatinga, um dos biomas do país que mais sofre ação
antrópica e que apresenta alto risco de desertificação. Além das causas climá-
ticas decorrentes dos longos períodos de estiagem, existem fatores humanos
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associados ao processo de desertificação, dentre eles destacam-se o
desmatamento, a extração excessiva de produtos florestais, os incêndios flo-
restais, a sobrecarga animal, o uso demasiado do solo, o seu manejo inadequa-
do e, por último, o emprego de tecnologias não apropriadas para os ecossistemas
frágeis (SÁ et al., 2010).

Para facilitar a construção de planos de desenvolvimento e conserva-
ção da Caatinga foi proposta a criação de oito ecorregiões para o bioma, se-
guindo fatores bióticos e abióticos (VELLOSO et al., 2002). Estudos recentes
têm demonstrado a importância da vegetação da Caatinga para a conservação
da biodiversidade brasileira, devido ao alto nível de endemismo de espécies
(COSTA et al., 2009).

Atualmente, o Núcleo Executor do PPBio Semiárido é a Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS) que realiza suas atividades de “Inventá-
rios”, “Coleções” e “Projetos Temáticos”, juntamente com 19 instituições de
pesquisa e ensino, contando com mais de 77 bolsistas de diversos níveis e em
torno de 100 pesquisadores. Os grupos de trabalho foram separados em In-
ventários (Plantas - algas de água doce, briófitas e pteridófitas, fanerógamas;
Fungos – Agaromycetidae, Gasteromycetes, Hyphomycetes, Zygomycetes,
Glomeromycota; Vertebrados - Aves, Anuros, Mamíferos, Peixes; Invertebrados
- Formigas, Moscas, Mosquitos, Cupins, Borboletas, Vespas, Abelhas, entre
outros), Projetos Temáticos (Conservação da fauna silvestre, Bioprospecção e
preservação de microrganismos, Fitoquímica e estratégias para conservação
de plantas) e Projeto do coordenador (Manutenção das coleções biológicas,
equipamentos multiusuários de grande porte e gestão do projeto).

Duração, recursos e ações

O PPBio tem duração ilimitada com avaliação a cada três anos. Utiliza
recursos dos Fundos Setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), criados com a finalidade de garantir o financiamento de pesquisas
científicas e tecnológicas no Brasil. O conhecimento da biodiversidade brasi-
leira, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo PPBio, oferece ao país subsídi-
os para conservação da diversidade biológica, o que é essencial para o equilí-
brio ecológico e desenvolvimento sustentável das comunidades de cada bioma/
região. Além disso, estes estudos promovem a identificação e estimulam a
criação das áreas de proteção ambiental (APA) e/ou unidades de conservação
(UC) ambientais. A criação das áreas de proteção, entretanto, não garante a
conservação dos recursos ali disponíveis. Para que as áreas consigam real-
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mente preservar a diversidade, seja na Amazônia ou na Caatinga, é preciso
garantir planos de gestão eficiente, manter a estabilidade dos recursos finan-
ceiros, investir em fiscalização e contratação de pessoal qualificado e ampliar
as áreas de proteção de modo que sejam suficientes para a conservação da
biodiversidade em todos os biomas.

Áreas de atuação do PPBio Semiárido

O PPBio Semiárido vem desenvolvendo seus trabalhos com a perspec-
tiva de inclusão e disseminação do conhecimento. Para tanto, algumas áreas
foram selecionadas para a realização dos inventários. Estas foram escolhidas
com base na falta de conhecimento da biodiversidade e importância biológica
(Veloso et al., 2001). Áreas de Caatinga e enclaves de Mata Atlântica foram
selecionados (Fig. 1 e 2).

Para a Caatinga foram selecionadas as seguintes áreas (Fig. 1): Bahia -
Curaçá (32), Milagres (49) e Maracás (50); Ceará - Ibiapaba do Norte (5) e
Chapada do Araripe (12); Piauí - Parque Nacional Serra das Confusões (37).
Para os enclaves de Mata Atlântica foram selecionadas as áreas (Fg. 2): Bahia
- Serra da Jibóia (9); Ceará - Serra de Ibiapaba/Ubajara (1); Paraíba - Brejo
Paraibano (6).



18

Figura 1. Mapa do bioma Caatinga e as áreas de importância biológica (Extrema –
vermelho, Muito alta – laranja, Alta – amarelo) Fonte: Velloso et al. 2002.
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Figura 2. Mapa do bioma Caatinga e os enclaves de Mata Atlântica (Áreas – verde)
Fonte: Velloso et al. 2002.
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FUNGOS GASTEROIDES

Os fungos gasteroides se caracterizam pelos basidiomas angiocárpicos e
pela dispersão passiva dos esporos, e durante muito tempo, foram agrupados na
tradicional classe Gasteromycetes. Atualmente, sabemos tratar-se de um
agrupamento artificial, pois a natureza angiocárpica dos basidiomas teria surgido
diversas vezes ao longo da evolução dos fungos. Para compreender a filogenia
dos homobasidiomicetos, estudos com foco nos fungos gasteroides em ambientes
com estresse climático, como é o semiárido, são importantes, tendo em vista
que pesquisas anteriores indicaram que o desenvolvimento angiocárpico seria
uma adaptação morfológica em regiões de clima mais quente (THIERS, 1984;
BRUNS et al., 1989).

Esses notáveis fungos englobam espécies com aplicação em diferentes
setores como o agrícola, por apresentar espécies ectomicorrízicas (GUZMÁN,
1970) como espécies das famílias Sclerodermataceae e Hymenogastraceae,
que na sua maioria, são ectomicorrízicas e importantes no plantio de espécies
vegetais de importância econômica como Eucaliptus, Pinus, Larix e Quercus
(GUZMÁN, 1970; GIACHINI et al., 2000). Outras espécies produzem
moléculas com enorme potencial para a produção de fármacos (GUERRA-
DORE et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2012). Temos ainda espécies que
são utilizadas pela medicina tradicional chinesa no tratamento de epilepsia, gota,
reumatismo e câncer, entre outras (LIU, 1984). A calvacina, uma complexa
micoproteína anticancerígena, foi extraída a partir de algumas espécies de
Calvatia Fr. (BENEKE, 1963; JONG e DONOVICK, 1989), bem como de
Bovistella radicata (Durieu & Mont.) Pat., B. sinensis Lloyd, Pisolithus
arhizus (Scop.) Rauschert e Scleroderma cepa Pers. (LIU, 1984). Ácido
calvático, um composto com propriedades antibióticas e antitumorais, foi isolado
a partir de Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr. (UMEZAWA et al., 1975) e a
ciatina, uma proteína complexa com propriedades antibióticas interessantes, é
sintetizada por algumas espécies de Cyathus Haller ex Pers. (BRODIE, 1975).

A característica mais notável, comum a todos os gasteromicetes, consiste
no fato de apresentarem o basidioma angiocárpico durante a maior parte de seu
desenvolvimento. Essa característica deu suporte para o uso do termo
“gasteroide”. Esses fungos apresentam diversas formas de abertura da camada
que envolve o basidioma, denominada perídio, bem como diferentes tipos de
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estratégias para a dispersão dos esporos. Muitos taxa possuem aberturas
predefinidas por onde os esporos são liberados (ex. Geastrum Pers.), em outros,
a deiscência ocorre de forma irregular (ex. Scleroderma Pers.), expondo a
massa de esporos, que é denominada de gleba. A gleba pode ser seca e
pulverulenta, como ocorre nos representantes de Geastrum, Lycoperdon Pers.,
Scleroderma, Tulostoma Pers. etc. Em outras formas gasteroides, a gleba é
gelatinosa, fétida e capaz de atrair insetos, os quais atuam como agentes
dispersores dos esporos (ex. Phallus Hadr.). Nas espécies de Cyathus os
esporos estão confinados numa massa cerosa dentro de esporângios
característicos denominados de peridíolos. A maioria dos gasteromicetes ocorre
acima do nível do solo, por isso são epígeas, por outro lado, alguns gêneros
possuem espécies subterrâneas, também denominadas de hipógeas (ex.
Rhizopogon Fr.). Em alguns casos, espécies epígeas podem se comportar como
hipógeas em estágios iniciais do desenvolvimento (ex. Disciseda Czern.,
Tulostoma Pers. ex Pers.). Geralmente, formas hipógeas exalam odores que
atraem agentes dispersores, que na maioria das vezes são pequenos roedores,
insetos, entre outros (PEGLER et al., 1995).

Atualmente, sabemos que as linhagens de fungos gasteroides incluem
representantes em várias ordens de Homobasidiomycetes R.T. Moore, como
Agaricales Cleìm., Boletales E.-J. Gilbert, Hysterangiales K. Hosaka & Castelano
e Phallales E. Fisch. (KIRK et al., 2008). Portanto, ressaltamos que os termos
fungos gasteroides e gasteromicetes, que serão utilizados ao longo do livro, são
genéricos e se referem a um agrupamento polifilético e, por isso, são desprovidos
de significado taxonômico. Nesta obra, foram adotados os conceitos baseados
na taxonomia morfológica convencional, por isso foram consideradas famílias e
gêneros baseados em estudos taxonômicos tradicionais.

Estudos sobre os fungos gasteroides no semiárido ainda são necessários,
pois, apesar das pesquisas que estão sendo realizadas atualmente, a região é
imensa e os estudos intensivos tiveram início apenas com a implementação do
PPBio do semiárido, há cerca de dez anos, por isso ainda existem várias lacunas
de conhecimento a serem preenchidas. Os primeiros registros para o semiárido
brasileiro foram feitos por Batista, em 1950. Naquela ocasião, ele descreveu
três novas espécies de Podaxis para o semiárido pernambucano (P. dilabentis,
P. deciduus e P. fastigatus), que foram consideradas por Baseia e Galvão, em
2002, dentro do conceito de Podaxis pistilaris (L.: Pers.) Fr. emend. Morse,
uma espécie polimórfica de ampla distribuição nas regiões áridas do planeta.
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Batista e Vital, em 1955, descrevem outras duas novas espécies para o semiárido
pernambucano, Tulostoma heroicum Bat. & A.F. Vital e T. nanica Bat. &
A.F. Vital, até que Wright (1987), em uma revisão mundial para o gênero,
considerou-as sinônimos de Tulostoma cyclophorum Lloyd. Somente a partir
do novo milênio é que trabalhos sobre fungos gasteroides no semiárido
começaram a ser descritos e efetivamente publicados. Por ordem cronológica,
podemos citar os seguintes resultados: em 2002, Baseia e Galvão, descrevem
quatro espécies para região de Caatinga nos estados de Pernambuco e Paraíba:
Astraeus hygrometricus (Pers.: Pers.) Morg., Myriostoma coliforme (With.:
Pers.) Corda, Podaxis pistillaris (L.: Pers.) Fr. emend. Morse, Tulostoma
exasperatum Mont.; Em 2007, Wartchow e Silva (2007) publicam a primeira
ocorrência de Calvatia cyathiformis (Bosc) Morg. para a Caatinga no estado
de Pernambuco; Drechsler-Santos e colaboradores, em 2008, fazem uma
importante revisão da coleção dos Agaricomycetes do semiárido depositados
no Herbário URM do Departamento de Micologia da Universidade Federal de
Pernambuco.

Teses e dissertações vêm sendo desenvolvidas em regiões do semiárido
e, como resultado, estamos tendo uma ampliação significativa do conhecimento
da diversidade de gasteromicetes. Recentemente, tivemos a publicação do livro
Guide to the Common Fungi of the Semiarid Region of Brazil (NEVES et
al., 2013) que inclui um capítulo sobre os fungos gasteroides comuns ocorrentes
em áreas do semiárido brasileiro (SILVA et al., 2013), onde são fornecidas
chaves de identificação e descrições detalhadas (em inglês e português), fotos
coloridas e desenhos de esporos de cerca de 20 espécies comuns de fungos
gasteroides. A presente obra vem ampliar o conhecimento sobre as espécies
ocorrentes no semiárido do nordeste brasileiro, incluindo aqui áreas inéditas,
trazendo novas informações sobre a taxonomia das espécies, distribuição
geográfica. Adicionalmente, é fornecido um glossário ilustrado de fungos
gasteroides.
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METODOLOGIA

Coleta, preservação e herborização de fungos gasteroides

Para a realização das coletas dos fungos gasteroides, é necessário, durante
o percurso de trilhas, observar substratos como folhiço, madeira, solo e esterco.
No ato da coleta, quando possível, deve-se fotografar os espécimes antes de
serem removidos do substrato, e em seguida retirá-los manualmente ou com
auxílio de faca ou canivete. Os basidiomas devem ser removidos cuidadosamente
para evitar que se quebrem e percam características importantes para os estudos
taxonômicos. Sempre que possível, parte do substrato deve ser coletado junto
com o basidioma, a fim de garantir a coleta do basidioma completo, incluindo
volva, rizomorfas ou subículo, quando for o caso. Coletas mal realizadas
dificultam, ou até impossibilitam, uma descrição completa e correta identificação
do espécime.

Após ser retirado do substrato e anotadas informações pertinentes em
fichas de coleta (ex. tipo de substrato, habitat, número de coletor, coordenadas
geográficas etc.), deverão ser acondicionados em sacos de papel ou em caixas
plásticas compartimentadas, evitando-se o uso de sacos plásticos, pois estes
impossibilitam a aeração, levando ao rápido processo de decomposição dos
basidiomas. É importante ter em mãos um caderno de campo ou fichas de
coleta que facilitem a anotação das informações relevantes para o táxon descrito.

Se possível, deve-se coletar vários basidiomas em diferentes fases de
desenvolvimento. Esse procedimento faz-se necessário para uma completa
descrição, sendo relevante para a identificação. Gêneros como Geastrum são
frequentemente encontrados em um número maior de exemplares, enquanto
que em outros, como Mutinus e Phallus, geralmente os basidiomas ocorrem
solitários ou em número reduzido. Durante a coleta, se deve procurar espécimes
imaturos sob a liteira, a fim de coletar basidiomas nos estágios iniciais do
desenvolvimento, que é hipógeo em algumas espécies.

Após a realização de coletas, o material deve, preferencialmente, ser
descrito ainda fresco, principalmente em representantes de Clathraceae e
Phallaceae, que são muito frágeis e perdem algumas características importantes
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após a secagem. Um detalhe importante a ser observado em espécies da família
Clathraceae é a realização de cortes transversais nos braços, a fim de observar
a quantidade e disposição dos tubos presentes no seu interior. Essa característica
deve ser observada quando os espécimes ainda estão frescos. Outras
características como forma, consistência e dimensões devem ser anotadas com
auxílio de régua milimetrada flexível. Outra informação importante é a coloração,
que deve ser padronizada através do uso de uma carta de cores, para isso
existem várias cartas, sendo que a mais utilizada é a de Kornerup e Wanscher
(1978).

No laboratório, o material deve ser desidratado, preferencialmente em
desidratador elétrico, à temperatura de 35-40°C, no período de 24 a 48 horas,
dependendo das dimensões do basidioma. O desidratador permite que as amostras
fiquem mais conservadas após a secagem. O material seco deve ser
acondicionado, de preferência em sacos de plásticos do tipo ziploc, lacrados e
alocados em envelopes de papel com uma ficha contendo as informações
referentes ao espécime.

 Análise morfológica

O estudo morfológico nos fungos gasteroides engloba características
macro e micromorfológicas. Para a análise macroscópica, são efetuadas medidas
dos basidiomas (altura e diâmetro) e são consideradas relevantes as estruturas
do perídio, receptáculo e gleba. Estas são observadas a olho nu ou com o auxílio
de microscópio estereoscópico (lupa). No perídio e receptáculo, observam-se
cor, forma e estrutura da superfície. Além destas, é necessário observar o tipo
de deiscência no perídio, principalmente nas famílias Geastraceae,
Lycoperdaceae, Sclerodermataceae e Tulostomataceae. Na gleba, devemos
observar a cor e a consistência, que é mucilaginosa em Clathraceae e Phallaceae;
compacta em Nidulariaceae e pulverulenta em Geastraceae, Lycoperdaceae,
Podaxaceae e Sclerodermataceae.

Devido à natureza polifilética dos fungos gasteroides, a taxonomia nos
diversos grupos é muito peculiar e requer uma certa especialização e
conhecimento dos caracteres de relevância taxonômica concernentes ao
respectivo grupo estudado. Por exemplo, no gênero Cyathus, uma característica
primordial para separação de espécies diz respeito ao tipo de córtex. Essa
característica, visualizada através de cortes do peridíolo, somente pode ser bem



28

visualizada com auxílio de lupa e em alguns casos utilizando microscópio.  É
muito comum observar trabalhos com erros de identificação porque os autores,
ao observarem a presença de córtex duplo, confundem e interpretam
erroneamente o córtex externo com a túnica.

Nos estudos microscópicos, destacam-se estruturas da gleba: basídios,
basidiosporos, capilício e paracapilício; e hifas do exoperídio. Para análise
detalhada de cada estrutura, é necessário montar uma porção da gleba ou perídio
em lâmina e lamínula, com o auxílio de pinças histológicas, contendo a solução
aquosa hidróxido de potássio 5% (KOH), e, em seguida, analisar tamanho,
forma, ornamentação, cor e espessura da parede. O KOH é utilizado para
reidratar as microestruturas presentes nos fungos gasteroides. Miller e Miller
(1988) é uma literatura recomendada para a padronização de vários reagentes
utilizados na taxonomia de gasteromicetes.

A observação de basídios é frequente em basidiomas imaturos, porém
não são estruturas com importância na taxonomia da maioria dos grupos de
gasteroides. Por outro lado, os basidiosporos são estruturas de grande importância
taxonômica e devem ser observados em basidiomas maduros. Em alguns gêneros
o padrão de ornamentação é muito importante na identificação das espécies,
mas como os basidiosporos apresentam dimensões muito reduzidas (cerca de
3-8 µm de diâmetro), é recomendada a utilização de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) para observação detalhada da ornamentação dos
basidiosporos. Os paracapilícios, que são hifas generativas, podem estar
presentes em espécies dos gêneros Morganella e Vascellum, e sua visualização
é destacada pela reação imediata ao reagente azul de algodão, ao contrário dos
capilícios, que são hifas esqueléteas e que não reagem da mesma forma. Nos
gêneros da família Nidulariaceae, Phallaceae e Podaxaceae, hifas de capilícios
e paracapilícios não estão presentes, sendo visualizados apenas basidiosporos.
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Abrachium
Baseia & T.S. Cabral

O gênero Abrachium, aparentemente, é monoespecífico e apresenta
características peculiares que o diferenciam dos demais gêneros da família
Clathraceae. Caracteriza-se pelo basidioma imaturo subgloboso e epígeo.
Quando maduro, pelo pseudoestipe cilíndrico e esponjoso com receptáculo
em forma de flor e sem braços. O centro do receptáculo é formado por um
disco central coberto por uma gleba gelatinosa. Seus basidiosporos são
cilíndricos a baciliformes, lisos e hialinos.

Blumenavia
Möller

Os representantes de Blumenavia apresentam receptáculo formado por três
a seis braços robustos unidos no ápice e livres na base. O glebífero é formado
por membranas de tamanho diverso, presas no lado interno dos braços,
podendo se estender por toda a sua extensão ou apenas até a metade. Em
algumas espécies o ângulo entre as faces interiores e exteriores é marcado
por uma borda distinta de denteada. A gleba é restrita na face interna dos
braços.

Clathrus
P. Micheli ex L.

É caracterizado por basidiomas com receptáculo composto de braços
tubulares e ocos, com gleba dispersa na superfície interna ou em numerosos
glebíferos. Clathrus pode ser separado do gênero Ileodictyon pelos braços
gelatinosos, ausência de estipe sem diferenciação dorsoventral e receptáculo
que se desprende da volva neste último.
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Abrachium floriforme
(Baseia & Calonge) Baseia & T.S. Cabral

Etimologia: em referência ao receptáculo em forma de flor.

A – Basidioma sob folhiço; B – Receptáculo com glebífero; C – MEV dos Basidiosporos.

DistDistDistDistDistribuição no semiáridribuição no semiáridribuição no semiáridribuição no semiáridribuição no semiárido:o:o:o:o:

CEARÁ: Viçosa – APA Serra de Ibiapaba (LEITE et al., 2007)1; Tianguá –
APA Ibiapaba (UFRN-Fungos 1772)1; Crato – FLONA Araripe (UFRN-Fungos
1981)2.

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso com folhiço em vegetação de  Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário e gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março).
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Comentários:
Esta espécie tem ocorrência no semiárido e na Mata Atlântica, apresentando
como principal característica seu receptáculo em forma de flor, sem braços e
com um disco central coberto por uma gleba gelationosa.  Foi originalmente
descrita para Mata Atlântica do Rio Grande do Norte como Aseroë floriformis
Baseia & Calonge (BASEIA e CALONGE, 2005) e proposta como espécie
tipo do gênero Abrachium (CABRAL et al., 2012), provocando a recombinação
de nomes e a emendação da família Clathraceae, devido à ausência de braços
desse táxon.



33

Blumenavia angolensis
 (Welw. & Curr.) Dring

Etimologia: em referência à localidade da espécie tipo – Angola.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Guaramiranga – APA da Serra de Baturité (RODRIGUES e BASEIA,
2013).

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso com folhiço em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).

A, – Basidioma em campo; B – Basidioma imaturo (volva); C – MEV dos Basidiosporos.
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Comentários:
Esta espécie é caracterizada pela volva subglobosa preta nas espécies que
ocorrem no Brasil, receptáculo frágil, obovoide a urceolado, branco amarelado
com ramificação em disposição simétrica e glebíferos membranosos dispostos
na superficíe interna dos braços. Essa espécie é muito similar a Blumenavia
rhacodes Möller, mas difere, sobretudo, pela dimensão e coloração dos
basidiomas e pelo padrão de distribuição dos glebíferos no receptáculo
(RODRIGUES e BASEIA, 2013). O gênero Blumenavia foi originalmente
descrito para Blumenau, Santa Catarina, em 1845, pelo micologista alemão A.
Möller. A ocorrência de Blumenavia é incomum.
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A – Basidioma em campo; B – Basidioma imaturo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Clathrus columnatus
Bosc.

Etimologia: em referência ao aspecto colunar dos espécimes.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (UFRN-Fungos 1737).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março).
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Comentários:
Espécie de comum ocorrência na Floresta Nacional do Araripe, Ceará. É
reconhecida, fundamentalmente, pela coloração dos basidiomas, que variam de
amarelado a alaranjado. Geralmente, apresenta quatro braços que se unem no
ápice. Há relatos da presença de até cinco a seis braços para esta espécie. Os
basidiosporos são pequenos (4-6 µm de comprimento) e em forma de pequenos
bastões. Clathrus columnatus possui uma ampla distribuição geográfica, com
registros para estados da região sul do Brasil feitos por Rick (1961) e
Sobestiansky (2005).
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Geastrum
Pers.

O gênero Geastrum se caracteriza por apresentar exoperídio com deiscência for-
mando raios, dando um aspecto estreliforme ao basidioma na maturidade; um
único poro apical, margeado por um peristômio; endoperídio séssil ou com ape-
nas um pedicelo e basidiosporos com ornamentação verrucosa. Os basidiomas
imaturos podem ser hipógeos ou epígeos e apresentam formas geralmente globosas
ou subglobosas que podem possuir o ápice pontiagudo ou não. Algumas espécies
desenvolvem basidiomas cespitosos que se originam a partir de um subículo.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1. Basidioma imaturo hipógeo, camada micelial incrustada com sedimentos
ou matéria orgânica ................................................................................... 2
1’. Basidioma imaturo epígeo, camada micelial não incrustada ................ 8
2.  Peristômio não fibriloso ........................................................................  3
2’. Peristômio fibriloso ................................................................................ 6
3. Peristômio não delimitado ...................................................................... 4
3’. Peristômio delimitado ............................................................................ 5
4. Raios involutos, endoperídio furfuráceo ............................ G. xerophilum
4’. Raios arqueados, endoperídio setoso ................................ G. setiferum*
5. Apófise lisa, pedicelo curto (até 3 mm), endoperídio asperulado, camada
carnosa persistente .............................................................. G. lloydianum*
5’. Apófise sulcada, pedicelo longo (até 13 mm), endoperídio glabro, camada
carnosa efêmera ................................................................. G. pectinatum*
6. Endoperídio pedicelado, endoperídio coberto por pequenas espículas
escuras ................................................................................... G. hieronymi*
6’.  Endoperídio séssil, endoperídio sem espículas ...................................... 7
7. Endoperídio negro com hifas protuberantes vermiformes, camada carnosa
negra .............................................................................. G. entomophilum*
7’. Endoperídio acinzentando com hifas protuberantes não vermiformes,
camada carnosa rosada ......................................................... G. fimbriatum
8.  Peristômio não delimitado ..................................................................... 9
8’. Peristômio delimitado .......................................................................... 10
9. Presença de subículo, camada carnosa rosada quando fresca, exoperídio
com tufos echinulados ......................................................... G. echinulatum
9’. Ausência de subículo, camada carnosa acinzentada quando fresca,

exoperídio com tufos aculeados ............................................. G. aculeatum

R



39

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO (cont.):

10. Camada micelial com tufos ou tomentos de hifas, subículo presente  11
10’. Camada micelial glabra, subículo ausente ......................................... 13
11. Endoperídio enegrecido, camada micelial coriácea efêmera, formando
uma taça abaixo do basidioma .............................................. G. javanicum*
11’. Endoperídio marrom a acinzentando, camada micelial papariácea
peristente, não formando uma taça abaixo do basidioma ....................... 12
12. Camada micelial com pelos, basidioma maduro podendo chegar a mais
de 20mm de diâmetro ............................................................... G. hirsutum
12’. Camada micelial tomentosa, basidioma maduro com até 20 mm de
diâmetro ............................................................................. G. schweinitzii*
13. Camada carnosa formando um colar em volta do endoperídio G. triplex
13’. Camada carnosa não formando um colar em volta do endoperídio ......
.................................................................................................................. 14
14. Camada micelial com estrias, raios afinando-se nas pontas, eucapilício
com superfície não verrucosa ............................................. G. lageniforme*
14’. Camada micelial sem estrias, raios triangulares, eucapilício com superfície
verrucosa .................................................................................. G. saccatum

* Espécies não abordadas neste livro.

Myriostoma
Desv.

Myriostoma tem como único representante a espécie M. coliforme,
constituindo um gênero monoespecífico com características intrigantes.
Assemelha-se muito com Geastrum, pelo aspecto estreliforme que o basidioma
adquire na maturidade, porém difere, sobretudo, pela presença de vários ostíolos
e pedicelos em Myriostoma. No nordeste do Brasil, há registro para Paraíba
(BASEIA e GALVÃO, 2002) e Pernambuco (LEITE e BASEIA, 2007).
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Geastrum aculeatum
B.D.B. Silva & Baseia

Etimologia: Em referência à presença de tufos de hifas
aculeados no exoperídio.

Distribuição no semiárido:
PIAUÍ: Caracol – PARNA Serra das Confusões (SILVA et al., 2013).

Habitat:
Crescendo sobre solo pedregoso em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março).

A – Basidiomas em campo; B – Camada micelial com hifas aculeadas; C – MEV do
basidiosporo.
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Comentários:
Esta espécie é caracterizada fundamentalmente pelos basidiomas com camada
micelial apresentando tufos aculeados, quando observados em microscópio
estereoscópico, basidiosporos grandes, medindo 5-7,5 ì m de diâmetro, bem
como camada carnosa acinzentada quando fresca. Essa espécie foi
originalmente descrita para áreas de caatinga arbórea no semiárido do Piauí
(SILVA et al., 2013).
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Geastrum echinulatum
T.S Cabral, B.D.B. Silva & Baseia

Etimologia: Em referência à presença de tufos de hifas

equinulados no exoperídio.

A – Basidioma em campo; B – Microscopia óptica dos basidiosporos e eucapilício; C
– MEV dos basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
BAHIA: Serra da Jibóia (SILVA et al., 2013)¹. PARAÍBA: Areia – Reserva
Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-Fungos 2124; 2125; 2126;
2127)².

Habitat:
Crescendo sobre madeira em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (setembro).
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Comentários:
Esta espécie é caracterizada pela presença de subículo que origina basidiomas
com a camada micelial persistente, formando tufos equinulados em unidades
distintas. A camada carnosa apresenta coloração rosada quando fresca e o
endoperídio é séssil e não apresenta peristômio delimitado. Foi descrita
inicialmente para o semiárido do estado do Piauí e para a Floresta Amazônica
por Silva et al. (2013). Geastrum echinulatum pode ser coletada sobre madeira,
liteira ou cupinzeiro inativo.
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Geastrum fimbriatum
Fr.

Etimologia: Em referência ao peristômio fimbriado.

A – Basidioma em campo; B – Microscopia óptica dos basidiosporos; C – MEV do
basidiosporo.

Distribuição no semiárido:
PERNAMBUCO: São Vicente Férrer – Mata do Estado¹; Caruaru – Brejo
dos Cavalos² (TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011). PIAUÍ: Caracol –
Parque Nacional Serra das Confusões (UFRN-Fungos 1992)³.

Habitat:
Crescendo sobre solo em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário ou gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (junho).
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Comentários:
Geastrum fimbriatum se caracteriza das demais espécies do gênero por apre-
sentar peristômio fibriloso não delimitado, camada micelial incrustada com frag-
mentos de matéria orgânica vegetal e camada carnosa com uma coloração
rosada. Em alguns espécimes a camada carnosa pode se desprender ao redor
do endoperídio, tomando um aspecto de colar, podendo por isso, ser confundida
com Geastrum triplex Junghuhn. Essas duas espécies se diferenciam, sobre-
tudo, pelas dimensões dos basidiomas e basidiosporos, que são menores em G.
fimbriatum, e peristômio delimitado em G. triplex. Geastrum fimbriatum tam-
bém pode ser encontrada em área de Floresta Atlântica do Brasil.
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Geastrum hirsutum
Baseia & Calonge

Etimologia: em referência à presença de pelos no exoperídio.

Distribuição no semiárido:
PERNAMBUCO: São Vicente Férrer – Mata do Estado (TRIERVEILER-
PEREIRA et al., 2011)¹. PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual
Mata do Pau-Ferro (UFRN-Fungos 2131, 2132)²

Habitat:
Crescendo em subículo branco sobre madeira em decomposição e solo arenoso
em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).

A – Basidioma em campo; B – Basidioma expandindo com exoperídio hirsuto crescendo
sobre subículo; C – MEV do basidiosporo.
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Comentários:
Geastrum hirsutum é uma espécie tropical bem definida que foi proposta
recentemente para a Mata Atlântica do estado de Pernambuco (BASEIA e
CALONGE, 2006) e se caracteriza pela presença de subículo esbranquiçado,
exoperídio com camada micelial hirsuta, peristômio fibriloso e bem delimitado,
basidiosporos globosos, pequenos medindo 2,5-3 ì m de diâmetro. Os basidiomas
se desenvolvem sobre madeira, cupinzeiros e liteira.
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Geastrum saccatum
Fr.

Etimologia: em referência ao basidioma saculiforme.

A – Basidioma em campo; B – Microscopia óptica dos basidiosporos; C – MEV do
basidiosporo.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau Ferro1 (UFRN-
Fungos 1822, UFRN-Fungos 1856); PERNAMBUCO: São Vicente Férrer –
Mata do Estado²; Caruaru – Brejo dos Cavalos3 (TRIERVEILER-PEREIRA
et al., 2011).

Habitat:
Crescendo sobre solo coberto por folhiço em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário ou gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).
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Comentários:
Geastrum saccatum se distingue das demais espécies do gênero por apresentar
basidiomas imaturos com a porção apical pontiaguda, após a deiscência o
exoperídio se torna saculiforme com raios triangulares, camada micelial lisa e
persistente sem incrustações. O endoperídio é séssil e o peristômio é fibriloso
e delimitado. Possui ampla distribuição em regiões tropicais e estudos
bioquímicos recentes sobre metabólitos com potencial farmacológico
demonstraram importantes resultados para essa espécie (GUERRA-DORE
et al., 2007). Geastrum saccatum é comumente encontrada em Floresta
Atlântica sobre liteira.
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Geastrum triplex
Junghuhn

Etimologia: em referência às três camadas distintas no perídio, após a
formação de um colar a partir da camada carnosa.

A – Basidioma em campo; B – Microscopia ótica dos basidiosporos; C – MEV do
basidiosporo.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (UFRN-Fungos 1703)¹. PERNAMBUCO:
Aliança² (DRECHSLER-SANTOS et al., 2008); Caruaru – Brejo dos Cavalos
(TRIERVEILER-PEREIRA et al., 2011)³.

Habitat:
Crescendo sobre solo em vegetação de Caatinga e Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho a agosto).
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Comentários:
Geastrum triplex se caracteriza, inicialmente, pelos basidiomas grandes,
medindo até 15 cm de comprimento. Em espécimes maduros, a camada carnosa
se desprende, parcialmente, ao redor do endoperídio, adquirindo aspecto de um
colar. O endoperídio é séssil e possui peristômio fibriloso e delimitado. É
frequentemente confundida com G. saccatum, mas se distingue inicialmente
pelas dimensões dos basidiomas e dos basidiosporos, que são consideravelmente
maiores em G. triplex (BASEIA et al., 2003). Geastrum triplex também é
comumente encontrada em áreas de Floresta Atlântica.
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Geastrum xerophilum
Long ex Desjardin

Etimologia: em referência ao hábito xerófilo.

A – Basidioma desidratado; B – Peristômio sulcado não delimitado; C – MEV do
basidiosporo.

Distribuição no semiárido:
RIO GRANDE DO NORTE: Serra Negra do Norte – ESEC Seridó (SILVA
et al., 2011).

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).
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Comentários:
Geastrum xerophilum caracteriza-se, sobretudo, por apresentar basidiomas
saculiformes, formando cerca de sete raios não higroscópicos e involutos sob o
endoperídio. O endoperídio é curtamente pedicelado e possui peristômio sulcado
e não delimitado. Esta é uma espécie típica de ambientes áridos, e foi coletada
em áreas de Caatinga arbustiva no estado do Rio Grande do Norte (SILVA et
al., 2011). O local de coleta é caracterizado por uma vegetação xerófila e
clima semiárido, com precipitação pluviométrica irregular e altas temperaturas.
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Myriostoma coliforme
(Dicks.) Corda

Etimologia: em referência à ligação dos ostíolos com os pedicelos.

A – Basidiomas em campo; B – Microscopia ótica dos basidiosporos; C – MEV do
basidiosporo.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Patos¹ (BASEIA e GALVÃO, 2002); PERNAMBUCO: Ouricuri²
(BASEIA e GALVÃO, 2002); Reserva Biológica de Serra Negra³ (LEITE e
BASEIA, 2007).

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (fevereiro, junho e julho).
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Comentários:
Myriostoma coliforme, à primeira vista, se assemelha muito com um
representante de Geastrum, porém, numa observação mais detalhada, notam-
se divergências, como endoperídio com coloração metálica e diversos ostíolos
e pedicelos. Os primeiros registros para o semiárido foram feitos por Baseia e
Galvão, em 2002, e por Leite e Baseia, em 2007, para áreas de Caatinga dos
estados da Paraíba e Pernambuco.
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Calvatia
Fr.

Corpo de frutificação epígeo, globoso a turbinado, solitário ou gregário, podendo
atingir até 30 cm de diâmetro. A deiscência ocorre por desintegração irregular
do perídio a partir da porção apical, expondo a gleba. A subgleba pode ocupar
até dois terços do basidioma, contudo, em algumas espécies pode ser
subdesenvolvida. Gleba inicialmente branca, adquirindo coloração de acordo
com o tempo de maturação.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1. Basidioma com gleba lilás ....................................................................... 2
1’. Basidioma com gleba marrom ...................................... Calvatia fumosa*
2. Base estéril bem desenvolvida .......................................... C. cyathiformis
2’. Base estéril reduzida ou ausente ................................................... C. fragilis

* Espécies não abordadas neste livro.

Bovista
Pers.

Basidioma geralmente globoso ou ovoide, solitário ou gregário. A deiscência
ocorre pela formação de um poro apical. Subgleba compacta ou ausente.
Apresenta capilício do tipo lycoperdon, bovista ou intermediário. Os
basidiosporos podem ser equinulados ou verrucosos, com ausência ou presença
de pedicelos.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1. Capilício do tipo bovista ........................................................................... 2
1’. Capilício do tipo intermediário ...................................... Bovista aestivalis
2. Basidiosporos com pedicelos curtos (1-2μm) ................................ B. pila*
2’. Basidiosporos com pedicelos longos (6-11μm) ..................... B. plumbea*

* Espécies não abordadas neste livro.
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Morganella
Zeller

Basidioma epígeo, depresso-globoso a piriforme, solitário ou gregário. A
deiscência ocorre por formação de um poro apical irregular. Subgleba compacta
ou em câmaras, às vezes inconspícua. Gleba inicialmente branca, adquirindo
coloração com o tempo de maturação. Capilício ausente ou raro. Paracapilício
abundante.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1. Gleba com paracapilício abundante e capilício ausente ............................2
1’ Gleba com paracapilício e capilício presentes ....... Morganella pyriformis*
2 Exoperídio persistente na maturidade e ornamentação espinhosa ..............
.......................................................................................................... M. fuliginea
2’ Exoperídio não persistente na maturidade e ornamentação granulosa ......
................................................................................................................ M. nuda

*Espécies não abordadas neste livro.
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Bovista aestivalis
(Bornord.) Demoulin

Etimologia: do latim aestis, verão. Em referência ao período de ocorrência.

A – Basidiomas em campo; B – Capilícios com poros (indicado pelas setas); C –  MEV
dos basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PERNAMBUCO: Reserva Biológica de Serra Negra (BASEIA, 2005)¹.
CEARÁ: Viçosa – APA da Serra de Ibiapaba (UFRN-Fungos 1944; 1945;
1948)².

Habitat:
Crescendo em solo, em vegetação de carrasco.

Hábito:
Crescimento solitário a gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril).
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Comentários:
Bovista aestivalis é caracterizada por apresentar basidiomas globosos e
pequenos, medindo cerca de 10-15 mm de diâmetro, subgleba inconspícua ou
compacta, e capilícios do tipo intermediário com poros frequentes. Esta espécie
foi primeiramente registrada para o Brasil por Baseia (2005) para áreas de
Cerrado do estado de São Paulo e para áreas de Caatinga do estado de
Pernambuco.
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Calvatia cyathiformis
(Bosc) Morgan

Etimologia: em referência à forma de taça do basidioma.

A – Basidiomas; B – Basidiosporos e capilício; C – MEV do basidiosporo e capilício

Distribuição no semiárido:
PERNAMBUCO: Carnaubeira da Penha (WARTCHOW e SILVA, 2007)¹.
RIO GRANDE DO NORTE: João Câmara, Cauaçu (UFRN-Fungos 1769)².

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso, em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril).
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Comentários:
Calvatia cyathiformis é caracterizada, numa análise inicial, por sua forma
turbinada a piriforme e pela base estéril bem desenvolvida, gleba com a coloração
lilás escuro quando madura, bem como pelos basidiosporos equinulados. Esta
espécie foi, primeiramente, reportada para a Floreta Atlântica nordestina por
Baseia (2003), e posteriormente Wartchow e Silva (2007), para áreas de
Caatinga no estado de Pernambuco.
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Calvatia fragilis
(Quél.) Morgan

Etimologia: em referência à fragilidade do exoperídio.

A – Basidioma; B – Basidiosporos e capilícios com septos (indicado pelas setas); C –
MEV do basidiosporo e capilício.

Distribuição no semiárido:
RIO GRANDE DO NORTE: João Câmara, Cauaçu (UFRN-Fungos 1770).

Habitat:
Crescendo sobre solo arenoso, em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril).
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Comentários:
Calvatia fragilis pode ser reconhecida pelos basidiomas subglobosos e frágeis,
apresentando subgleba reduzida ou ausente e, rizomorfa basal espessada e
bem desenvolvida, além de basidiosporos verrucosos. Esta espécie tem
ocorrência para biomas do hemisfério norte e foi, anteriormente, reportada
para biomas das regiões sul e sudeste do Brasil (CORTEZ et al., 2012). Agora
está sendo reportada para área de Caatinga do estado do Rio Grande do Norte.
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Morganella fuliginea
(Berk. & M.A. Curtis) Kreisel & Dring

Etimologia: do latim fuligineus, quase preto.
Em referência à cor escura do basidioma.

A – Basidiomas em madeira morta; B – Hifas em cadeia do exoperídio; C – MEV dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PERNAMBUCO: Caruaru – Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho
(TRIERVEILER –PEREIRA et al. 2010)¹. CEARÁ: Guaramiranga – APA
da Serra de Baturité (UFRN-Fungos 1946; 1947)²; Tianguá – APA Serra de
Ibiapaba (UFRN-Fungos 1768)³.

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março a maio, julho).
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Comentários:
Morganella fuliginea é caracterizada por sua forma depresso-globosa,
exoperídio persistente, inicialmente tomentoso, tornando-se aveludado a
espinhoso na maturidade, formado por cadeias de células regulares
(esferocistos) e endoperídio glabro. Paracapilício abundante e septado.
Basidiosporos globosos, fortemente equinulados. Esta espécie apresenta
ocorrência frequente em áreas mais úmidas, como nos Brejos de Altitude
presentes no semiárido.
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Morganella nuda
Alfredo & Baseia

Etimologia: em referência ao exoperídio caduco na maturidade,
expondo o endoperídio.

A – Basidioma em campo; B – Hifas do exoperídio em cadeia; C – MEV dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Ubajara – PARNA de Ubajara¹. PARAÍBA: Areia – Reserva
Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro² (ALFREDO e BASEIA, 2014).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento gregário.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril a junho).
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Comentários:
Morganella nuda é caracterizada por sua forma depresso-globosa a piriforme.
Exoperídio granuloso, não persistente, caindo completamente com a maturidade,
exibindo o endoperídio lilás claro. Paracapilício septado e ramificado.
Basidiosporos globosos, fortemente equinulados e pedicelados. Foi originalmente
descrita para localidades de Brejo de Altitude no semiárido (ALFREDO e
BASEIA, 2014).
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Cyathus
Haller

Conhecidos comumente como “fungos-ninho-de-pássaro”, os representantes
de Cyathus apresentam forma de taça, vaso ou sino invertido, que não
ultrapassam 2 cm de altura. Esses fungos podem exibir marcações dentro e
fora do basidioma. Externamente possuem cobertura similar a pelos, enquanto
internamente estão localizados os peridíolos, estruturas discoides onde são
produzidos e armazenados os basidiosporos, os quais são hialinos e não
ornamentados.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1   Perídio conspicuamente plicado ............................................................... 2
1’  Perídio não conspicuamente plicado a liso ............................................... 3
2   Peridíolos negros ...................................................................................... 4
2’  Peridíolos não negros ............................................................................... 5
3   Endoperídio com brilho platinado ............................................................ 8
3’  Endoperídio sem brilho platinado (fraco ou inexistente) .......................... 9
4   Basidiosporos levemente elípticos; parede espessa de 4 – 6 μm ...............
.................................................................................... Cyathus magnomuralis
4’  Basidiosporos elipsoides a alongados; parede fina de até 3,9 μm ........... 7
5   Córtex simples .......................................................................................... 6
5’  Córtex duplo ............................................................................. C. limbatus
6   Basidioma expandido na boca; parede do basidiosporos de 1 – 2,5 μm ....
.................................................................................................................... 12
6’ Basidioma não expandido na boca; parede do basidiosporos acima de 2,5
μm.............................................................................................. C. montagnei
7   Basidiosporos elipsoides ........................................................... C. poeppigii
7’  Basidiosporos alongados a ovoides .......................................... C. hortensis
8   Basidioma infudibuliforme, 7 – 11 mm .......................................... C. earlei
8’  Basidioma campanulado, menor que 7 mm ........................................... 10
9 Peridíolos medindo 1 – 2 mm x 1 – 1,5 mm .............................................. 11
9’ Peridíolos medindo 2 – 2,5 mm x 2 – 2,5 mm ...................... C. intermedius
10  Exoperídio bronze, endoperídio marrom claro, córtex simples .................
........................................................................................................ C. pallidus
10’ Exoperídio marrom, endoperídio pérola, córtex duplo .............................
.............................................................................................. C. parvocinereus
11  Perídio inconspicuamente plicado ......................................................... 13
11’ Perídio liso ................................................................................... C. triplex
12  Exoperídio finamente lanoso, quase glabro ......................... C. calvescens
12’ Exoperídio hirsuto ...................................................................... C. gracilis
13  Peridíolo de 2 – 2,5 x 1,5 – 2 mm; comprimento do basidiosporos 15–21 μm
........................................................................................................ C. striatus
13’ Peridíolo de 2,5 x 2 – 2,5 mm; comprimento do basidiosporos 10–16 μm
....................................................................................................... C. helenae
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Cyathus calvescens
R. Cruz & Baseia

Etimologia: em referência ao corpo de frutificação semiglabro,
quase liso ou calvo.

A – Basidioma em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (CRUZ
e BASEIA, 2014).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição e solo, em vegetação de Brejo de
Altitude.

Habito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).
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Comentários:
Até o momento, registrada apenas para o Brasil, Cyathus calvescens é,
fundamentalmente, caracterizada por apresentar o perídio sem pelos na porção
exterior, ausência de brilho na porção interna da frutificação e tamanho de 0,7
cm de altura. Seus peridíolos não ultrapassam 1,7 mm de diâmetro, apresentando
dupla camada cortical e basidiosporos elípticos alongados com cerca de 20 µm
de comprimento por 12 µm de largura. Foi descoberta em ambiente lamacento
de uma trilha usada constantemente por carroças e bois em localidade de Brejo
de Altitude no semiárido.
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Cyathus earlei
Lloyd

Etimologia: em homenagem ao coletor da espécie-tipo, Franklin Sumner Earle.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Tianguá – Sítio João Bosco (UFRN-Fungos 1811)¹; Guaramiranga –
APA da Serra de Baturité (UFRN-Fungos 2075)². PARAÍBA: Areia – Reserva
Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro³ (UFRN-Fungos 1829; 1830; 1832;
1833).

Habitat:
Crescendo sobre esterco, madeira em decomposição ou folhas em
decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março a julho).
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Comentários:
Cyathus earlei é uma espécie comumente encontrada em áreas de Mata
Atlântica do nordeste brasileiro (CRUZ et al., 2012), sendo caracterizada por
apresentar leves marcações no corpo de frutificação, superfície interna de
coloração bege brilhante contrastante com o exterior, e altura média de 1 cm.
Seus peridíolos medem até 2,5 mm, apresentando dupla camada cortical e
basidiosporos não maiores que 18 µm de comprimento. Normalmente encontrada
sobre madeira ou folhas em decomposição, também pode ocorrer em esterco.
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Cyathus gracilis
H.J. Brodie

Etimologia: em referência ao modo gracioso como o perídio se afila.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
Ceará: Crato – FLONA Araripe (BARBOSA et al., 2014; UFRN-Fungos
1815; 1822)³; Guaramiranga – APA da Serra de Baturité (UFRN-Fungos 2076;
2077)²; Ubajara – PARNA de Ubajara (UFRN-Fungos 2078)¹. Paraíba: Areia
– Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-Fungos 1827; 1831)4.

Habitat:
Brejo de Altitude, madeira em decomposição.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio a julho).
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Comentários:
Cyathus gracilis tem como característica diagnóstica o leve afunilamento do
corpo de frutificação até formar um pedicelo, fracas marcações dentro e fora
da borda do perídio, além da boca levemente fimbriada e, pelos externos longos
para o padrão do gênero, atingindo 1 mm. Apresenta camada cortical dupla
nos peridíolos, que medem até 2 mm de diâmetro, além dos basidiosporos
frequentemente elípticos e não ultrapassando 19 µm de comprimento.
Apresentou ocorrência em áreas de Brejo de Altitude dos estados do Ceará e
Paraíba.
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Cyathus helenae
Brodie

Etimologia: em homenagem a Helen W. Brodie, esposa de Harold J. Brodie.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (BARBOSA et al., 2014).

Habitat:
Brejo de Altitude, madeira, folhiços e sementes em decomposição.

Hábito:
Crescimento em grupos numerosos.

Sazonalidade:
Período chuvoso (fevereiro a junho).
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Comentários:
Cyathus helenae é reconhecida pelos basidiomas medindo até 12 mm de altura
e peridíolos apresentando córtex com uma única camada. Os basidiosporos
são elípticos e medem 15-19 µm de comprimento. Foi anteriormente descrita
para regiões desérticas da América do Norte. Se assemelha a Cyathus striatus
(Huds.) Willd., mas a ausência de marcas de seta na boca pode ajudar a distingui-
las numa observação inicial. Foi recentemente reportada para áreas de Brejo
de Altitude no estado do Ceará (BARBOSA et al., 2014).
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Cyathus hortensis
R. Cruz & Baseia

Etimologia: em referência ao local de coleta, Geossítio Colina do Horto, Ceará.

A – Basidioma em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Juazeiro do Norte – Geopark Araripe, Geossítio Colina do Horto²;
Guaramiranga – APA da Serra de Baturité (CRUZ e BASEIA, 2014)¹.

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento solitário a agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março a maio).
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Comentários:
Até o momento foi encontrada apenas no Brasil, Cyathus hortensis apresenta
basidioma fortemente plicado, porção interna com a mesma coloração da
abertura superior, ausência de brilho e tamanho não ultrapassando 7 mm de
altura. Seus peridíolos medem até 2 mm de diâmetro, apresentando coloração
negra e formato irregular, além de camada cortical dupla, e os basidiosporos
medem em média 35 µm de comprimento, com formato alongado a ovoide.
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Cyathus intermedius
(Mont.) Tul. & C. Tul.

Etimologia:  Do latim inter, entre, e medius, meio. Em referência à morfologia.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:

CEARÁ: Ubajara – PARNA de Ubajara (UFRN-Fungos 2079; 2080)¹.
PARAÍBA: Areia - Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-
Fungos 1837)².

Habitat:
Crescendo sobre folhas e madeira em decomposição, em vegetação de Brejo
de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril a julho).
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Comentários:
Cyathus intermedius é uma das espécies mais complexas de se distinguir,
devido às características macro e microscópicas compartilhadas com outras
espécies do gênero. A presença de estruturas afiladas na abertura superior do
fungo, chamadas de “setas”, a coloração marrom escura do corpo de
frutificação, a falta de brilho na parede interna, peridíolos com cerca de 2,5
mm de diâmetro, camada cortical dupla e basidiosporos não maiores que 19
µm de comprimento, são as características distintivas dessa espécie em relação
às demais espécies do gênero que ocorrem nos domínios do semiárido nordestino.
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Cyathus limbatus
Tul. & C. Tul.

Etimologia: do latim limbatus, limitado por fimbrias na borda.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Tianguá – APA Serra da Ibiapaba (UFRN-Fungos 1812)¹;
Guaramiranga – APA da Serra de Baturité (UFRN-Fungos 2081; 2082; 2083;
2084; 2100; 2101)²; Crato - FLONA Araripe (UFRN-Fungos 1813; 1816)³.

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (março a julho).
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Comentários:
Uma das espécies mais recorrentes do nordeste brasileiro, Cyathus limbatus
foi anteriormente registrada para o estado de Pernambuco (TRIERVEILER-
PEREIRA e BASEIA, 2009). É caracterizada por sua coloração marrom escura
na parede externa e um bege levemente brilhante na porção interna, além de
estrias bem definidas dentro e fora do perídio, peridíolos circulares de
aproximadamente 2,5 mm de diâmetro e camada cortical dupla. Seus
basidiosporos são predominantemente elípticos, raramente ultrapassando 17
µm de comprimento.
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Cyathus magnomuralis
R. Cruz & Baseia

Etimologia: do latim magno, grande; murus, parede. Em referência à
parede espessa do basidiosporo.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (CRUZ e BASEIA, 2014).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes e numerosos.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).
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Comentários:
Até então encontrada apenas no Brasil, Cyathus magnomuralis apresenta
estrias bem marcadas externa e internamente no terço superior do corpo de
frutificação, com a região externa não possuindo pelos na área da estria. Seus
peridíolos circulares e negros são pequenos, menores que 1,5 mm de diâmetro,
apresentando camada cortical dupla. Os basidiosporos são escassos e de grande
tamanho, cerca de 50 µm de comprimento por 42 µm de largura, incluindo a
parede espessa, medindo até 6 µm de espessura, medidas superiores quando
comparadas a outras espécies do gênero.
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Cyathus montagnei
Tul. & C. Tul.

Etimologia: em homenagem ao marcante micólogo francês Jean P. F.
Camille  Montagne.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-
Fungos 1823; 1824; 1825; 1826).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).
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Comentários:
Esta espécie foi originalmente descrita a partir de espécimes coletados no
Brasil ao final do século XIX. Cyathus montagnei apresenta “queda” dos
pelos externos, de coloração marrom avermelhada, com o amadurecimento do
corpo de frutificação, expondo uma camada escura mais interna. O peridíolo
circular e acinzentado tem até 2,5 mm de diâmetro e camada cortical simples
que se destaca com facilidade. Além disso, os basidiosporos alongados não
ultrapassam 20 µm de comprimento. Para o nordeste do Brasil, foi referenciada
para áreas de Floresta Atlântica no estado da Bahia (TRIERVEILER-
PEREIRA et al., 2009) e estado de Pernambuco (TRIERVEILER-PEREIRA
e BASEIA, 2009).
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Cyathus pallidus
Berk. &  M.A. Curtis.

Etimologia: do latim pallidus, pálido, descolorido. Em referência à
coloração do basidioma.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PIAUÍ: Caracol – Parque Nacional da Serra das Confusões (UFRN-Fungos
1869).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril).
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Comentários:
Cyathus pallidus é uma espécie de fácil distinção devido a sua coloração
clara, diferente dos tons marrons das demais espécies encontradas no nordeste
brasileiro. A porção interna do corpo de frutificação apresenta coloração
acinzentada brilhante, enquanto a porção superior é expandida em relação à
altura do fungo. Seus peridíolos apresentam uma única camada cortical, enquanto
seus basidiosporos são os menores encontrados entre as espécies do gênero
no semiárido, atingindo no máximo 10 µm de comprimento.
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Cyathus parvocinereus
R. Cruz & Baseia

Etimologia: do latim parvo, pequeno; cinereo, cinza. Em referência ao
basidioma pequeno com endoperídio cinza.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (CRUZ e BASEIA, 2014).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento cespitoso a agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).
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Comentários:
Até então encontrada apenas no Brasil, Cyathus parvocinereus apresenta a
forma de um pequeno sino invertido de não mais que 7 mm de altura, com a
porção interna do corpo de frutificação de coloração cinza perolado. Seus
peridíolos são compostos por uma dupla camada cortical, enquanto os
basidiosporos são levemente elípticos a globosos, e apresentam em média 15
µm de diâmetro. Esta espécie é de difícil visualização, tanto pelo tamanho
reduzido dos basidiomas quanto pela coloração acinzentada, que dificulta a
observação em campo.
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Cyathus poeppigii
Tul. & C. Tul.

Etimologia: em homenagem ao micólogo Eduard Poeppig, coletor da
espécie-tipo.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Tianguá – APA Serra da Ibiapaba (UFRN-Fungos 1810)²; Ubajara
– PARNA Ubajara (UFRN-Fungos 2085; 2086; 2087; 2088; 2089)¹. PARAÍBA:
Areia - Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-Fungos 1834;
1838).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição e solo, em vegetação de Brejo de
Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (abril a julho).
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Comentários:
Cyathus poeppigii é uma espécie comum em regiões de Mata Atlântica, sendo
facilmente distinguível por marcações de aproximadamente 0,5 mm no perídio,
este com coloração marrom escura, peridíolos negros circulares de 1,5 a 2,5
mm de diâmetro e camada cortical dupla, além de possuir basidiosporos
extremamente variáveis no tamanho, atingindo de 24 a 35 µm, algumas vezes
até mais que esses valores. Pode ser facilmente confundida com Cyathus
limbatus, diferenciando-se pelo tamanho distinto dos basidiosporos.
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Cyathus striatus
(Huds.) Wild.

Etimologia: do latim stria, sulcos ou estrias. Em referência à plicação.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-
Fungos 1828).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento agregado, com basidiomas não distantes.

Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).
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Comentários:
Uma das espécies mais conhecidas e amplamente distribuídas, Cyathus striatus
é provida de marcações internas bem distintas, o que definiu o nome da espécie.
Apresenta coloração similar a chocolate, peridíolos elípticos medindo até 2,5
mm de comprimento e camada cortical simples, além de basidiosporos alongados
com aproximadamente 19 µm de comprimento por 12 µm de largura. Para o
nordeste, foi anteriormente reportada para áreas de Floresta Atlântica nos
estados de Alagoas e Pernambuco (TRIERVEILER-PEREIRA e BASEIA,
2009).
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Cyathus triplex
Lloyd

Etimologia: do latim triplex, triplo. Em referência a um comparativo
entre C. pallidus e C. intermedius.

A – Basidiomas em campo; B – Seção do peridíolo; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: Crato – FLONA Araripe (UFRN-Fungos 1818).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em decomposição, em vegetação de Brejo de Altitude.

Hábito:
Crescimento cespitoso, com basidiomas unidos pela porção basal.

Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).
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Comentários:
Cyathus triplex é uma das espécies com o menor basidioma do grupo, entre 5
e 6 mm de altura, o que dificulta muito sua visualização em campo. Possui
basidiomas com forma de sino invertido a infundibuliforme, o crescimento é
cespitoso onde os basidiomas se desenvolvem a partir de um mesmo estroma.
A porção interna do perídio é lisa e apresenta coloração metálica, os peridíolos
são acinzentados e medem até 2 mm de comprimento, apresentando a camada
cortical dupla e basidiosporos levemente elípticos a globosos medindo até 19
µm.
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Mutinus
Fr.

Caracteriza-se por apresentar basidiomas imaturos globosos ou ovoides,
quando maduros eclodem, formando um pseudoestipe esponjoso, cilíndrico, oco,
ápice perfurado ou não, branco, amarelo ou rosado. A gleba é marrom e
mucilaginosa, e ocorre diretamente sobre a porção apical do pseudoestipe,
exalando odor desagradável que atrai agentes dispersores. Os basidiosporos
são elípticos ou cilíndricos e lisos. Esse gênero é próximo de Phallus, se
diferenciando no segundo pela presença de uma campânula no ápice do
pseudoestipe, que fica recoberta pela gleba.

CHAVE PARA ESPÉCIES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO:

1. Pseudostipe amarelo a rosa pálido, com zona apical cônica ............
.............................................................................................. M. caninus

1’. Pseudostipe rosa a avermelhado, atenuado para o ápice ...............
.............................................................................................. M. elegans
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Mutinus caninus
(Huds.) Fr.

Etimologia: do latim canino, cachorro. Em referência ao órgão reprodutor
masculino de cães.

A – Basidioma desidratado; B – Superfície da porção fértil; C – Microscopia óptica
dos basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Areia – Reserva Ecológica Estadual Mata do Pau-Ferro (UFRN-
Fungos 1771).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.
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Sazonalidade:
Período chuvoso (julho).

Comentários:
Mutinus caninus se caracteriza principalmente pela coloração e detalhes da
porção apical do pseudoestipe. Esta espécie é próxima de M. elegans e M.
ravenelii, distinguindo-se pela gleba organizada numa porção apical bem
delimitada em M. caninus; e pelo pseudoestipe mais robusto e com coloração
avermelhada em M. ravenelii. Basidiosporos baciliformes, medindo 4,5-5 x
2,1-2,5 µm. Para o nordeste do Brasil foi registrada anteriormente para áreas
de Floresta Atlântica no estado do Rio Grande do Norte (BASEIA et al., 2006).
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Mutinus elegans
(Mont.) E. Fisch.

Etimologia: do latim elegans. Em referência ao receptáculo, dito elegante.

A – Basidioma em campo; B – Superfície da porção fértil; C – Microscopia óptica dos
basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
CEARÁ: PARNA de Ubajara (UFRN-Fungos 2091; 2092).

Habitat:
Crescendo sobre madeira em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.
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Sazonalidade:
Período chuvoso (maio).

Comentários:
Mutinus elegans pode ser reconhecida inicialmente pela coloração avermelhada
e porção apical afilada. Esta espécie é próxima de M. bambusinus,
diferenciando-se morfologicamente pela demarcação distinta e abrupta entre
a parte superior fértil de coloração vermelha e porção inferior branca, nesta
última. Basidiosporos elípticos, medindo 5-5,8 x 2-2,7 µm. A gleba chega a
ocupar cerca de 1/3 do comprimento total do pseudoestipe.
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Podaxis
Derv.

Basidioma composto por estipe lenhoso e bulboso na base, perídio e columela.
Exoperídio liso ou escamoso, caduco na maturidade. Endoperídio espesso e
quebradiço. A deiscência geralmente inicia na base do perídio, lacerando-se
longitudinalmente no endoperídio ou pela perda total do perídio, expondo o estipe
com a gleba presa. Gleba marrom escuro a preta na maturidade. Basidiosporos
obovais, lisos, truncados com um poro apical. As espécies deste gênero são
cosmopolitas e desenvolvem-se em ambientes xerófilos, com ocorrência em
áreas do semiárido nordestino.
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Podaxis pistillaris
(L.) Fr.

Etimologia: do latim pistil, pistilo, aris, similar. Em referência ao basidioma
em forma de pistilo.

A – Basidioma em campo; B – Detalhe da gleba negra após o
desprendimento do perídio; C – MEV dos basidiosporos.

Distribuição no semiárido:
PARAÍBA: Cajazeiras (BASEIA e GALVÃO, 2002)¹. PIAUÍ: Caracol –
PARNA Serra das Confusões (UFRN-Fungos 1977)². RIO GRANDE DO
NORTE: Baraúna – PARNA Furna Feia (UFRN-Fungos 2128)³; Apodi –
Chapada do Apodi (UFRN-Fungos 2130)4. CEARÁ: Quixadá (UFRN-Fungos
2129)5;

Habitat:
Crescendo sobre solo pedregoso em vegetação de Caatinga.

Hábito:
Crescimento solitário.
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Sazonalidade:
Período chuvoso (fevereiro).

Comentários:
Podaxis pistilaris se caracteriza fundamentalmente por seus basidiomas
robustos medindo até 150 mm de altura. Apresentam coloração esbranquiçada
e estão constituídos basicamente por um estipe lenhoso largo e um perídio
ovalado a oblongo, que envolve a gleba pulverulenta. Basidiosporos obovais a
elipsoides, lisos, medindo 7-12 x 7-10 µm. Essa é uma espécie adaptada a
ambientes secos e apresenta ampla distribuição nas regiões áridas do planeta,
para o nordeste brasileiro foi reportada para áreas de Caatinga do estado da
Paraíba (BASEIA e GALVÃO, 2002).
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GLOSSÁRIO ILUSTRADO DE FUNGOS
GASTEROIDES

APÓFISE: porção basal inflada do endoperídio de certas espécies de Geastrum.

BASIDIOMA: estrutura reprodutiva com hábito hipógeo ou epígeo, variando
quanto à dimensão (variando de 0,5 mm até 170 mm de diâmetro) e forma
(globosos, subglobosos, ovoides, piriformes, clatroides, estipitados, estrelados,
fálicos ou caliciformes). Os basidiomas podem crescer solitários ou em grupos,
algumas espécies são cespitosas. Ocorrem no solo, em madeira em
decomposição, sobre o folhiço, sobre esterco de herbívoros. Sinônimos:
basidiocarpo, gastrocarpo, corpo de frutificação.

BASÍDIO (Prancha VI – a): Hifa especializada onde ocorre a cariogamia e
a meiose dos núcleos, resultando na formação de basidiosporos. Encontram-se
posicionados de forma simetricamente radial nos esterigmas. Nos fungos
gasteroides é difícil visualizar os basídios, sendo mais fácil a visualização em
basidiomas imaturos, devido a sua natureza efêmera. Algumas espécies
apresentam porções do esterigma presas aos basidiosporos, que são
denominados “pedicelados”.

BASIDIOSPOROS (Prancha VI – a, b, c, d, e, f): são esporos de origem
sexuada e formados na porção externa do basídio. Podem variar na forma,
tamanho, ornamentação, presença ou não de pedicelo ou apículo. Apresentam
vários padrões de ornamentação com paredes lisas ou ornamentadas (verrugas,
reticulações, espinhos, estrias, processos colunares, concavidades ou cristas).
A ornamentação e o tamanho constituem importantes caracteres taxonômicos,
sendo que em algumas espécies os detalhes de ornamentação são melhor
observados em microscopia eletrônica de varredura (MEV), uma vez que os
basidiosporos medem poucos micrômetros e, em espécies com esporos pequenos
chegam a medir 2-3 ìm diâmetro.

CALIPTRA (Prancha II – b): membrana que ocorre sobre o receptáculo de
Itajahya.

CAPILÍCIO (Prancha VI – i): também denominado de eucapilício ou capilício
verdadeiro, são hifas esqueléteas que podem apresentar septos ou poros. Nos
representantes do gênero Bovista os tipos de capilícios são de extrema
importância para identificação das espécies, sendo classificados em três tipos:
Bovista (sem septo e poro, presença de uma hifa central bem desenvolvida de
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onde partem várias ramificações dicotômicas); Lycoperdon (raramente septado,
normalmente com poros, sem uma hifa central bem desenvolvida, presença de
hifas longas com ramificação dicotômica); intermediário (transição entre o tipo
Bovista e Lycoperdon, com várias hifas principais que estão ligadas por
ramificações secundárias, normalmente sem poros.

COLUMELA (Prancha III – b): estrutura em forma de clava que se localiza
na porção central da gleba em espécies de Geastrum e outros gêneros como
Lycoperdaceae e Geastraceae.

CORDÃO FUNICULAR (Prancha V – b, c): segmento composto de hifas
longas, presentes em espécies de Cyathus, ligando os peridíolos aos hápterons.

CÓRTEX (Prancha V – b): camada que constitui a parede do peridíolo, de
coloração negra e formada por hifas compactas, raramente uniformes.
Chamado de simples quando apresenta uma camada, e duplo quando é formado
por duas porções de hifas compactas separadas por uma camada de hifas
frouxamente entremeadas e de coloração esbranquiçada.

DIAFRAGMA (Prancha IV – c): parede formada por hifas homogêneas
que separa a gleba da subgleba, presente nas espécies do gênero Vascellum.

ELATÉRIOS (Prancha VI – g): são hifas diferenciadas apresentando-se de
forma alongada e retorcida com paredes espessadas, apresentam movimentos
higroscópicos e ocorrem misturados aos capilícios, estão presentes nos gêneros
Battarrea e Battarreoides.

ESTIPE (Prancha V – d): estrutura formada por hifas longitudinais que pode
apresentar consistência fibrosa, suportando o perídio e a gleba em Battarrea,
Battarreoides, Podaxis e Tulostoma. Termo também utilizado quando a porção
basal do basidioma é desenvolvida e alongada, em alguns casos se diferenciando
também pela coloração (ex. Morganella albostipitata Baseia & Alfredo).
Sinônimo: estípite.

EMBASAMENTO (Prancha V – a): estrutura de adesão ao substrato comum
em alguns gêneros como Cyathus, tipo de disco micelial.

ENDOPERÍDIO (Prancha III – a, b, e; Prancha IV – b; Prancha V – a):
camada interna do perídio que recobre a gleba, podendo ser coriáceo ou
papiráceo. O gênero Battarrea é uma exceção quanto à estrutura padrão do
endoperídio, o qual apresenta duas camadas, uma inferior, que é fixa no estipe
e outra superior, que se desprende na maturidade por uma deiscência transversal
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que deixa a gleba exposta. Em Geastrum o endoperídio pode ser séssil ou
pedicelado.

EPIFRAGMA: envoltório ou tampa que recobre o ápice do basidioma (cup)
imaturo nas espécies de Cyathus.

EPÍGEO: desenvolvem-se acima da superfície do solo.

ESTERIGMA (Prancha VI – a): estrutura filamentosa que faz a ligação
entre o basidiosporo e o basídio. Em algumas espécies, esse se desprende do
basídio permanecendo preso ao basidiosporo, originando esporos pedicelados.

EXOPERÍDIO (Prancha III – a, b, e; Prancha IV – b; Prancha V – a): é
a camada mais externa do perídio, sendo a primeira a se fragmentar ou se
desprender do restante das camadas do perídio; geralmente apresenta superfície
granulosa ou espinhosa, com características peculiares para os táxons e que
possui grande importância taxonômica em determinados gêneros (ex. Bovista,
Geastrum, Lycoperdon, Morganella, etc.). Geralmente, se desprende
facilmente, deixando o endoperídio exposto, mas também pode ser persistente
e permanecer na porção basal do basidioma, recebendo a denominação de
volva.

GLEBA (Prancha IV – b, c): compreende uma massa de basídios e
basidiosporos entremeados por capilícios e paracapilícios. No basidioma maduro
a gleba pode ser pulverulenta, como nos gêneros Geastrum, Lycoperdon,
Scleroderma e Tulostoma; mucilaginosa, como nos Phallales, onde os
basidiosporos são expostos como uma massa mucilaginosa e atrativa para
insetos; lanosa no gênero Langermannia; ou compartimentada em peridíolos,
típica da família Nidulariaceae.

GLEBÍFERO (Prancha I – a, b): estrutura que suporta a gleba mucilaginosa,
podendo se localizar solitário na porção superior do basidioma (ex. Abrachium,
Laternea), ou vários espalhados na porção interna dos braços (ex. Blumenavia,
Clathrus).

HÁPTERON (Prancha V – c): Hifas adesivas presentes na extremidade do
cordão funicular de Cyathus.

HIFAS DO PERÍDIO: estruturas microscópicas que tem importância
taxonômica possui vários padrões de hifas (filamentosas, globosas, poliédricas,
entre outras).
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HIGROSCÓPICO: estrutura que facilmente absorve e retém a umidade (ex.
raios de algumas espécies de Geastrum).

HIPÓGEO: desenvolvem-se abaixo da superfície do solo.

INDÚSIO (Prancha II – c): estrutura em forma de rede que envolve o
pseudoestipe de alguns representantes de Phallus.

LITEIRA: camada disposta sobre o solo formada por matéria orgânica em
decomposição, sendo importante fonte de nutrientes para a fauna e flora do
solo.

MICOESCLEREIDES: elementos hifais isolados, forma e tamanhos
irregulares, parede espessada, encontrados frequentemente no perídio de certas
espécies de Tulostoma.

OSTÍOLO (Prancha III – c, d, e; Prancha IV – a): poro apical que permite
a dispersão dos basidiosporos a partir de uma gleba pulverulenta. A deiscência
pode ser por único orifício apical (ex. Bovista, Geastrum, Tulostoma,
Lycoperdon), ou por vários poros (ex. Myriostoma). Em alguns gêneros a
deiscência não ocorre através de poro e nestes casos o perídio poderá liberar
a gleba através de fragmentação irregular do perídio (ex. Calvatia,
Mycenastrum).

PARACAPILÍCIOS (Prancha VI – h): são hifas generativas presentes no
interior da gleba, geralmente hialinas, septadas, paredes delgadas, raramente
ramificadas. São facilmente coradas com azul de algodão.

PERÍDIO (Prancha IV – a, c; Prancha V – a, d): camada que recobre o
basidioma e protege a gleba, podendo apresentar camada simples, dupla
(endoperídio e exoperídio), tripla (endoperídio, mesoperídio, exoperídio).

PERIDÍOLO (Prancha V – c): estrutura pequena (até 3 mm) e rígida que
abriga os basídios e basidiosporos da família Nidulariaceae, produzidos no interior
do perídio.

PERISTÔMIO (Prancha III – a, c, d): é a área que circunda o ostíolo,
podendo variar em forma e altura; ser fibriloso ou sulcado; delimitado ou não.
Possui importância na taxonomia de Geastrum e outros gêneros gasteroides.
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PSEUDOESTIPE (Prancha I – a; Prancha II – a, b, c): é uma estrutura
análoga ao estipe típico dos cogumelos. Ocorre em representantes de Phallales
(ex. Phallus, Mutinus), possui consistência esponjosa sendo formado por hifas
pseudoparenquimatosas.

RECEPTÁCULO (Prancha I – a; Prancha II – a, b): sinônimo de
pseudoestipe, pode apresentar variações morfológicas nos vários grupos de
Phallales. Podem apresentar forma cilíndrica e oca (ex. Phallus), formas com
receptáculo formando vários braços unidos no ápice (ex. Blumenavia), livres
no ápice (ex. Aseroë), ou sem braços e a porção superior discoide (ex.
Abrachium), além de formas clatroides (ex. Clathrus).

RIZOMORFA: estrutura responsável pelo transporte de nutrientes composta
de um aglomerado de hifas vegetativas dispostas paralelamente; possui no
mínimo duas camadas, sendo geralmente a mais externa composta de hifas
delgadas e asseptadas, dextrinoides e outra interna com hifas septadas de parede
espessada, fraca reação ao reagente de Melzer.

SUBÍCULO: estrutura de adesão, formada por uma camada espessada de
hifas entrelaçadas que recobre parte do substrato. O subículo é importante na
taxonomia de certas espécies de Geastrum (ex. G. schweinitzii (Berk. &
M.A. Curtis) Zeller), ocorrendo em espécies de outros gêneros, como
Lycogalopsis.

SUBGLEBA (Prancha IV – c): porção estéril que sustenta a gleba, também
denominada base estéril, comum em espécies de Calvatia, Lycoperdon e
Vascellum, podendo ocupar uma grande parte da porção basal do basidioma.

TÚNICA (Prancha V – b): camada externa que recobre o córtex nos peridíolos
de Cyathus.

VOLVA (Prancha I – a, b; Prancha II – a, b, c): porção remanescente do
perídio que envolve a porção basal do basidioma, comum nos representantes
de Phallales e também em Battarrea (Tulostomataceae).

XERÓFILO: ambiente apresentando pouca umidade. Um organismo xerófilo
apresenta características que o permitem sobreviver em ambientes secos.
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