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COLETA,ISOLAMENTO E DETERMINAÇÃO DE MORFOTIPOS DE
CRINIPELLINAE SINGER DA RESERVA ADOLPHO DUCKE

Resumo(250 a 400 palavras)
Crinipellinae Singer é uma subtribo estabelecida por Singer (1976) dentro da tribo Marasmieae (Tricolomataceae)
contendo os gêneros Chaetocalathus Singer, Crinipellis Pat. Lanchnella Fr., Flagelloscypha Donk, e Amylqflagellula
Singer. Esta subtribo é principalmente caracterizada por ter píleo densamente coberto por hifas em forma de "cabelos",

dextrinoides com parede espessada ou inamiloides e raramente incrustadas, longas, unicelulares ou com septos
secundários, ou apresentando elementos da superfície pilear portando apêndices dextrinoides. Destes gêneros, apenas
Chaetocalathus, Crinipellis e Moniliophthora representam um gmpo natural. Em relação aos três gêneros, muito da
diversidade destes grupos na Amazônia ainda permanece pouco conhecida para a ciência. Este trabalho teve como foco o

estudo de três gêneros de fungos que pertencem a subtribo Crinipellinae, Chaetocalathus, Crinipellis e Moniliophthora,
da Reserva Florestal Adolpho Ducke. Os materiais coletados foram descritos através de observações das características
macro e microscópicas,junto com registros fotográficos de cada amostra, e inoculações em placa de Petri contendo meio

de Batata Dextrose Ágar. A descrição microscópica foi feita com auxílio do microscópio ótico observando basidiósporos,
cistídios (pleurocistídios e queilocistídios), hifas da trama, basídios, basidíolos e hifas da superfície pilear. Durante as

coletas, foram obtidos 16 espécimes: 15 do gênero Chaetocalathus e uma de Crinipellis. A partir das descrições, foram
definidos cinco morfotipos (quatro de Chaetocalathus e um de Crinipellis), dos quais dois foram identificados ao nível
de espécie {Chaetocalathus eurysporus e Crinipellis galeropsidoides), uma identificação a confirmar {Chaetocalathus cf.
niduliformis), e 12 culturas estabelecidas.
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Introdução/Objetivos:
Crinipellinae Singer é uma subtribo estabelecida por Singer(1976) dentro da tribo Marasmieae (Tricolomataceae) contendo
os gêneros Chaetocalathus Singer, Crinipellis Pat. Lanchnella Fr., Flagelloscypha Donk, e Amyloflagellula Singer. Esta subtribo é
caracterizada por ter píleo densamente coberto por hifas em forma de "cabelos", dextrinoides com parede espessada ou inamiloides e
raramente incrustadas, longas, unicelulares ou com septos secundários, ou apresentando elementos da superfície pilear portando
apêndices dextrinoides; estipe central, excêntrico, ou pseudo estipes; ou basidiomas cifeloides, com himenóforo liso (sem lamelas) e
estipe verdadeiro ou estipe rudimentar ausentes(Singer 1976).

Porém, de acordo com Kirk et. al. (2008), tanto Lachnella quanto Flagelloscypha são atualmente membros da família

Niaceae enquanto Amyloflagellula^ Chaetocalathus e Crinipellis estão em Marasmiaceae com base em estudos filogenéticos
(Moncalvo et al. 2002, Bodensteiner et al. 2004, Aime e Phillips-Mora 2005, Wilson e Desjardin 2005, Matheny et al. 2006). Essas
mudanças tomaram a subtribo Crinipellinae um grupo artificial. Além disso, o gênero Moniliophthora H.C. Evans,Stalpers, Samson &
Benny emergiu de Crinipellis(Evans et al. 1978, 2003, Aime e Phillips-Mora 2005). Em estudo filogenético de Aime e Phillips-Mora
(2005), Chaetocalathus^ Crinipellis e Moniliophthora formam três grupos monofiléticos, mas não necessariamente irmãos em

Marasmiaceae. No mesmo estudo, Amyloflagellula parece ser mais aparentado com o gênero Marasmius. Considerando Crinipellinae
sensu Singer em Marasmiaceae, este seria composto pelos três gêneros com superfície do píleo tricodérmica contendo longas hifas
dextrinoides em forma de "cabelo"(Singer 1976).

De acordo com Singer(1976,1986),Aime e Phillips-Mora(2005)e Kerekes e Desjardin (2009), Chaetochalatus, Crinipellis
e Moniliophthora são caracterizados por produzir píleo estrigo-piloso, coberto por hifas em forma de cabelos longos e distintamente
separados da trama por uma camada chamada hipotríquio; himenóforo bem desenvolvido, lamelado; esporos hialinos com parede fina,
inamloides ou dextrinoides, eventualmente toraando-se um pouco grossa; e trama inamiloide. Porém, Chaetochalatus difere pelos
basidiomas sésseis, pleurotoide, geralmente em forma de taça ou de cúpula, estipe mdimentar ou ausente. Crinipellis tem basidiomas
sempre pileado-estipitado, marasmioide, com estipe desenvolvido, insistidioso, e geralmente central. Já Moniliophthora tem estipe
curto, mas não rudimentar, geralmente excêntrico, com micélio basal (não insistidioso); esporos apenas inamiloides, superfície pilear

formando uma tricoderme menos densa, com menos "cabelos", mais raros na margem do píleo; e contendo importante espécies
fitopatogênicas.

Na região Neotropical, a floresta Amazônica é considerada uma das mais ricas em biodiversidade (Renó et al. 2016). Em

relação os três gêneros irmãos em Crinipellinae, muito da diversidade destes grupos ainda permanece pouco conhecida para a ciência.
São gêneros considerados pequenos em número de espécies (Kirk et al. 2008), mas com grande importância ecológica primariamente
como decompositores de serapilheira (Singer 1976, 1986), mas também com espécies fítopatogênicas como a causadora da vassourade-bruxa em cultivos de importância econômica(Singer 1976, Aime & Phillips-Mora 2005)
Considerando a necessidade de crescentes esforços em estudos de biodiversidade na Amazônia e sua grande importância no

levantamento de espécies para fins taxonômicos, conservação e gestão ambiental, exploração biotecnológica, etc., esta pesquisa tem
como objetivo realizar um estudo preliminar de levantamento através de coleta, de taxonomia e de isolamento micelial de fiingos da

subtribo Crinipellinae(Chaetocalathus, Crinipellis e Moniliophthora)da Reserva Florestal Adolpho Ducke.
Material e Métodos
Coleta e processamento:

As coletas foram feitas na Reserva Florestal Adolpho Duche, nos três primeiros meses de projeto aproveitando o período chuvoso. No

total. 10 dias de coletas distribuídos no período foram realizadas. Foram percorridas diferentes trilhas, implementando coletas
aleatórias. Os basidiomas foram fotografados em campo e informações reievantes do ponto de coleta foram obüdas. Os materiais
foram conduzidos em maletas plásücas apropdadas para o laboratório onde foram novamente fotografados com auxílio de escala e
inclusão do número de coletor. Os materiais foram descritos macroscopicamente ainda frescos. Após descn^ e procesM de

inoculação em meio de cultura, as coleçóes foram desidratadas em estufa a 40 °C e armazenadas em sacos plésbcos com feche
hermético.
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Descrição e identificação:

A descrição macro e microscópica dos materiais foi de acordo com Oliveira (2014). As descrições macroscópicas foram feitas cdin
auxílio lupa para observação de detalhes e paquímetro para medida das estruturas macroscópicas, seguindo guias e roteiros de
descrição de macrofungos e artigos científicos contendo descrições. Carta de cores (Küppers 2002) também foi utilizada para
referência da coloração das estruturas. As macroestruturas observadas foram o píleo (tamanho,forma, textura, superfície, consistência
e coloração), lamelas (contato com o estipe, espaçamento, número, lamélulas, coloração) e estipe (presença/ausência, dimensões,

inserção no píleo e no substrato, consistência, textura, coloração, etc.). As descrições microscópicas foram feitas com base em lâminas
preparadas de cortes finos do material estudado para observação ao microscópio óptico. Cada lâmina foi montada com dois tipos de
preparos: um contendo KOH 3% e outro com reagente Melzer (reação inamilóide ou dextrinoide), ambos precedidos por tratamento
com álcool 70 %. As microestruturas observadas foram os basidiósporos, basídios, basidíolos, bifas da trama lamelar, pilear e do estipe

(se presente), cistídios (queilocistídios e pleurocistídios), superfície pilear e do estipe (se presente). As dimensões das microestruturas
foram obtidas com o auxílio de retículo com escala acoplado a uma das oculares, devidamente calibrado com microscópio óptico. Os
espécimes coletados foram agrupados em morfotipos.
Isolamento e manutenção:

Concomitante às descrições macroscópicas das amostras frescas, pequena porção do material coletado foi utilizada na inoculação da

amostra em placas de Petri com meio de cultura de Batata Dextrose Ágar, de acordo com Choi et al.(1999). Em resumo, píleo inteiro
ou porção foi afixado na tampa da placa (parte de dentro) por meio de vasellna sólida, com o himenóforo voltado para baixo. Com a
liberação ativa dos esporos, estes são depositados sobre o meio de cultura, onde germina formando a cultura micelial. Após o
crescimento micelial das amostras inoculadas (que não foram contaminadas), as culturas foram repicadas em novas placas para

estabelecimento,e finalmente pata tubos de ensaio contendo BDA,para armazenagem por maior tempo.
Depósito de material:

^ós a identificação, os exemplares foram disponibilizados para depósito no Herbário do INPA. Já as culturas obtidas serão utilizadas

em estudos subsequentes,e então depositadas na Coleção de Miaorganismos do INPA
Resultados e Discussão

Durante as coletas, foram obtidos 16 espécimes: 15 do gênero Chaetocalathus e uma de Crinipellis. Cinco materiais acabaram sendo
descartados. Com base nas análises macro e microscópicas, foram identificadas cinco morfoespécies: quatro espécies do gênero

Chaetocalathus e uma de Crinipellis. As descrições são apresentadas abaixo, seguidas de fotos dos basidiomas, das estruturas
microscópicas observadas ao microscópio e da cultura micelial em placa de Petri. A partir dos materiais coletados, 12 culturas foram
obtidas e preservadas para futuros estudos.

Chaetocalathus eurysporus Singer, Fieldiana Botany 21: 67(1989)

Fig. 1-A;2

Pileo 0,^ 23 mm diâm., convexo, orbicular, pouco depresso a plano, parte do centro aderido ao substrato, margem incurvada-

involuta, borda apendicula a franjada, piloso a estrigoso, opaco, seco, não higrófono, raembranoso, fino (< l mm), branco a creme
(N10Y20M10) na margem, indo a ocre pálido (N30Y80-99M40) ou marrom-amarelado (NíoYgo-ggMso) no disco e centro, ou ponto de
anexação ao substrato pelo estipe. Lamelas adnatas, subdistanciadas a distanciadas, número de lamelas de 2-10, desiguais, lamélulas
presentes, faces opacas, lisas, com coloração branca a creme (N10Y20M10), bordas inteiras, espaço entre as lamelas concolor às faces.

Estipe auLente ou muito rudimentar, ou pseudostipe. Basidiósporos 8-12(-14) x 5-9(-lQ) pm (x„„,= 10 x 7-7,5 pm,x^= 10(± 0,4)
X 7,3(± 0,4) pm, Qvra= 1,3-1,4, Qdiiii=

0,07), n = 30,s = 2], obovoides a elípticos, com conteúdo, lisos, foscos, parede pouco

espessada a fina,'dextrinoides. Basídios não observados. Basidíolos 15-33 x 7-13 pm, clavado, com conteúdo, inamiloides, foscos,
com parede fina'a pouco espessada. Queilocistídios em forma de hifas, ramificados, corpo basal 5-^9 x 1-7 pm, parede espessada,
dextrinoides, com ápices agudos. Hifas da trama inamiloides, inegulares na organização, hifas regalares na forma, 1-3,5 pm de diâm.,
parede aparentemente fina, foscas, lisas, ramificadas, grampos de conexão não observados. Superfície pilear tricodérmica, hifas 2,5-5
pm de diâm com aparência de cabelos, foscas, ramificadas, parede espessada, reação dextrinoide. Hábito e substrato: Crepidotoide,
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sobre fulha scca de palmeira. Cultura micelial (Fig. 7): cor da malha branca, sem cor reversa no meio, circular regular, rasteira, frouxa,
estrigosa cotcnosa.

Materiais examinados: BRASIL. Amazonas, Manaus, Reserva Rorestal Adolpho Ducke, 22 de fevereiro de 2017, E.O. Albuquerque

& J.J.S. Oliveira EOA-02;8 de março de 2017, E.O. Albuquerque & J.J.S. Oliveira EOA-05,30 março de 2017, E.O. Albuquerque &
J.J.S. Oliveira EOA-13,E.O. Albuquerque & J.J.S. Oliveira E0A-I5.

Comentários: Chaetocalathus eurysporus está mais próximo de membros de Chaetocalathus secl. Holocystis. O material examinado
corresponde à espécie como descrita por Singer (1989), com exceção mais relevante na presença de basidióporos um pouco mais
compridos (até 12 pm vs. até 10 pm), porém a menor medida de esporos em ambos é a partir de 8 pm de comprimento. Singer (1989)
descreveu a espécies apenas baseado em uma coleta e é possível que esporos maiores poderiam ser encontrados analisando coleções
adicionais como no presente trabalho.

2 - Chaetocalathus cf. niduliformis (Murrill)Singer, Lilloa 8: 521 (1942)

Fig. 1-B;3

Pileo 0,5-1,2 mm diâm., orbicular, convexo a plano, margem incurvada, borda apendiculada a franjada, piloso-estrigoso, opaco, não
higrófono, membranoso, fino (< 1 mm), todo branco a creme (N10Y20M10). Lamelas adnatas a livres, subdistanciadas a distanciadas,

número de lamelas de 3-9, desiguais, com presença de duas séries de lamélulas, face opaca, brancas a aeme (N10Y20M10), bordas
inteiras, cor do espaço entre lamelas concolor às faces. Estipe ausente. Basidiósporos(4-)5-9 x 4-6 pm [Xm = 6(± 1,3) x 5(± 1)|Ani,
Qm = 1,4 (± 0,3), n = 30, s = 1], obovoíde, hialinos, lisos, com parede fina, sem conteúdo, dextrinoides. Basidios não observados.
Basidiolos 7—13 x 6—9 pm, clavados, lisos, hialinos, foscos, com parede fina, inamiloides. Queilocistidios não observados. Hifas da

trama irregulares na organização, 1,5—3 pm diâm., regulares na forma, fina, lisa, com grampo de conexão. Superfície pilear
tricodérmica, dextrinoides, hlfas em forma de cabelo, 2-4 pm de diâm., ramificadas, parede espessada, lisas. Hábito e substrato:

Crepidotoide, sobre folha seca de palmeira. Cultura micelial (Fig. 8): cor da malha branca, sem cor reversa no meio, circular irregular,
■rasteira, frouxa, estrigosa cotonosa.

' Material examinado: BRASIL. Amazonas, Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 22 de fevereiro de 2017, E.O. Albuquerque &
J.J.S. Oliveira EOA-03.

Comentários: Chaetocalathus niduliformis pertence a sect. Holocystis. O material examinado se encaixa bem na descrição da espécie

fornecida por Singer (1976). Porém devido os queilocistidios não terem sido observados, e não necessariamente estão ausentes, tal
estrutura não pode ser comparada com a respectiva estrutura na descrição de Singer (1976) e, desta forma, a determinação do material

não pode ser confirmada. Isso foi muito devido ao tamanho muito pequeno do material. Mais estudos são necessários para resolver

esta questão.
Fig. l-C; 4

3 - Chaetocalathus sp. 1

Píleo 0,3-2,5 mm diâm., orbicular, convexo a plano, margem involuta, borda apendiculada a franjado, piloso-estrigoso, opaco, não

higrófono, membranoso, fino (< 1 mm), branco a creme (NqoYiqMoo), indo a amarelo pálido (NooY2o_3oMm), um pouco amarronzado
(N30Y50M40) quando seco. Lamelas adnatas a livres, subdistanciadas a distanciadas, número de lamelas de 3-10, desiguais, com
presença de uma série de lamélulas, face opaca, brancas, creme (NooY,oMoo) a amarelada (NooYjf^aoMoo), bordas inteiras, cor do
espaço entre lamelas concolor às faces. Estipe ausente. Basidiósporos 10-15(-16,5) x (5-)6-ll pm [Xvn. = 11,8-12 x 8-9,5 pm,
11,9 (± 0,1) X 8,8 (± 1>1)
Qvni= 1)3-1,6, Qmm- (± 0,2), n = 30, s = 2], obovoide-elíptico, hialinos, lisos, com parede pouco
espessada, com conteúdo, dextrinoides. Basidios não observados. Basidiolos 15-34 x 6-15 pm, clavados, lisos, hialinos, foscos, com
parede espessa, inamiloides. Queilocistidios não observados Hifas da trama irregulares na organização, regulares na forma, fina, 2-5
pm de diâm., lisa, com grampos de conexão. Superfície pUear tricodérmica, dextrinoides, hifas em forma de cabelo, 1,5-7 pm de
diâm., ramificadas, parede espessada, lisas. Hábito e substrato: Crepidotoide, sobre folha seca de palmeira. Cultura micelial (Fig- 9):
cor da malha branca, sem cor reversa no meio, circular regular, abundante, rasteira, frouxa, estrigosa cotonosa.

Material examinado: BRASIL. Amazonas; Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 23 de fevereiro de 2017, E.O. Albuquerque &
J.J.S. Oliveira EOA-4,30 de março de 2017, E.O. Albuquerque & J.J.S. Oliveira EOA-12.
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Comentários: Chaetocalathus sp. 1 se diferencia dos demais materiais coletados e a analisados pela presença de badisiósporos maiores

[10-i5(-lh,5) X (5-)6-ll [xm]. Nenhuma espécie foi encontrada com basidiósporos de dimensões compatíveis na literatura
consultada. Além disto, não foi possível a visualização dos queilocistídios, se presentes ou não. Sendo assim, o material precisa ser

melhor analisado para se ter uma identificação mais segura.
Fig. l.D;5

4 - Chaetocalathus sp. 2

Pileo 0,4—1,3 mm diâm., circular, convexo, plano, margem involuta, franjado, piloso, opaco, seco, não higrófono, merabranoso, muito
fino (< 1 mm), branco a creme (NoqYioMoo)* Lamelas adnatas, distanciadas, número de lamelas 2-5, irregulares, com uma série de
lamélulas, faces opacas, lisas, inteiras, branco a creme (NooYjoMoo). Estipe ausente. Basidiósporos tipo 1,6-9 x (3-)4-6 fim [Xn,= 6,5

(± 1,2) X 5(± 0,8) M-m, Qm =

(± 0,3), n = 30,s = 1 ], obovoides,parede espessa com conteúdo, dextrinoide, tipo 2,9-13 x 5-7,5 pm

[xnj = 10,8(± 1,2) X 6(± 0,6) fim, Qn, = 1,7(± 0,2), n = 30, s = 1], com conteúdo, parede fina, foscos a hialinos, dextrinoides, lisos.
Basidios não observados. Basidiolos não observados. Queilocistídios em forma de hifas, cilíndricos, ramificados, corpo basal 10-30 x

3—7 fim, lisos, parede espessada, foscos, dextrinoides, com ápices agudos. Hifas da trama não observadas. Superfície pilear
tricodérmica, dextrinoide, hifas irregulares na organização, regalares na forma, ramificadas, 3-7 pm de diâm., com parede espessa,
base inflada ou bulboide. Hábito e substrato (Fig. 10): Crepidotoide, sobre folha seca de palmeira. Cultura micelial: cor da malha

branca, com cor reversa amarelo-pálida, lobular irregular(forma de floco de neve), rasteira, frouxa, estrigosa cotonosa.
Material examinado: BRASIL. Amazonas, Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 27 abril de 2017, E.O. Albuquerque & J.J.S.
Oliveira EOA-17.

Comentários- Chaetocalathus sp. 2 se diferencia dos demais materiais coletados pela presença de dois tipos de badisiósporos, e hifas
em forma de cabelo com base distintamente inflada. Porém, devido à dimensão muito pequena da amostra e himenóforo com pouca

distinção para o corte, ou danificado, não foi possível avaliar estruturas como basidios, basidilos, queilocistídios e hifas da trama.

.5 - Crinipellis galeropsidoides Singer, Fieldiana Botany 21:66(1989)

Fig. 1-E;6

Píleo 5-29 mm diâm., semicircular, convexo a ovoide, sulcado-pregueado, margem incurvada, borda crenada, superfície rugosa,

semiúmida, semitranslúcida, higrófono, membranoso,fino(< 1 mm), branco a creme(NooYmMoo),escurecendo entre os sulcos a

medida perde umidade,indo a bege sujo a amarelo amarronzado pálido(N,oY4oMio) no disco, centro laranja escuro(NjoYeoMso)a
marrom ocre(NeoYgoMeo)- Lamelas adnexas a decurrentes, próximas, abundantes, desiguais, com uma serie lamélulas, faces
semitranslúcidas, branco a creme (NooYjoMoo)'
®spaça entre lamelas concolor às faces. Estipe 50-84 x 1-2 mm,central,
com micélio basal, igual, glabro, opaco,liso, branco a creme no ápice(NooY,oMoo),indo a marrom acinzentado pálido (N40Y30M20),

chegando a marrom'alaranjado (N50Y90..99M50)

Basidiósporos de dois tipos: tipo 1,4,5-9 x 2,5-5 pm [x^.= 7(± 0,93)x 3,8(±

1,5) pm Q = O 9(± 0,2), n = 28,s = 1] oblongos, subelípticos, lisos, parede fina,com conteúdo, inamiloides; tipo2,9-18 x 4-9 pm

oblongos, cÜíndricos-clavados, lisos, parede espessada, com conteúdo. Basidiolos 12-21 x 4-8 pm,clavado, inamiloide, liso, parede
fina, hialinos com conteúdo. Queilocistídios inamiloides, cilíndricos, 13-25 x 6-12 pm,lisos,com parede fina,foscos,com ápice
'

obtuso,f/ewrocwriíf/oj 26-40 X 5,5-11 pm.

cilíndrico-clavados, sem conteúdo, parede fíO"'

mamiloides, com ápice afilado ou fusoide. Trama do píleo inamiloide, parede

fina, hifas irregulares, 2-4 pm,lisas, com grampos de conexão. Superfície pilear tricodérmica, dextrinoide, hifas em forma de cabelo,
regulares, 3-7 pm, parede levemente espessada, foscas. Superfície do estipe reação dextrinoide, hifas irregulares na organização,
parede finas e lisas. Hábito e substrato: Marasmioide, gregáno a disperso, sobre folhas secas de dicotiledônea. Cultura micelial (Fig.

11): cor da malha marrom no centro, indo a o^re ou laranja, mais pálido na região marginal, com cor reversa amarelo-pálida, circular

regular,zonado concêntrico, aéreo,frouxa, estrigosa cotonosa a pilosa (parte aérea branca).
Material examinado: BRASIL. Amazonas, Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 27 abril 2017, E.O. Albuquerque & J.J.S.
Oliveira EOA-16.
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Comentários: Crinipellis galeropsidoides pertence a sect. Crinipellis subsect. Heteromorphinae por possuir pleurocistídios a

queilücistídi'_'s diferentes. Ò material examinado corresponde em muitas características com a espécies como descrita por Singer
(1989), principalmente na peculiaridade do formato e coloração do píleo, base do estipe espessada, dois tipos de esporos e na presen^
de pleuro- e queilocistídios. Porém, difere por ter basidiomas mais desenvolvidos, pfleos maiores (até 29 vs. até 9 mm), basidióporos
do tipo 1 menores(4,5—9 v.y. 8—12 p,m) e queilocistídios menores(13-25 vs. 27-39 pm).
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Fig. 1. Fotos dos representantes dos morfotipos/espécies encontradas: A) Chaetocalathus eurysporus

(EOA-05); B)C. cf. nidulifortnis(EOA-03); C) Chaetocalathus sp. 1 (EOA-12); D)Chaetocalathus sp. 2
^OA-17);E)Crinipellis galeropsidoides(EOA-16). Fotos por: J.J.S. Oliveira,
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Fig. 2. Chaetocalathus eurysporus (EOA-05): A) Basidiósporo; B) Basidíolo; C) Hifas da superfície pilear; D)
Queilocistídios.
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Fíg. 4. Chaetocalathus sp. 1 (EOA-12): A) Borda da lamela (10x); B) Basidiósporos e basidíolos (40x): C) Supostos /
quellocistídios (100x); D) Hifas da superfície pilear (40x).
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Fig. 5. Chaetocalafhus sp. 2 (EOA-12): A) Basidiósporo tipo 1 (lOOx); B) QuBiloCÍstíd'°® (100x); C) Basidiósporo tipo 2
(40x); D) Hifas da superfície pilear, com base ou ponta inflada ou vesicular (100x).
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Fig. 6. Crinipeilis galeropsidoides (EOA-16): A) Basidiósporo tipo 1 (100x); B) Basidiósporo tipo 2 {100x); C) Basidíolos
(40x); D) Borda da lamela (lOx); E) Cístídios (100x); F) Hifas àa trama e da superfície pilear (40x); G) Hifas da superfície
pilear (100x); H) Hifas a superfície pilear e elemento em forma
("^Ox); I) Hifas da superfície do estipe (10x).
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Fig. 7. Cultura miceiial de Chaetocalathus eurysporus(EOA-05).

/

Fig. 8. Cultura micellal de Chaetocalathus c1. niduiiformls(EOA-O3)
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Fíg. 9. Cultura mtcelíaí de Chaetocalathus sp. 1 (EOA-12).

10. Cultura micelial de Chaetocalathus sp. 2(EOA-17).
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Fig. 11. Cultura micellal de Crínipeilis galeropsidoides {EQA-]6).
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Concluf-ão
Considerando os três gêneros alvo do estudo, conclui-se que a subtribo Crinipellinae ocone na Reserva Florestal Adolpho Ducke, onób
apenas membros dos gêneros Chaetocalathus e Crinipellis foram encontrados. Com base no esforço amostrai efetuado,

Chaetocalathus apresentou maior diversidade com, no mínimo, quatro espécies as quais variaram em abundância de espécimes(maior

abundância para C. eurysporus). Apenas um espécime de Crinipellis foi encontrada no final do período de coleta, conespondendo à C.
galeropsidoídes. Já espécimes de Chaetocalathus foram encontrados durante quase todo o período de amostragem. Dos quatro

morfotipos definidos, um foi determinado ao nível de espécie, Chaetocalathus eurysporus, e um outro parece corresponder a C.
niduliformis, necessitando de confirmação. Os outros dois morfotipos necessitam de mais estudos para identificação ou definição de
espécie nova. Todos os materiais encontrados cresceram bem em meio de cultura BDA, e os isolados obtidos poderão ser estudados

em pesquisas futuras. Com cinco morfotipos definidos, dois deles identificados ao nível de espécie, uma identificação a confirmar, e
12 culturas estabelecidas, consideramos os objetivos específicos, metas e indicadores definidos no plano de trabalho cumpridos com
êxito, indo um pouco mais além.

Referências bibliográficas

Aime, M.C.& Phillips-Mora, W.2005. The casual agents of witches'broora and frosty pod rot of cacao(chocolate,Theobroma cacao)
from a new lineage of Marasmiaceae. Mycologia 97:1012-1022.

Bodensteiner, P.. Binder, M.. Moncalvo. J.M., Agerer, R., & Hibberl, D.S. 2004, Phylogenic relationships of cypholloid
homobasidiomycetes. Molecular Phylogenic and Evolution 33:501-515
Choi, Y.W,; Hyde, K.D. & Ho, W.H. 1999. Síngle spore isolation of fungi. Fungai Diversity.

Evans, H.C., Stalpes, J,A.. Samson, R.A. & Benny, G.L, 1978. On the taxonomy of Uonilia roreri , an importam pathogen of
Theobroma cacao in South América. Canadian Joumal of Botany. 56(20):2528-2532.

Evans, H.C., Holmes, K.A. & Reid, A.P.2003. Phylogeny of the frosty pod rot pathogen of cacao.Plant 2532.

Kerekes, J.F. & Desjardin, D.E. 2009. A monograph of the genera Crinipelli, and MoniUophthora from Southeast Asta mdudmg a
molecular phylogeny of the nrITS region. Fungai Diversity. Fungai Diversity 37:101-152

Kirk,P.M., Cannon,P.F.. Minter,D.W.& Stalpes. J.A. 2008. Ainsworth & Bisby-s Dietionary ofthe Fungi lO"ed. CAB intemational
Wallingford.

Küppers H.2002. Atías de los colores. Editorial Blume, Barcelona, Spain.

Moncalvo, J -M., Vilgalys, R., Redhead, S. A., Johnson J E Jarnes, T.I /Umç,

Clérmeçon, H.& Mil.er Jr., O.K. 2001 One hundred and seventeen clades of euagarrcs.,

Molecular Phylogenics and evolution 23:357-400.
j w

• /*.

.

V

áreas de mata Atlântica do estado de São

Oliveira, J.J.S. 2014. Morfologia e relações ftlogenéticas de Marasm.m fMarasmiaceae) de áreas
Pulo. Tese de Doutorado,Instituto de Botânica da Seaetaria de Estado do Meio Ambiente.
„

,

• ,1. T

Renó, V. Novo, E & Escada, M. 2016. Forest FragmentaUon in the Lower Amazon

ci^rvHnlain' Implications for Biodiversity an

Ecosystem Service Provision to Riverine Populatlons Remete Sens. 8; 886; doi: 10.3390Vs8110886.

Singer, R. 1976 Marasmteae(Basidiomycetes-Tricolomataceae)Flora Neotropica Monograph 17:1-347.
.

.

. _f;fíc Books. Pp 981,88 pl.

Singer, 1986. The Agaricales in modem taxonomy. 4 ed. Koenigstein, Germany: koeltz Scie
«mioid fungi(Basidiomycetes, euagarics

Wilson, A.W. & Desjardin, D.E. 2005. Phylogenic relationsh.p in the gymnopoid and maras
clade). Mycologia 97; 667- 679

Realização:

Apoio Financeiro:

MINISTtmoDA

atNCIA,nCNOLOGlA.

^CNPq

FAPEAM

INPA çgçp

I

,„0^AÇ0fS£COMUH1CAç0£S

Ministério da Ciência,Tecnologia, Inovações e Comunicações
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Coordenação de Capacitação
Divisão Apoio Técnico

Re^zação:

Apoio Financeiro:

mCNPq

^
FAPEAM

I

INPA COCP

MINISTtRIODA
aeNaA,TECNOLOQIA,

UOVAÇAU e comunicaçOb

