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Os liquens, ou fungos liquenizados, são organismos simbióticos resultantes da associação 
entre um fungo (principalmente do filo Ascomycota) e uma alga (Chlorophyta ou 
Heterokontophyta) e/ou cianobactéria (Cyanophyta), constituindo-se em estruturas biológicas 
estáveis, estreitamente relacionadas e condicionadas às mais diversas condições ambientais. 
Esse trabalho tem por objetivo realizar o levantamento da diversidade de fungos liquenizados 
crostosos ocorrente em uma área de Carrasco na Chapada do Araripe, CE. O estudo foi 
realizado na porção Crato de uma região de fronteira entre Ceará e Pernambuco, em três 
pontos distintos da área supracitada. Foram realizadas coletas aleatórias  no interior da mata, 
quinzenalmente, por um período de seis meses (novembro de 2007 a abril de 2008), 
utilizando-se pequenas trilhas preexistentes e as circunscrições dessas, num raio de 50 a 
100m, como campo de investigação. Espátula de ferro e martelo foram utilizados para a coleta 
do material e GPS na medição das coordenadas geográficas. Sacos de papel de até 1 kg foram 
utilizados para acondicionamento do material em campo e em freezer a -5°C para 
conservação em laboratório e posterior análise. Os espécimes coletados foram identificados 
de acordo com bibliografia especializada, por meio de análise macro e microscópica, além da 
observação de reações positivas com solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10% e Lugol 
(iodo), conforme as necessidades de cada grupo. Foram identificadas até o presente momento 
as seguintes espécies de fungos liquenizados corticícolas, todas de hábito crostoso: 
Astrothelium scorioides Nyl., Crysotrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon, Dyplolabia alzelii 
(Ach.) A. Massal, Glyphis cicatricosa Ach., Lecanora concilians Nyl., Myrriotrema sp., 
Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg., Pyrenula aspistea (Afzel.) Ach., Pyrrhospora 
haematites (Fée) Kalb, Trypethelium aeneum (Eschw.) Zahlbr., T. tropicum (Ach.) Müll Arg. 
Os liquens de hábito crostoso prevalecem em número de espécies e indivíduos na área de 
estudo, e análises ecológicas ainda estão sendo realizadas para se verificar se há ou não 
preferência por determinadas espécies de forófitos. 

Palavras-Chave: Liquens, Diversidade, Carrasco, Chapada do Araripe, Ceará 

196/303




