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A importância do Reino Fungi para a manutenção dos processos ecossistêmicos e para o bem estar da 
humanidade é imensa. Mas existe uma carência muito grande de estudos nesta área. Em geral, o conheci-
mento sobre a diversidade de fungos no planeta está concentrado em países do hemisfério Norte e ainda é 
bastante escasso nos trópicos, justamente onde ocorre a maior diversidade de espécies. O desafio evidente 
para os países tropicais é como conservar o que ainda não se conhece. Contudo, o recente crescimento no 
número de micólogos em várias regiões do Brasil vai contribuir para reduzir essa lacuna no conhecimen-
to. A coleção Fungi Rickiani está agregada ao Herbarium Anchieta-PACA, foi iniciada pelo Pe. Johannes 
Evangelista Rick é considerada uma das maiores coleções do Brasil e a segunda maior da América Latina. 
O objetivo deste trabalho é o de divulgar a coleção e incentivar os micólogos a suprir as deficiências de 
estudos nesta área. A coleção de fungos do PACA está composta de aproximadamente 10.000 espécimes, 
distribuídos em 111 famílias, 628 gêneros e 3.400 espécies. Nela encontramos exemplares de todas as par-
tes do mundo, pois Rick permutava material do Rio Grande do Sul com os cinco continentes. Conta ainda 
com uma coleção de tipos nomenclaturais com 262 espécies incorporadas em 104 gêneros, inseridos em 
22 famílias. Fotografias dos mesmos estão disponíveis no site www.anchietano.unisinos.br, em typus, Fun-
gos. Atualmente a coleção está sendo informatizada através de um programa próprio do herbário, sendo 
que mais de 50% do processo já foi concluído. O herbário disponibiliza seu material para empréstimo com 
instituições de ensino e pesquisa, mediante solicitação da curadoria, pois acredita que conhecer e mapear 
a área de distribuição das espécies é relativamente simples, mas é necessário que o conhecimento sobre a 
ocorrência delas exista e esteja disponível para consulta.
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