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INTRODUÇÃO 
As espécies de Ramaria são informalmente chamadas de “fungos corais” devido a seus basidiocarpos coloridos e 
extensivamente ramificados. Em todo o mundo, o gênero Ramaria contém aproximadamente 200 espécies já registradas 
(Corner 1950; 1970 apud Humpert et al. 2001). Segundo INCT- Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, nove ocorrem no 
Brasil, Ramaria abietina (Pers.) Quél., R. celerivirescens Marr & D.E. Stuntz, R. cyanocephala (Berk. & M.A. Curtis) Corner, R. 
flavobrunesces (G.F. Atk.) Corner, R. insignis (Pat.) R.H. Petersen, R. luteoflaccida Corner, R. stricta (Pers.) Quél., R. tubulosa 
(Fr.) Corner. 
O gênero Ramaria pertence à família Gomphaceae junto com os gêneros Ceratellopsis, Gautieria, Gomphus e Ramaricium. 
Podem ser encontrados no solo, em serrapilheira, em madeiras na floresta e raramente em pastagens. Algumas espécies 
são comestíveis, como a Ramaria flava (Quélet 1888), outras tem propriedades tóxicas, como a Ramaria flavobrunnescens 
que causou intoxicação em bovinos e ovinos do sul do Brasil (Schons 2006) e outras podem ser ectomicorrízicas com 
espécies de Eucalyptus, como a Ramaria toxica (Meijer 2008). 
Os fungos do gênero Ramaria podem ter basidiocarpos radialmente ramificados, seus esporos podendo ser globosos, 
subglobosos, elipsoides, fusiformes, cilíndricos, amigdaliformes ou lacrimoides, com ornamentação rugosa, verrugosa, 
áspera, equinulada ou sem ornamentação. Os basídios podem apresentar de dois a quatro esterigmas (Corner 1950). 
Na Amazônia foram registradas 742 espécies de fungos, sendo que Ramaria não se encontra na Lista de Espécies da Flora 
do Brasil 2014. No herbário do INPA estão registradas apenas três Ramaria a nível específico: R. cyanocephala, R. stricta. R. 
insignis. Assim, existe uma grande lacuna em relação aos estudos desse grupo de macrofungos na Amazônia, em relação à 
taxonomia e as questões ecológicas desse grupo. 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi tornar conhecida a diversidade do gênero Ramaria no Estado do Amazonas, a 
partir dos materiais de coletas em áreas próximas a Manaus, dos materiais depositados no Herbário INPA e de bibliografias 
relatando a ocorrência desse gênero. Além disso, fornecer imagens macroscópicas e microscópicas desses macrofungos 
ainda pouco conhecidos no bioma amazônico. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Procedimentos de coleta dos macrofungos - Foram realizadas coletas em épocas de período chuvoso e seco em áreas 
próximas a Manaus. Registros fotográficos dos macrofungos coraloides e anotações quanto ao substrato, local, 
coordenadas geográficas, coletor e habitat foram realizados no campo. Após esse procedimento, foram coletados com 
auxílio de canivete e colocados em sacos individuais de papel e recipientes plásticos. 
Os macrofungos foram submetidos a um processo de secagem em desidratador de alimentos, após esse processo, os 
materiais foram mantidos em sacos do tipo estanque.  
Identificação dos espécimes - Após a coleta, foram feitas análises dos basidiomas a olho nu e com auxílio de lupa 
estereoscópica. Nos fungos ainda frescos foram observados: basidioma (ramificações, cor quando fresco). 
As medidas do comprimento do basidioma foram realizadas com paquímetro. O microscópio óptico foi utilizado para 
observar estruturas como: ornamentação dos esporos, hifas, basídios, cistídios, grampos de conexão e esterigmas. As 
medidas de comprimento e largura dos esporos, sem contar as ornamentações, e dos basídios foram realizadas com o 
auxílio do software LAS EZ V2.1.0 for Windows. A medida Q foi obtida calculando a proporção de comprimento para largura 
de um esporo, ou a gama de tais proporções de todos os esporos medidos. 
O microscópio eletrônico de varredura do Laboratório Temático de Microscopia Ótica e Eletrônica foi utilizado para 
observar detalhes da ornamentação dos esporos. Materiais para microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram secados, 
metalizado com ouro e observados em LEO 435VP com detector SE1, EHT de 15-20 kV. Os materiais coletados foram 
identificados com base em bibliografias e chaves de identificação disponíveis para Ramaria. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Taxonomia 
Ramaria cyanocephala (Berk. & M.A. Curtis) Corner, Annals of Botany Memoirs 1: 568 (1950).  
Basidiocarpo: com coloração castanho-escuro a castanho-claro, as extremidades do basidioma tornando-se azulada, com 
várias ramificações. Esporos: elipsoides a lacrimoides, equinulados, variam de 8,3 - 14,8 × 5,5 - 8,7 μm, espinhos hialinos. 
Basídios: subclavados, com 2 esterigmas, grampos de conexão ausentes e presentes. Basidíolos: cilíndrico-clavados. Hábito 
e Habitat: solitário em solo argiloso em floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, Estação 
Experimental de Manejo Florestal ZF-2, 19.IV.2012, D.L. Komura; J.M. Moncalvo & C.E. Zartman, DLK 342; 10.V.2012, D.L. 
Komura & T.S. Marinho, DLK 484; 22.V.2012, D.L. Komura, DLK 847; 23.X.2012, D.L. Komura & M.L.G Mari, DLK 1028; 
25.IV.2013, D.L. Komura & P.A. Pereira, DLK 1357; 23.IV.2013, D.L. Komura & P.A. Pereira, DLK 1175. Comentários: um 
estudo mais detalhado dos esporos dos espécimes de Ramaria cyanocephala foi realizado, obtendo medidas de 15 esporos 
de seis espécimes, num total de 90 esporos. A tabela 1 mostra os valores das médias de cada espécime. Estes valores estão 
abaixo dos valores encontrados por Corner (1967), que foi de 14,3 – 8,6 µm, sendo o valor de Q= 1,7 semelhante, seguindo 
a proporção do esporo. 
 

Tabela 1. Tamanho dos esporos de Ramaria cyanocephala. 

Espécimes Comprimento (µm) Média Largura (µm) Média Q (µm) Média 

DLK 342 12,7 7,5 1,7 

DLK 484 10,6 7,3 1,5 

DLK 847 12,7 7,6 1,7 

DLK 1028 10,5 7,0 1,5 

DLK 1357 11,2 6,5 1,7 

DLK 1175 9,8 6,4 1,5 

Média total 11,2 7,0 1,6 

 
 

Ramaria zippelii (Lév.) Corner, Annals of Botany Memoirs 1: 632 (1950). 
Basidiocarpo: com coloração castanho-claro com a extremidade do basidioma tornando-se esbranquiçada, com várias 
ramificações. Esporos: elipsoides a lacrimoide, equinulados, variam de 11,5 - 13,5 × 5,9 - 7,7 μm, espinhos hialinos. 
Basídios: subclavados, com 2 esterigmas, grampos de conexão presentes, mas poucos. Basidíolos: subclavados. Hábito e 
Habitat: solitário em solo argiloso em floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, Estação 
Experimental de Manejo Florestal ZF-2, 19.IV.2012, D.L. Komura; J.M. Moncalvo; & C.E. Zartman, DLK 343. 
Ramaria sp.1 
Basidiocarpo: com coloração castanho-claro com a extremidade do basidioma tornando-se esbranquiçada, com várias 
ramificações. Esporos: elipsoides, equinulados, variam de 6,8 - 13,2 × 6 - 7,6 μm, espinhos hialinos. Basídios: subclavados, 
com 2 esterigmas, grampos de conexão ausentes. Basidíolos: subclavados. Hábito e Habitat: solitário em solo argiloso em 
floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, Estação Experimental de Manejo Florestal ZF-2, 
19.IV.2012, D.L. Komura; J.M. Moncalvo; & C.E. Zartman, DLK 341. 
Ramaria sp.2 
Basidiocarpo: com coloração castanho-claro com a extremidade do basidioma tornando-se esbranquiçada, com poucas 
ramificações. Esporos: elipsoides, equinulados, variam de 7,3 - 11,3 × 5 - 6 μm, espinhos hialinos. Basídios: subclavados, 
com 2 a 3 esterigmas, grampos de conexão presentes, mas poucos. Basidíolos: subclavados. Hábito e Habitat: solitário em 
solo argiloso em floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, Estação Experimental de Manejo 
Florestal ZF-2, 22.V.2012, D.L. Komura & F.C. Batista., DLK 623. 
Ramaria sp.3 
Basidiocarpo: com coloração castanho-claro a castanho-escuro, as extremidades do basidioma tornando-se 
esbranquiçadas, com várias ramificações. Esporos: elipsoides a lacrimoides, equinulados, variam de 8,2 – 13 × 5 – 7,4 μm, 
espinhos hialinos. Basídios: subclavados, com 2 esterigmas, grampos de conexão presentes. Basidíolos: subclavados. 
Hábito e Habitat: solitário em solo argiloso em floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, 
Estação Experimental de Manejo Florestal ZF-2, 23.V.2013, D.L. Komura & O.F. Menezes, DLK 1511. Comentários: a espécie 
Ramaria sp.4 se assemelha com Ramaria zippelii var. gracilis devido a coloração do seu basidiocarpo com extremidades 
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esbranquiçadas, no entanto, os esporos de R. zippelii variam de 7 – 10 x 4,5 – 6,5 μm e seus basídios possuem 4 esterigmas, 
sendo contrário aos de Ramaria sp.4 que variam de 8,2 – 13 x 5 – 7,4 μm e possuem 2 esterigmas em seus basídios. 
Ramaria sp.4 
Basidiocarpo: com coloração preta com a base do basidioma tornando-se castanho-escuro, com poucas ramificações. 
Esporos: elipsoides a lacrimoides, equinulados, variam de 7,2 – 10 x 4,6 – 5,9 μm, com gotículas, espinhos hialinos. 
Basídios: subclavados, com 4 esterigmas, grampos de conexão presentes em grande quantidade. Basidíolos: subclavados. 
Hábito e Habitat: solitário em solo argiloso em floresta de terra firme. Material examinado: Brasil, Amazonas, Manaus, 
Estação Experimental de Manejo Florestal ZF-2, 11.V.2012, D.L. Komura & T.S. Marinho, DLK 574. 
 

CONCLUSÃO 
Foram analisadas características macro e micro morfológicas de treze espécimes coraloides, seis deles identificados como 
Ramaria cyanocephala, um como Ramaria zippelii e quatro como Ramaria spp. Estas últimas quatro espécies possivelmente 
podem ser inéditas ou que ainda não foram registradas no Amazonas. Por esse motivo, estes materiais, em especial, 
continuam sendo avaliados quanto a sua identidade. 
Em suma, este trabalho ampliou o número de espécies identificadas que ocorrem no Amazonas e, além disso, levando-se 
em conta que todas as espécies estudadas foram coletadas em apenas uma única área, podemos inferir que coletas em 
novas áreas poderão expandir ainda mais o número de espécies identificadas que ocorrem e contribuem para a diversidade 
de macrofungos Ramaria no local. 
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