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Introdução

Desde a antiguidade, liquens são utilizados pela 
humanidade auxiliando nas atividades diárias. É 
relatado o uso de liquens como fixadores de tintas e 
perfumes, como corantes naturais, na cosmética e na 
medicina. Essas funções se devem à presença de 
substâncias derivadas de seu metabolismo secundário, 
muitas produzidas exclusivamente por organismos 
deste grupo taxonômico [3]. 

São conhecidas, atualmente, aproximadamente 550 
substâncias liquênicas[1], as quais vêm sendo 
estudadas conforme efeitos relatados na literatura.
Desde então vêm sendo descobertas diversas atividades 
atribuídas a esses ácidos liquênicos. Muitos dos 
compostos produzidos pela micota liquenizada 
possuem alguma aplicação, estando, entre elas, ação 
antibiótica, atividade antitumoral, cicatrizante e
antiinflamatória, antiséptica, proteção contra raios 
ultravioleta, efeito tripanocida e potencial antioxidante 
[2,5].

Muitos liquens podem, ainda, ser utilizados como 
bioindicadores ou biomonitores, devido a sua 
sensibilidade a mudanças ambientais, podendo ser 
utilizados como indicativo do estágio de sucessão de 
florestas, variações climáticas, da recuperação de locais 
alterados ou modificações ocasionadas por ação 
antrópica. Além disso, muitos dos compostos 
secundários formados por liquens são não-palatáveis e 
podem servir como defensivos contra herbívoros e 
decompositores, ou possuírem ação alelopática no 
desenvolvimento de vegetais [3]

No entanto, para o isolamento de um composto 
bioativo, grande quantidade de biomassa dificilmente 
renovável é requerida. Novos métodos, como os 
sistemas de imobilização, vêm sendo desenvolvidos 
para uma maior produção dessas substâncias, de grande 
utilidade para o ser humano [2,4].

Material e métodos

A. Coleta e armazenamento

Amostras de Cladonia verticillaris foram coletadas 
em Saloá-PE. O material foi limpo e seco e 
acondicionado em caixas de papelão. Um exemplar foi 
depositado no Herbário Geraldo Mariz- UFP.

B. Imobilização por fragmentos do talo

Para montagem do sistema fixo, 3g do líquen foram
pesados e picotados, sendo em seguida distribuídos 
igualmente em três erlenmeyer. A cada biorreator foi 
adicionado 50mL do precursor acetato de sódio ( NaOAc) a 
concentrações 0,1 mM, 1,0 mM e 10,0 mM, pH 8,4- 8,6, 
bem como 10g de caulinita previamente hidratada, lavada 
com água destilada e esterilizada a 100ºC por 4h. 

Os sistemas foram mantidos em capela sob luz branca, à 
temperatura ambiente (28± 3ºC), em repouso constante 
durante todo o período do experimento, conforme Pereira 
et al [5].

C. Obtenção e análise das frações

Após 24, 48, 72, 96h e num intervalo de 7 dias até 
completar um mês foram retiradas alíquotas de 20mL de 
acetato de sódio mais produtos do metabolismo liquênico 
das imobilizações, sendo repostas pela mesma quantidade 
de precursor. As alíquotas obtidas foram submetidas à 
extração de fenóis pelo sistema 1: éter/acetato de etila ( 
65:35, v/v), e sistema 2: clorofórmio/acetonitrila (60:40, 
v/v).

Os eluatos obtidos pela separação foram, em seguida,
avaliados individualmente por espectrofotometria a 210nm, 
254nm e 366nm. O material, por fim, foi analisado por 
CCD (cromatografia de camada delgada) desenvolvida em 
sistema A (tolueno/dioxano/ácido acético 90:25:4, v/v).

Resultados e discussão

As análises por espectrofotometria revelaram que houve 
produção contínua de metabólitos em todas as 
concentrações de precursor até o final do experimento
(Figura 1), comprovando a eficácia do sistema fixo com 



caulinita na produção continuada de metabólitos de C. 
verticillaris.

Foram utilizados três comprimentos de onda para a 
detecção da absorbância, 210nm, 254nm e 366nm, com 
o objetivo de visualizar qual o mais efetivo para 
detecção dos compostos da espécie de estudo. Foi 
observado que 210nm e 366nm foram mais 
compatíveis com as substâncias deste líquen, no 
entanto o comprimento de onda 254nm também se 
mostrou bastante eficiente na sua detecção.

Foi possível observar, na Fig. 2, que o sistema 
1,0mM foi o mais eficiente na produção de compostos, 
dentre os três analisados.

A CCD demonstrou a produção de ácido 
fumarprotocetrárico, ác. protocetrárico  e atranorina, 
em todos sistemas de precursores, sendo tais fenóis 
Extraídos tanto pelo sistema 1(éter/acetato de etila) 
quanto 2 (clorofórmio/acetonitrila). Os fenóis 
encontrados coincidem com os principais metabólitos 
descritos para C. verticillaris na literatura, 

demonstrando, assim, não só a eficácia do sistema na 
produção contínua de compostos, como na produção dos 
compostos mais importantes da espécie.
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Figura 1. Produção de metabólitos de C. verticillaris  no sistema fixo com caulinita ao longo dos dias. Foi realizada uma média dos 
comprimentos de onda 210nm, 254nm e 366nm para o cálculo da absorbância.

Figura 2. Produção total de metabólitos de C. verticillaris em sistema fixo com caulinita. A absorbância total foi calculada a partir 
da soma das médias de absorbância de cada dia de coleta.

Figura 3. Cromatograma em camada delgada dos eluatos do sistema fixo com caulinita, desenvolvido no sistema A de solventes. 1. 

Eluato em concentração 0,1mM, em Sistema 1 de separação (éter/acetato de etila); 2. Eluato 0,1mM, em Sistema 2 

(clorofórmio/acetonitrila); 3. Eluato 1,0mM em Sistema 1 ; 4. Eluato 1,0mM em Sistema 2; 5. Eluato 10,0mM em Sistema 1; 6. 

Eluato 10,0mM em Sistema 2; 7. Padrão do ácido fumarprotocetrárico; 8. Padrão do ácido protocetrárico; 9. Padrão da atranorina.


