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Introdução

Liquens produzem, a partir do seu metabolismo 
secundário, substâncias conhecidas como fenóis 
liquênicos, muitos dos quais possuindo atividade 
biológica de importância para o ser humano.  Os ácidos 
liquênicos são produzidos pelo fungo liquenizado, 
quando em simbiose com o fotobionte, sendo utilizados 
muitas vezes para identificação de espécies [1,6]. 
Geralmente, para uma mesma espécie, há um padrão 
fenólico constante. No entanto, pode ocorrer, dentro de 
uma mesma espécie, mais de um padrão químico de 
compostos liquênicos. Raças químicas se originam por 
mudanças nos produtos naturais constituintes, seja por 
reposição ou adição/deleção de uma substância [2]. 
Culberson [2], analisando quimiotipos de diferentes 
liquens europeus, observou uma variação química 
associada à distribuição geográfica, sugerindo esta 
diferenciação aos fatores ambientais.

Cladonia verticillaris é um líquen endêmico do 
Brasil, ocorrendo do Rio Grande do sul à Paraíba[4]. 
Apesar de ser relatado como um líquen costeiro, é
comum encontrá-lo em áreas de cerrado (tabuleiros 
arenosos) do interior nordestino [7]. Trabalhos 
anteriores de Legaz et al. [5] demonstraram que
Cladonia verticillaris é um líquen extremamente 
sensível à variação microclimática. Foi observado, no 
referido trabalho, que o líquen produzia diferentes 
teores de fenóis e pigmentos, em resposta a uma maior 
ou menor exposição solar. Indivíduos em sombra 
produziam um maior teor de metabólitos e pigmentos, 
quanto comparados àqueles expostos ao sol, com 
exceção do verticilo mais exposto ao sol, que 
sobrepunha cerca de duas vezes os verticilos de 
sombra. Neste caso, a distância era de poucos metros 
entre os indivíduos.

Visto que o microclima tem influência no 
metabolismo de C. verticillaris, nos perguntamos se a 
presente espécie, coletada em áreas climaticamente 
distintas, mas com fitofisionomia semelhante, também 
teria produção diferenciada de metabólitos secundários.

Material e métodos

A. Coleta 

Amostras de Cladonia verticillaris foram coletadas 
em duas áreas distintas, Saloá-PE, e Alhandra-PB. Uma 
amostra de cada área foi depositada no Herbário Geraldo 
Mariz-UFP.

B. Obtenção dos extratos do talo in natura

Para obtenção do extrato liquênico in natura, foi
utilizado 1g do líquen de cada área, o qual foi picotado e 
acondicionado, cada amostra, em um erlenmeyer distinto. 
A este foi acrescentado 15 mL de éter dietílico, 
permanecendo em geladeira por 24h. Após esse tempo, a 
mistura foi filtrada e o extrato etéreo obtido foi mantido à 
temperatura ambiente (28 ± 3º C) para evaporação do 
solvente. Em seguida, 15 mL de clorofórmio foram
acrescentados à amostra, repetindo-se o processo de forma 
semelhante ao do extrato etéreo. O obtido, quando filtrado, 
resultou no extrato clorofórmico. Por último, foi repetido o 
processo com a acetona, obtendo-se assim o extrato 
acetônico. 

C. Cromatografia em Camada delgada (CCD)

Os extratos orgânicos obtidos do líquen foram
submetidos à CCD, sendo aplicados em placas de sílica Gel 
F254+366 Merck, posteriormente desenvolvidas no sistema de 
solventes A (tolueno/ dioxano/ ácido acético, 180: 45;5, 
v/v) e B (hexano/éter dietílico/ácido fórmico, 130:80:20, 
v/v) [3]. As placas, em seguida, foram reveladas por 
pulverização de ácido sulfúrico 10% e aquecimento a 
100ºC por 1h. Os resultados foram avaliados mediante os 
valores de Rf obtidos, comparados com os padrões (ácidos 
fumarprotocetrárico, protocetrárico e atranorina).

Resultados e discussão

Cladonia verticillaris é descrito na literatura como um 
líquen de talo cladoniforme, com podécios verticilados nos 
entrenós, sendo caracterizado quimicamente pela presença 
dos ácidos fumarprotocetrárico (FUM), protocetrárico



(PRO) e atranorina (ATR) [6,7], sendo que pode 
ocorrer uma variação na produção desses compostos.

Foram selecionadas, como áreas de coleta, Saloá, em 
Pernambuco, e Alhandra, na Paraíba, pois, apesar de 
ambas constituírem tabuleiros arenosos, com 
fitofisionomia do tipo cerrado, elas são distintas entre 
si, ocorrendo a primeira em domínio semi-árido e a 
segunda em ambiente costeiro. Tais diferenças 
implicam, assim, em diferenças climáticas, como 
umidade, variação de temperatura ao longo do dia, 
regime de chuvas, e outros.

Os extratos fenólicos obtidos a partir das amostras 
de C. verticillaris de cada área foram pesados e sua 
produção está demonstrada na Fig.1. É possível 
observar que, com exceção do extrato etéreo, o líquen 
provindo de Alhandra-PB possuiu uma maior produção 
de metabólitos in natura que o provindo de Saloá-PE. 
Tal fato pode ser devido à menor variação climática 
que o líquen em Alhandra-PB está sujeito, passando, 
assim, por menor estresse ambiental e favorecendo 
dessa maneira a produção de compostos.

As cromatografias em camada delgada(CCD) dos 
extratos demonstrou a provável presença de  ATR (Fig. 
2.), FUM e PRO(Fig. 3.) tanto nas amostras de C. 
verticillaris coletadas em Saloá-PE quanto Alhandra-
PB. No entanto, é possível observar a presença de um 
composto intermediário (Rf 0,86) apenas na amostra 
provinda de Saloá-PE, não ocorrendo o mesmo em 
Alhandra-PB(Fig. 2.).

Assim, é possível concluir que, apesar da diferença 

climática existente entre essas duas áreas, não há diferença 
qualitativa na produção de compostos majoritários, mas 
apenas uma diferença quantitativa.
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Figura 1. Produção total de metabólitos de C. verticillaris obtidos por extração à frio pelos solventes éter, clorofórmio e acetona, em 
peso seco. Em azul, o obtido a partir do líquen coletado em Saloá- PE e, em vermelho, o extraído do coletado em Alhandra-PB.

Figura 2. Cromatograma em camada delgada dos extratos obtidos de C. verticillaris, desenvolvido no sistema A de solventes. 1. 
Extrato etéreo da amostra de Saloá-PE; 2. Extrato etéreo da amostra de Alhandra-PB; 3. Extrato clorofórmico da amostra de Saloá-
PE; 4. Extrato clorofórmico da amostra de Alhandra-PB; 5. Extrato acetônico da amostra de Saloá-PE; 6. Extrato acetônico da 
amostra de Alhandra-PE; 7. Padrão do ácido fumarprotocetrárico; 8. Padrão do ácido protocetrárico; 9. Padrão da atranorina.

Figura 3. Cromatograma em camada delgada dos extratos obtidos de C. verticillaris, desenvolvido no sistema B de solventes. 1. 
Extrato etéreo da amostra de Saloá-PE; 2. Extrato etéreo da amostra de Alhandra-PB; 3. Extrato clorofórmico da amostra de Saloá-
PE; 4. Extrato clorofórmico da amostra de Alhandra-PB; 5. Extrato acetônico da amostra de Saloá-PE; 6. Extrato acetônico da 
amostra de Alhandra-PE; 7. Padrão do ácido fumarprotocetrárico; 8. Padrão do ácido protocetrárico; 9. Padrão da atranorina.


