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Introdução

Os líquens também estão inclusos na 
classe de organismos, cujas substâncias 
depositadas, sejam no córtex ou na medula do 
fungo, demonstram atividade biológica. 
Algumas substâncias bioativas dos líquens são 
consideradas completamente atóxicas, como a 
atranorina, que demonstra excelente atividade 
antiinflamatória (Maia et al., 2002). Outras já 
são de média toxicidade, como o ácido 
fumarprotocetrárico, eficaz contra tumores e 
células cancerígenas (Santos et al., 1997). Há 
ainda, as que apresentam excelente atividade
biológica, porém, são insolúveis em água e 
tóxicas, como o ácido úsnico (Carvalho et al., 
2005).

O conhecimento das propriedades 
biológicas dos líquens e das rotas biossintéticas 
de seus metabólitos secundários é ferramenta 
útil para o desenvolvimento de técnicas de 
bioprodução de tais substâncias, visto que este 
grupo biológico tem crescimento muito lento e a 
reposição da biomassa pode levar décadas 
(Pereira, 1998).

Espécies nordestinas, além de 
possuírem ação biológica demonstram enorme 
interação com o ecossistema, visto que solos 
recobertos com tufos liquênicos em tabuleiros 
(cerrado) propiciam uma maior concentração de 
fungos micorrízicos arbusculares, capazes de 
fixar nitrogênio nas plantas do local, ou 
viabilizar um maior fluxo do nitrogênio, cujo 
acúmulo induz a uma maior produção dos 
metabólitos secundários.

Portanto, estudos que vislumbrem uma 
forma adequada de uso dos recursos naturais, 
sobretudo os líquens, leva não apenas a sua 
bioconservação, mas a preservação do 
ecossistema como um todo. Sendo assim, esta 
pesquisa tem como objetivo avaliar a 
produtividade do talo intacto de Heterodermia 
leucomela em sistema em movimento rotatório, 
comparando-o ao sistema fixo avaliado com 
células isoladas a partir do talo in natura.

Material e Métodos

A. Coleta e armazenamento do material 
liquênico

H. leucomela foi coletada no município de 
Alagoinha (PE), acondicionada em caixa de 
papelão à temperatura ambiente e parte 
depositada no Herbário UFP do Depto. de 
Botânica da UFPE, sob o registro n° 36639.

B. Obtenção dos extratos orgânicos

A partir de 1g do talo in natura foram
obtidos extratos com solventes orgânicos (éter 
dietílico, clorofórmio e acetona), por sistema de 
esgotamento, obedecendo à série eluotrópica.

C. Imobilização celular pelo sistema em 
movimento

Utilizaram-se três biorreatores carregados 
com a mescla de 1g do talo liquênico e 10g de 
caulinita lavada e pré-hidratada, sendo 
adicionados 60 mL de uma solução de acetato 
de sódio (NaOAc) nas concentrações de 0,1mM, 
1,0mM e 10,0mM, em pH 8,5. O experimento 
foi mantido sob luz branca (125mol.m-2s-1) e à 
temperatura ambiente  (28 ±3 °C). Alíquotas de 
30 mL foram coletadas nos períodos de 24, 48, 
72h e depois, uma vez por semana durante 49 
dias. A fração fenólica foi separada da aquosa 
pela adição de 30mL de dois sistemas 
compostos por éter/acetato de etila (65:35, v/v) 
e clorofórmio/acetonitrila (60:40, v/v), e lidas 
em espectrofotômetro comprimentos de onda a 
254nm e 366nm (Lima, 2004). 

D. Cromatografia em camada delgada (CCD)

Os extratos orgânicos obtidos do talo in 
natura e os eluatos celulares foram submetidos 
à CCD. As amostras foram aplicadas em placas 
de sílica gel Merck F254+366 e desenvolvidas no 
sistema A de solventes (tolueno /dioxano /ácido 
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acético, 180:45:5, v/v). A revelação do 
cromatograma foi procedida mediante 
visualização das bandas sob luz UV curta e 
longa, com posterior vaporização de H2SO4 a 
10% e aquecimento a 100°C por 20 minutos
(Culberson, 1972).

Resultados e Discussão

Pode-se afirmar que a espécie manteve 
uma biossíntese contínua durante todo o período
do experimento (Figura 1), semelhante ao que 
ocorre com Parmotrema andinum (Nóbrega, 
2002). Foi observada maior eficiência na 
extração dos metabólitos com a mescla 
clorofórmio/acetonitrila (65:35, v/v), ao 
compará-la com a mescla de éter/acetato de etila 
(60:40, v/v) (Figura 3).

A concentração do precursor 
enzimático (NaOAc) mais eficiente foi a 
correspondente a 10,0 mM em relação às outras, 
porém com pouca diferença da de 1,0 mM 
(Figura 1). Esses resultados diferem do que foi
observado com Cladonia verticillaris e C. 
salzmannii, cuja produtividade é crescente 
proporcionalmente à concentração do NaOAc 
(Pereira, 1998). Já a C. corallifera tem produção 
estável, independendo da concentração do 
precursor (Pereira, 1999). 

Segundo Culberson (1969), as 
principais substâncias da H. leucomela são a 
atranorina, ácido salazínico e zeorina. Nos 
ensaios de CCD observou-se a presença da 
atranorina nos extratos orgânicos etéreo (Rf-
0,85), clorofórmico (Rf-0,85) e acetônico (Rf-
0,85), assim como nos eluatos nas 
concentrações de 1,0 mM (Rf-0,85) e 10mM 
(Rf-0,85) (Figura 2). No eluato de concentração 
0,1mM, apesar de manter os picos de produção 
nos primeiros 15 dias (Figura 1), não foi 
observada a presença de nenhuma banda no 
cromatograma (Figura 2), possivelmente a 
concentração aplicada na cromatoplaca não foi 
suficiente para dar a reação de coloração com 
H2SO4 a 10%.

Conclusões 

Pode-se dizer que os fragmentos do 
talo de H. leucomela produzem seus metabólitos 
continuamente nas concentrações de 10,0 e 

1,0mM de NaOAc. As substâncias são 
eficientemente extraídas com mesclas de 
clorofórmio/acetonitrila. Uma das bandas 
produzidas, nas concentrações mencionadas, 
apresenta Rf-0,85 compatível com a atranorina, 
principal substância da espécie.
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Figura 1. Bioprodução de metabólitos de H. leucomela com NaOAc como precursor enzimático nas concentrações 
de 0,1; 1,0 e 10,0 mM. 

                                              

Figura 2. Cromatograma com os extratos orgânicos e eluatos de H. leucomela. Padrão atranorina (P); extrato etéreo 
(1); extrato clorofórmico (2); extrato acetônico (3); eluatos 0,1mM (4); 1,0mM (5) e 10,0mM de NaOAc.
                         
                                      
                                       

                                

Figura 3. Bioprodução de metabólitos totais de H. leucomela com NaOAc como precursor enzimático nas mesclas
clorofórmio/acetonitrila (60:40, v/v) e éter/acetato de etila (65:35, v/v).

                                 


