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Resumo. Os liquens são organismos formados a partir de uma relação de 

simbiose entre um fungo e uma alga. A partir desse contato são produzidas as 

substâncias liquênicas responsáveis pela maioria dos benefícios advindos dos 
liquens. Devido à grande utilização dos liquens e de suas substâncias, existe 

uma grande retirada de liquens da natureza. Com o objetivo de aumentar a 

produção de suas substâncias, amostras de Cladonia verticillaris (líquen) foram 

submetidas a radiação gama. e coletadas a 15, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias da 
montagem do experimento e submetidas a extração de seus fenóis. Os extratos 
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foram submetidos à cromatografia ascendente em camada delgada, e lidos em 

espectrofotômetro Biochrom Libra S22. Cladonia verticillaris quando 
submetida à radiação gama em laboratório, produziu seus metabólitos 

secundários durante todo o experimento, mas a dose de radiação e o tempo de 

incubação influenciam o seu metabolismo e, a sua conseqüente biossíntese. 

 

 

1. Introdução 

O líquen é um fungo que cultiva fotobiontes (algas), entre as hifas de seus 

micélios. E a essa relação alga–fungo trata-se de simbiose, mas não se pode afirmar 

de qual tipo, variando desde o parasitismo até o mutualismo estrito, dependendo dos 

grupos taxonômicos de fungos e algas que estejam envolvidos [1].  

Estudos que utilizam liquens como indicadores e monitores do efeito de 

radiação induzida ou natural, demonstram respostas imediatas e satisfatórias. Por 

exemplo, raios UV-B, podem ser eficazmente bloqueados por cristais de ácido úsnico, 

quando em comparação ao protetor solar Nívea Sun
®
 Spray FPS 5 e, superior ao 

OMC (Metoxicinamato de Octila)
 
[2]. Estudos sobre os efeitos dos raios gama sobre 

liquens, demonstram a sensibilidade dos liquens a fontes radioativas, promovendo 

respostas químicas e morfológicas. [3]. 

Devido à grande utilização dos liquens e de suas substâncias, existe uma 

grande retirada destes na natureza, causando dessa forma uma destruição na micota 

liquenizada. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi determinar a influência de 

diferentes doses de radiação gama no líquen Cladonia verticillaris (RADDI) FR e 

conseqüentemente na produção do ácido Fumarprotocetrarico (FUMA) seu principal 

composto, por um período de 6 meses. 

 

2. Metodologia 
2.1 Coleta e Armazenamento do Material Liquênico 

 Foram coletados 100g de Cladonia verticillaris (RADDI) FR (figura 1) sobre 

solos arenosos e vegetação de tabuleiro (Cerrado) localizados na RPPN (Reserva 

Particular do Patrimônio Natural) da Fazenda Brejo, Município de Saloá-PE. 

 O material foi mantido à temperatura ambiente (28º 3ºC) e acondicionado 

em caixas de papelão. Parte foi identificada por características morfológicas e 

químicas do talo.  

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 1: Tabuleiro arenoso do Município de Saloá-PE, com detalhe para o líquen 

Cladonia  verticillaris 

 

2.2 Irradiação do Material Liquênico em Fonte de Co-60  

  Amostras liquênicas foram colocadas em envelopes de papel (10g) e 

submetidas à irradiação gama em irradiador gama (Co-60 – irradiador, Radionies 

Laboratory), recebendo doses de 10, 50, 100, 500, 1000, 5.000 e 10.000Gy com taxa 

de dose: de 6,912 Kgy/h, no Departamento de Energia Nuclear/UFPE. Como controle 

foram utilizadas amostras não submetidas à radiação. 

2.3 Montagem dos Experimentos 

Após submissão à radiação gama, os liquens irradiados e seus grupos 

controle, foram acondicionados separadamente em placa de Petri (figura 2). Cada 

placa de Petri foi borrifada com 2,5ml de água deionizada, três vezes por semana, 

durante todo o experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Montagem dos experimentos.  
 

2.4 Coleta do Material Liquênico  



  Após montagem dos experimentos, foram coletadas, de cada placa de Petri, 

amostras de 1g do material liquênico a 15; 30; 60; 90, 120, 150 e 180 dias, e 

acondicionadas separadamente, para posterior análise [3].  

 

2.5 Obtenção dos extratos 

Após a coleta, os liquens foram submetidos à extração de seus fenóis pelo 

sistema de esgotamento a frio, que consiste na adição de éter, clorofórmio e acetona 

(figura 3) [4], [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Extração dos compostos liquenicos.  

 

2.6 Quantificação do ácido fumarprotocetrárico nas amostras irradiadas e 

grupos controles 

 Os extratos fenólicos foram imersos em 10mL de acetona, filtrados e lidos 

em espectrofotômetro BIOCHROM
®
 modelo Libra S 22 a 254, 310 e 366nm. Foi 

elaborada curva de calibração, a partir da solução estoque do ácido 

fumarprotocetrárico padrão a 1mg/mL, com diluições sucessivas, possibilitando 

cálculo dos teores desta substância nas amostras. 

2.7 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 Os extratos liquenicos, obtidos pelo sistema de esgotamento a frio, foram 

submetidos à cromatografia ascendente em camada delgada [6]. As amostras foram 

aplicadas sobre placas de sílica Gel F254+366 Merck, e desenvolvidas no sistema B 

de solventes: hexano/éter/ácido acético. Após evaporação dos solventes, as placas 

foram reveladas sob onda de luz ultravioleta curta e longa, posteriormente 

pulverizadas com ácido sulfúrico a 10%, e aquecidas a 100ºC por 1h. 

 Os resultados foram avaliados mediante valores de Rf (quociente entre a 

altura das substâncias separadas-bandas, e a linha de parada do solvente) das amostras 

testadas e dos padrões da substância liquênica utilizada (ácidos: fumarprotocetrárico, 

protocetrárico e atranorina). 

3. Resultados e Discussão 

A avaliação qualitativa da composição química de talos liquênicos irradiados e 

amostra controle, e incubados em laboratório (28  3ºC) por seis meses, revelou, pela 

cromatografia em camada delgada (CCD) (figura 4), com o auxílio de substâncias 

padrão e da reação de coloração de bandas, a produção do ácido fumarprotocetrarico 



(FUMA), principal composto produzido pela espécie [7], e dos ácidos protocetrárico 

(PROTO) e atranonina (ATR), em todas as amostras avaliadas. No entanto, para os 

extratos do líquen não submetido à irradiação (0Gy), podem ser visualizadas bandas 

adicionais. Essas bandas correspondem a substâncias acessórias produzidas pela 

espécie [7].  

A exposição de amostras de liquens, em ambiente natural, a fontes de 

radiação gama, sob diferentes doses, afeta o metabolismo e a estrutura dessa espécime 

[8], como por exemplo, influencia no retardo do crescimento de  Parmelia conspersa 

[9] e de Trapelia ornatta [10]. Em adição a tais efeitos, atribui-se à radiação gama, 

um aumento na ramificação e na maturação nas rizinas de Parmelia sulcata, com 

modificação dos lóbulos, inibição no desenvolvimento do talo e danos na estrutura 

interna, o que incluía a coalescência da hifa do micobionte modificando o formato dos 

cloroplastos e a produção de um pigmento marrom [8] que pode se tratar da feofitina 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: cromatografia em camada delgada dos extratos de Cladonia verticillaris 

irradiada após seis meses de experimento. Onde: A, B, C, D, E, F, G e H, correspondem a dose 

de 0, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 e 10.000Gy. I: Extrato bruto de C. verticillaris; J: Padrão 

do ácido Fumarprotocetrárico e L: Padrão de ácido Protocetrárico.  

Estudos com radiação gama em doses agudas ou crônicas sobre o líquen 

Cladonia sylvatica demonstram um atraso na evidência dos efeitos causados. Nenhum 

dano foi registrado até um período prolongado para o crescimento do talo. Neste caso, 

os podécios apresentaram-se achatados [8], [12]. O mesmo tipo de comportamento foi 

registrado para C. verticillares irradiada com doses baixas de radiação gama [13]. A 

espécie não apresentou danos, nem ativação do crescimento, até quando exposta, a 

elevadas doses de radiação. Nesse caso, os podécios tornaram-se marrons, tendendo 

ao colapso.  

Por outro lado, é possível que haja um limite de tolerância para doses de 

radiação gama, demonstrado pelo pico de produtividade de metabólitos de Cladonia 
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substellata submetida à radiação gama em condições de laboratório, até a dose de 

10Gy [3]. 

O gráfico obtido a parir da quantificação do FUMA nas amostras irradiadas e 

grupos controles por espectrofotômetro (figura 5), mostra a produção desta substancia 

pelo líquen Cladonia verticillaris por um período de 180 dias. Nele, é possível 

observar que a partir de 120 dias a concentração desta substancia tende a diminuir nos 

liquens irradiados.  

Talos de Cladonia verticillaris promoveram uma maior síntese do ácido 

fumarprotocetrárico, seu principal composto, quando diretamente expostos ao sol, em 

ambiente natural [14]. O mesmo líquen, quando protegido pela sombra do dossel de 

Anacardium occidentalis, priorizava o acúmulo de clorofilas e outros pigmentos 

fotossintetizantes. É possível que as altas doses de radiação gama sejam superiores à 

capacidade de suporte das células. O aumento da dose absorvida nos tecidos do líquen 

pode ter impedido a síntese do FUMA como fator de adaptação a tal situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Produção de ácido Fumarprotocetrárico extraído de Cladonia verticillaris submetida a 

diferentes doses de radiação gama ao longo do tempo  

 

Os resultados podem, ainda, ser ratificados em função da existência de 

efeitos tardios sobre a Cladonia sylvatica e a C. verticillta irradiadas com doses 

agudas ou crônicas de radiação gama [8, 9, 10, 13]. Por outro lado, os autores 

enfatizam os danos estruturais internos ou externos não evidenciando o 

comportamento fisiológico, salvo a produção de um pigmento marrom que, como 

mencionado, pode se tratar de feofitina, resultante da degradação da clorofila.  

0,00000

0,02000

0,04000

0,06000

0,08000

0,10000

0,12000

15 30 60 90 120 150 180

m
g/

m
L

Dias 

0

10Gy

50Gy

100Gy

500Gy

1KGy

5kGy

10KGy



Portanto, com base nos resultados aqui encontrados e no referencial teórico 

mencionado, é possível verificar uma interferência no metabolismo de espécies 

liquênicas, quando elas são submetidas à irradiação com raios gama. Ao mesmo 

tempo, é possível atribuir ao líquen a capacidade de ativação da biossíntese de seus 

fenóis, ou mesmo a translocação deles dentro do talo, como mecanismo de defesa aos 

agentes agressores do meio (radiação e ou poluentes). 

4 Conclusão 

 O líquen Cladonia verticillaris quando submetida à radiação gama em 

laboratório, produz ácido fumarprotocetrarico durante seis meses de experimento, mas 

a dose de radiação e o tempo de incubação influenciam o seu metabolismo e, a sua 

conseqüente biossíntese.  
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