
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Identificação do ácido difractáico isolado do líquen Usnea steineri. 
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Introdução 

Os líquens são definidos como organismos 

simbióticos formados pela associação de um fungo 

e uma ou mais algas. Os líquens podem ser 

encontrados em locais de altitudes e temperaturas 

distintas, podendo ser encontrado até no deserto, 

local onde possui oscilações de temperatura 

bastante variáveis, possuindo assim os liquens uma 

tolerância a oscilações climáticas superiores a 

qualquer outro vegetal
1
.  

Os líquens produzem uma grande variedade de 

metabólitos secundários, sendo descrito somente 

para a espécie Pseudocyphellaria impressa 41 

diferentes depsídeos, depsidonas, derivados do 

ácido pulvínico e 17 triterpenos
1
. Os depsídeos são 

uma classe distinta de compostos obtidos de 

líquens, os quais são formados pela condensação 

de dois ou mais ácidos hidroxibenzóico no qual o 

grupo carboxila de uma molécula é esterificado com 

um grupo hidroxila fenólico de uma segunda 

molécula
2
.  

A espécie de líquen Usnea steineri não possui 

relatos de estudos químicos na literatura. Em 

estudos anteriores realizados pelo nosso grupo de 

pesquisa foi possível isolar e identificar a substância 

ácido úsnico com constituinte químico
3
. No presente 

trabalho relata-se a continuidade destes estudos, 

sendo apresentado o isolamento e a identificação de 

outro constituinte químico presente no extrato 

acetônico de Usnea steineri. 

Resultados e Discussão 

O líquen Usnea steineri Zahlbr. (Parmeliaceae) foi 

coletado na Reserva de Jataí, município de Luís 

Antônio (SP) com autorização fornecida pelo 

COTEC (Comissão Técnico Cientifico) do Instituto 

Florestal de São Paulo e identificado pelo Prof. Dr. 

Milton Groppo do Departamento de Botânica da 

FFCLRP-USP sendo uma exsicata da espécie 

depositada no Herbário do Departamento (SPFR 

12661). 

O material coletado foi seco e triturado até a 

forma de pó (300 g) e submetido à extração por 

maceração com acetona. O processo de extração 

foi repetido por três vezes em intervalo de uma 

semana (temperatura ambiente), sendo possível 

obter 18,44 g de extrato bruto. 

 Parte do extrato obtido foi analisado por CLAE-

DAD e submetido à CLAE-preparativa sendo 

possível isolar um composto branco cristalino. A 

identificação deste foi realizada com base nos dados 

obtidos nos espectros de RMN (
1
H e 

13
C) e LC-MS. 

O espectro de RMN-
1
H obtido evidenciou a 

presença de dois ésteres metílicos em δ 3,82 e 3,86, 

bem como a presença de duas metilas aromáticas 

em δ 2,12 e 2,14 e outras duas metilas em δ 2,44 e 

2,59. Pode-se observar ainda a presença de dois 

singletos em δ 6,57 e 6,70 referentes à presença de 

hidrogênios de sistema aromático. 

Através da análise do espectro de RMN-
13

C, pode 

se identificar a presença de quatro metilas em δ 

8,04, 8,31, 19,11 e 27,4 correspondentes aos 

carbonos C8’, C9’, C8 e C9. Constatou se também a 

presença de uma carboxila em δ 174,15 

correspondente ao C7.   

A comparação dos dados de RMN-
1
H, de RMN-

13
C 

e os dados de LC-MS com dados da literatura, 

permitiram propor a identidade da substância 

isolada com sendo o ácido difractáico (Figura 1). Os 

dados de DEPT permitiram as atribuições dos 

carbonos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estrutura química do ácido difractáico. 

Conclusões 

A análise dos espectros de RMN e LC-MS permitiu a 

identificação da substância isolada de Usnea steineri 

como sendo o depsídeo ácido difractáico. Estes 

estudos contribuem para definição do perfil químico 

da espécie U. steineri. 
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