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Resumo: Entende-se por líquen, o resultado de uma associação simbiótica entre fungos, 

algas verdes e/ou cianobactérias. Essa simbiose origina liquens de três tipos de talos mais 

conhecidos: foliosos, crostosos e frutiosos. As algas verdes e as cianobatérias são 

denominadas fotobiontes, já os fungos constituem os micobiontes. A família de liquens do 

presente trabalho, Parmeliaceae, caracteriza-se por possuir talo folioso e a alga verde 

Trebouxia como fotobionte. Os trabalhos de liquens no Maranhão ainda são poucos. Nesse 

panorama, com este trabalho objetivou-se realizar um levantamento de espécies liquênicas 

foliosas da família Parmeliaceae no município de São João do Paraíso – MA, uma vez que 

tais simbiontes são bioindicadores relevantes e identificá-los contribui significativamente 

para que a diversidade maranhense seja ressaltada. As coletas foram realizadas em mata de 

Cerrado, em São João do Paraíso – MA e as identificações dos espécimes foram executadas 

com base no estudo morfológico e anatômico dos exemplares. Nesse panorama, foram 

coletados e identificados 21 exemplares partilhados em 5 gêneros: Parmotrema, 

Canomaculina, Canoparmelia, Hypotrachyna e Relicina com predominância de espécies 

para o gênero Parmotrema, com 14 dos exemplares identificados. 
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OCCURRENCE OF PARMELIACEAE GENDERS IN THE CERRADO AREA 

OF SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA. 

 

Abstract: Lichen is the result of a symbiotic association between fungi, green algae 

and/or cyanobacteria. This symbiosis gives rise to lichens from three well-known stems: 
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leafy, crusty and fruitful. Green algae and cyanobacteria are called photobiontes, 

whereas fungi constitute mycobiontes. The family of lichens of the present work, 

Parmeliaceae, is characterized by having leafy stalk and green algae Trebouxia as 

photobionte. Lichen works in Maranhão are still few. In this scenario, the objective of 

this work was to carry out a survey of leaf lichenic species of the Parmeliaceae family in 

the municipality of São João do Paraíso - MA, since such symbionts are relevant 

bioindicators and identifying them contributes significantly for the Maranhão diversity 

to be highlighted. The collections were carried out in the Cerrado forest, in São João do 

Paraíso - MA. The identifications of the specimens performed based on the 

morphological and anatomical study of the specimens in this panorama were collected 

and identified 21 specimens shared in 5 genera: Parmotrema, Canomaculina, 

Canoparmelia, Hypotrachyna and Relicina with predominance of species for the genus 

Parmotrema, with 14 of them. 

 

Keywords: lichens, identification, symbiosis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os fungos liquenizados são formados pela simbiose entre um fotobionte e um 

micobionte, sendo este representado pelo fungo e àquele por algas clorófitas ou 

cianobactérias (NASH, 1996). A simbiose entre o micobionte e o fotobionte é definida 

em grande parte da literatura básica como mutualística, ressaltando dessa forma 

benefícios para ambos, porém, a definição mais viável diante das evidências 

experimentais é a de um parasitismo controlado proveniente do micobionte 

(SPIELMANN, 2005), nesse panorama, o fungo cultiva o fotobionte, se nutrindo do 

resultado da fotossíntese, formando o talo liquênico (JUNGBLUTH, 2006).  

Os liquens possuem a capacidade de desenvolvimento em substratos e 

ambientes variados, até mesmo em condições extremas de temperatura e umidade. A 

fixação liquênica pode ser: corticícola, quando acontece em troncos e ramificações de 

árvores, foliícola, sobre folhas e saxícola, quando o substrato é rocha (HALE-JR, 

1983). 

O metabolismo secundário dos micobiontes em questão, resume-se na 

capacidade que eles possuem de sintetizar metabólitos ímpares na natureza dando 

origem a substâncias liquênicas, também denominadas “ácidos liquênicos” 
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(CULBERSON et al., 1977). Tais substâncias são encontradas sobre hifas corticais e 

medulares dos fungos, em forma de cristais, sendo responsáveis por mecanismos de 

adaptação (HALE-JR, 1983; MULLER, 2001).  

A família do presente trabalho, Parmeliaceae, abrange liquens de talos foliosos, 

corticados em ambas as superfícies, raramente sem rizinas, apotécios sésseis laminais 

ou raramente marginais e como fotobionte a alga verde Trebouxia. (JUNGBLUTH, 

2006). Diante da principal literatura brasileira especializada na família Parmeliaceae, 

nota-se que mesmo com a amplitude da família em questão, há poucos trabalhos 

publicados para o nordeste brasileiro, mas os que foram realizados tiveram eficácia em 

relação a publicação de novas espécies, o que reforça a importância de se estudar a 

diversidade liquênica nordestina (CÁCERES, 2014).  

Contudo, o objetivo principal do presente trabalho foi realizar um levantamento 

de fungos liquenizados da família Parmeliaceae no município de São João do Paraíso – 

MA, contribuindo, dessa forma, com a diversidade liquênica do Maranhão. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Coletas 

 

As coletas foram realizadas em mata de Cerrado da área do referido trabalho. 

Dessa forma, foram coletados liquens de arbustos, galhos e troncos de árvores. Para 

isso, fez-se necessário o auxílio de faca média, quando os espécimes não estavam muito 

aderidos ao substrato, e/ou pequena, quando o líquen se encontrava muito fixo, 

necessitando, dessa forma, de uma faca de maior precisão para que as estruturas 

indispensáveis para a identificação pudessem ser conservadas. Após coletadas, as 

amostras foram colocadas em sacos de papel, com os dados de coleta necessários, como 

data, substrato e número do espécime. Posteriormente, os liquens foram levados ao 

herbário da UEMASUL para a análise e identificação. 

2.2 Análise morfoanatômica e descrição dos espécimes  

 

Para as análises morfológicas e anatômicas dos liquens fez-se necessário o 

auxílio de microscópios estereoscópio e óptico, além das planilhas de descrição de 

espécimes da família em questão, Parmeliaceae (CANÊZ & MARCELLI, 2006). Dessa 
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forma, pôde-se analisar as estruturas necessárias para a identificação, sendo elas: Talo: 

cor e forma (laciniado ou lobado), extensão; Lacínias ou Lobos: adnação, ápice e 

margem; Máculas: presença ou ausência, tipo e distribuição; Cílios: ramificação, 

número e localização; Isídios: cor e fixação; Margem: brilho, cor e relevo; Rizinas: 

ramificação, cor, distribuição e número; Medula: cor; Apotécios: presença ou ausência, 

margem, adnação, ornamentação e disco; Picnídios: presença ou ausência, cor. 

Os cortes para análises em microscópio óptico no córtex dos espécimes, foram 

transversais, à mão livre, sob visão de microscópio estereoscópio e auxílio de lâmina de 

inox. Os resultados dos cortes foram colocados sobre lâminas com água e 

posteriormente cobertos com lamínulas. 

Os gêneros encontrados foram descritos com base na análise morfológica e 

anatômica dos exemplares, além do estudo dos trabalhos disponíveis para a família 

Parmeliaceae. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados e identificados 21 exemplares de liquens foliosos da família 

Parmeliaceae, todos corticícolas, coletados em troncos de árvores, galhos e arbustos. A 

identificação de tais exemplares foi realizada a nível de gênero, dessa forma, 5 gêneros 

foram identificados (Tabela 1). 

Tabela 1: Relação entre os gêneros encontrados e a quantidade de exemplares 

GÊNEROS ENCONTRADOS Nº DE EXEMPLARES 

ENCONTRADOS 

Parmotrema 14 

Canomaculina 3 

Canoparmelia 2 

Hypotrachyna 1 

Relicina 1 

Fonte: autores (2018) 

Com base nos resultados encontrados, pôde-se observar a predominância do 

gênero Parmotrema, representando cerca de 70% dos exemplares analisados. Esse 

gênero, na grande maioria das áreas que houveram estudos de Parmeliaceae, foi o mais 

abundante em espécies (JUNGBLUTH, 2006). O domínio de Parmotrema também 
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aconteceu nos resultados dos trabalhos de Jungbluth (2006) e Cunha (2012), onde os 

exemplares também foram coletados em áreas de cerrados, o primeiro em cerrados de 

São Paulo e o segundo em cerrados Maranhenses e Tocantinenses. Dessa forma, 

Parmotrema representou 29 das 95 espécies analisadas no levantamento de Jungbluth 

(2006), distribuídas em 12 gêneros. No estudo realizado no Cerrado Maranhense por 

Cunha (2012), o gênero em questão representou 44 das 69 espécies analisadas, 

distribuídas em 10 gêneros.  

Canomaculina Elix & Hale, representa 3 dos exemplares do presente trabalho, 

difere de Parmotrema por apresentar superfície superior com máculas efiguradas, 

superfície inferior rizinada até a borda e rizinas dimórficas (JUNGBLUT, 2006). No 

trabalho de Jungbluth (2006), foram encontradas 6 espécies.  

Dois dos exemplares encontrados foram identificados como pertencentes ao 

gênero Canoparmelia Elix & Hale, esse gênero é muito representativo na paisagem 

liquênica dos cerrados, principalmente em fisionomias mais abertas, onde há relativa 

maior luminosidade e menor umidade atmosférica (JUNGBLUT, 2006). É válido frisar 

que nos fragmentos de cerrados estudados no trabalho de Jungblut (2006) e Cunha 

(2012) foram encontradas 11 espécies em cada levantamento.  

Dos 21 exemplares analisados neste trabalho, apenas dois apresentaram talo 

lacinado. Um de tais liquens foi identificado como pertencente ao gênero Hypotrachyna 

(Vainio) Hale. Este gênero é caracterizado por possuir talo laciniado, geralmente 

adnato, lacínias muitas vezes longas e truncadas, rizinas dicotomicamente ramificadas, 

superfície inferior negra e conídios bifusiformes. Sendo o grupo com maior 

complexidade química dentro de Parmeliaceae.  

Nos cerrados estudados nos trabalhos de Jungblut (2006) e Cunha (2012), foram 

encontradas 12 e 1 espécies de Hypotrachyna, respectivamente. O gênero em questão é 

considerado frequente nos cerrados, porém não abundante (JUNGBLUT, 2006). O outro 

exemplar que apresentou talo lacinado, foi identificado como pertencente ao gênero 

Relicina Hale & Kurokawa, as espécies desse gênero são muito adnatas ao substrato e 

são normalmente cortícolas. Além disso, apresentam lado de baixo castanho ou negro, 

rizinas simples ou muito ramificadas e conídios bifusiformes (JUNGBLUT, 2006). Nos 

trabalhos de Cunha (2012) e Jungbluth (2006), encontrou-se 1 espécie em cada estudo. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Com o desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se notar uma diversidade de 

liquens foliosos em São João do Paraíso – MA, sobretudo para o gênero Parmotrema, 

onde se insere 14 dos liquens coletados, ou seja, aproximadamente 70% dos exemplares 

identificados.  Contudo, nota-se que no Nordeste, sobretudo no Maranhão, há uma 

escassez de trabalhos de liquens publicados. Porém, os que foram realizados tiveram 

resultados relevantes no que diz respeito a descrição de novas espécies. Portanto, é 

indubitável a riqueza do Estado e o quanto ainda se tem a estudar sobre no campo 

liquenólogo maranhense. 
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