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Introdução 

As galhas são estruturas originadas por desenvol-
vimento patológico de células ou tecidos vegetais 
sob influência de indutores, como bactérias, fungos, 
vírus, ácaros, nematoides e insetos. Os galhadores 
induzem uma reorganização do tecido vegetal, 
formando estruturas morfológica e quimicamente 
diferentes do tecido sadio. Comumente, as galhas 
apresentam percentuais de compostos fenólicos 
superiores aos observados nos tecidos sadios da 
planta hospedeira.1 O inseto galhador Clusiamyia 
nitida (Diptera, Cecidomyiidae) infesta arbustos de 
Clusia lanceolata Cambess em vegetações 
neotropicais do estado do Rio de Janeiro. Estudos 
desta interação inseto-planta, realizados até o 
momento, foram restritos a aspectos morfológicos e 
fisiológicos.2  Desta forma, este estudo visa avaliar o 
possível impacto desta interação na produção de 
metabólitos secundários de C. lanceolata Cambess 
e, adicionalmente, foi avaliada a atividade 
antioxidante dos extratos foliares desta espécie.     

Resultados e Discussão 

As folhas sadias e galhadas (20 g) de C. lanceolata 
foram submetidas à extração em soxhlet (10 h) com 
MeOH. Os extratos obtidos foram avaliados em 
relação ao teor de fenóis totais, flavonoides e 
proantocianidinas. As folhas galhadas apresentaram 
maior conteúdo de fenóis e proantocianidinas em 
comparação às folhas sadias (p<0.05) (Tabela 1). 
Em relação aos flavonoides, o teor nas folhas sadias 
foi significativamente maior que o das folhas 
galhadas (p<0.05). Resultados similares foram 
observados para a espécie Tibouchina pulchra.3 Os 
fenólicos são usados como mecanismo de defesa 
pelas plantas contra a herbivoria, especialmente os 
taninos. Em relação à atividade antioxidante, foram 
empregados os ensaios do DPPH e sistema β-
caroteno/ácido linoleico (Figura 1). A maior atividade 
antiradicalar das folhas galhadas (p<0.05) pode 
estar relacionada ao maior conteúdo de fenóis. Os 
óleos essenciais das folhas frescas sadias (200 g) e 
galhadas (100 g) foram obtidos em aparelho de 
Clevenger e analisados por CG e CG/MS. A 
constituição química dos óleos foi similar, com 
predominância dos hidrocarbonetos 
sesquiterpênicos com núcleo cariofilano, porém 
foram observadas variações nos teores dos 
constituintes majoritários (Tabela 2). 

Tabela 1. Teor de fenóis totais, flavonoides e 
taninos em extratos foliares de C. lanceolata 

F. galhada      311,2±2,5        35,5±0,5       287±1,9 
F. sadia          199,4±4,6        54,8±0,7       61,1±1,4 
*EAG= Equivalente de ácido gálico; **EQ= Equivalente de 
quercetina; ***EC= Equivalente de catequina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Atividade antioxidante: Ensaio DPPH (a) e 
sistema β-caroteno/ácido linoleico (b). 
 
Tabela 2. Principais constituintes químicos do óleo 
essencial das folhas de C. lanceolata 

Constituinte              F. galhada (%)      F. sadia (%) 
β-cariofileno                     51,6                   57,2 
α-cariofileno                     8,4                     8,9 
allo-aromadendreno         5,4                     6,4 
Germacreno D                 4,3                      6,9 
Viridifloreno                      2,5                      2,1 
Biciclogermacreno           2,6                      2,9 
δ-cadineno                       1,8                      2,3 
óxido de β-cariofileno       6,8                      0,5 
Total                                79,1                    80,3 

Conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que esta interação 
inseto-planta pode estar promovendo alterações no 
metabolismo e na distribuição de metabólitos de 
Clusia lanceolata. Estas alterações metabólicas 
podem ter contribuído para a maior atividade 
antiradicalar das folhas galhadas de C. lanceolata. 
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