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RESUMO

QUAIS ALTERAÇÕES HISTOQUÍMICAS UM LEPIDOPTERA GALHADOR É
 CAPAZ DE INDUZIR EM FOLHAS DE Bauhinia ungulata L. (Fabaceae:
 Caesalpinioideae)?
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Alguns herbívoros invertebrados induzem alterações morfofisiológicas em uma
 espécie vegetal, originando as galhas. A galha foliar de dobramento em Bahuinia
 ungulata L., coletada no Parque Estadual do Pau Furado, Uberlândia, é induzida
 por uma espécie não identificada de Lepidoptera, com larvas ocasionalmente
 parasitadas por Hymenoptera. Mudanças no perfil químico dor órgãos
 hospedeiros relacionadas a defesa química ou a nutrição do galhador podem
 ocorrer. Tal avaliação pode ser feita por meio de testes histoquímicos, os quais
 ainda permitem destacar a localização topográfica do acúmulo de substâncias.
 Na folha não galhada foram detectados lipídios e terpenoides (gotículas nos
 tricomas glandulares e mesofilo), polifenóis, alcaloides e açúcares redutores (nos
 feixes vasculares e mesofilo), amido e proteínas (no mesofilo). Galhas
 parasitadas ou não apresentaram perfil químico semelhante. Nessas galhas,
 foram detectados lipídios nos tricomas glandulares e no tecido nutritivo, polifenóis
 no córtex interno e nos feixes vasculares, amido no córtex interno, açúcares
 redutores e alcaloides nos feixes vasculares e córtex interno. A detecção de
 lipídios no tecido nutritivo denota a potencialização do acúmulo de uma
 substância produzida na planta hospedeira para a nutrição do galhador. A
 detecção de polifenóis nas camadas celulares do córtex interno vem sendo
 interpretada como produtora de impalatabilidade nestas camadas reduzindo a
 probabilidade de ataques por cecidófagos. Substâncias detetoras de herbivoria
 nas proximidades dos feixes vasculares podem denotar uma defesa química da
 planta hospedeira no sentido de proteção contra a própria larva. Os galhadores,
 assim, influenciam a expressão química nas células vegetais em seu próprio
 benefício, o que garante uma nutrição e proteção contra inimigos naturais, como
 valor adaptativo destas galhas, além de um aparato contra mastigação dos feixes
 vasculares, auxiliando a proteger o transporte de metabólitos para manutenção
 da galha.
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