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RESUMO

ONTOGÊNESE DA GALHA EM CHIFRE DE Copaifera langsdorffii Desf.
 (Fabaceae) - HÁ REDIFERENCIAÇÃO DE NOVOS MERISTEMAS?(1)

Denis Coelho de OLIVEIRA(2)
Rosy Mary dos Santos ISAIAS(3)

Copaifera langsdorffii é super-hospedeira de galhas de insetos, dentre as quais se
 destaca a galha em chifre induzida por espécie não identificada de Diptera:
 Cecidomyiidae. Estes insetos são capazes de alterar o padrão de
 desenvolvimento da planta hospedeira provocando a rediferenciação de tecidos
 que passam a apresentar funções diferentes daquelas dos tecidos não galhados.
 Este trabalho tem como objetivo estudar os processos ontogênicos que levam a
 formação da galha em chifre de C. langsdorffii e responder a seguintes questões:
 (i) Há rediferenciação de tecidos meristemáticos na galha? (ii) Qual o papel
 destes meristemas na formação do corpo final da galha? (iii) As alterações nos
 folíolos conferem alguma vantagem adaptativa para o galhador? Tecidos sadios
 de galhas de C. langsdorffii foram coletadas em área de canga, em Nova Lima -
 MG e levadas ao laboratório para análises anatômicas. Galhas em chifre de C.
 langsdorffii apresentam ciclo anual de desenvolvimento, com galhadores
 univoltinos. Embora as galhas ocorram nos folíolos, tecidos muito semelhantes
 aos encontrados no caule são observados, como periderme e um tecido
 meristemático similar ao câmbio. Logo após a indução da galha, durante a fase
 de crescimento e desenvolvimento, nota-se a formação de uma zona cambial
 logo abaixo da câmara larval, contudo este meristema forma o corpo da galha
 durante a fase de maturação, diferenciando células parenquimáticas e
 vasculares. Este meristema é formado pela rediferenciação das células
 previamente determinadas para formar o parênquima paliçádico adjacente a
 epiderme. Já o felogênio da galha é produto de rediferenciação da epiderme
 foliar. No sistema C. langsdorffii - Cecidomyiidae, os tecidos nutritivo e de reserva
 conferem ao galhador vantagem nutricional em relação a seus ancestrais de vida
 livre, já a periderme pode proteger o galhador contra dessecação e inimigos
 naturais. Em comparação com outros sistemas na mesma planta hospedeira, a
 complexidade anatômica da galha em chifre pode estar relacionada com o seu
 tempo de desenvolvimento, que pode chegar a dez meses.
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