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RESUMO

ASPECTOS ESTRUTURAIS, HISTOQUÍMICOS E FUNCIONAIS DOS CORPOS
 DE ALIMENTAÇÃO PRESENTES NO LIMBO DE Cecropia pachystachya
 Trécul. (Urticaceae)(1)
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Cecropia pachystachya Trécul é uma mirmecófita e possui domácias e recursos
 nutritivos disponibilizados para formigas do gênero Azteca. Além dos corpos
 Müllerianos, outro corpo de alimentação foliar é disponibilizado para formigas,
 sendo este o objeto deste trabalho. Foram realizados estudos estruturais,
 ultraestruturais e determinada a composição química da reserva. Amostras foram
 coletadas e preparadas para estudos ao microscopio de luz, transmissão e
 varredura. Análises histoquímicas e por cromatografia de camada delgada foram
 empregadas para determinar a composição da reserva. Os corpos de
 alimentação (CAs) estão presentes em todo o limbo e pecíolo de folhas jovens,
 predominantemente na face abaxial, associados às nervuras. São estruturas
 translúcidas, apresentam aspecto de clava na maturidade e pedúnculo frágil. As
 folhas jovens são protegidas por estípula e os CAs possivelmente são coletados
 logo após a ruptura desta proteção. Alguns CAs apresentam na porção apical um
 poro em uma das células epidérmicas. Estas estruturas são emergências,
 formadas por divisões das células protodérmicas e do tecido fundamental
 subjacente. As células epidérmicas apresentam, na face periclinal externa,
 parede lamelada; nas demais faces a parede é delgada e uniforme. O citoplasma
 apresenta poucas mitocôndrias e segmentos de retículo endoplasmático, sendo
 estas as organelas predominantes. As células parenquimáticas, também de
 paredes delgadas, apresentam composição de organelas similar à das células
 epidérmicas e compostos de reserva: gotas de óleo dispersas na matriz
 citoplasmática e açúcares redutores no vacúolo. A presença de CAs, em geral
 estimula um maior patrulhamento pelas formigas e consequentemente diminui o
 tempo de resposta à herbivoria, reduzindo assim os danos às folhas. Os CAs
 parecem ser consumidos pelos indivíduos adultos, entretanto observações mais
 detalhadas acerca do forrageamento são necessárias para elucidar esta questão.
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