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O desenvolvimento de galhas induzidas por insetos altera a estrutura da parede 
celular. Destas variações, a composição péctica da parede influencia a forma celular, a 
adesão intercelular, a expansão celular, a porosidade da parede, entre outras 
características. Em galhas as fases de desenvolvimento são bem características, sendo 
assim, compreender a estrutura péctica da parede é importante para o entendimento do 
processo de desenvolvimento e determinação de sua forma final. Neste trabalho, foi 
estudada a galha foliolar no sistema Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns 
(Malvaceae) - Eriogallococcus isaias Hodgson e Magalhães  (Eriococcidae), coletada 
na região da Gruta da Lapinha, Parque Estadual do Sumidouro, Lagoa Santa, MG, 
Brasil. O objetivo do estudo foi avaliar se há variação na composição péctica da 
parede celular durante desenvolvimento da galha e quais as implicações destas 
variações na determinação da sua forma final. Para comparar a composição péctica da 
parede celular no folíolo e na galha em suas fases de desenvolvimento, secções (5µm) 
obtidas em micrótomo foram incubadas com anticorpos monoclonais JIM5, JIM7, 
LM2, LM5 e LM6 (Centre for Plant Science, University of Leeds, UK) e analisadas 
em Microscópio Confocal Zeiss 510META. Os seguintes epitopos foram testados: 
homogalacturonanos (metil-esterificação até 40%), homogalacturonanos (metil-
esterificação entre 15 – 80 %), arabinogalactanos – proteínas, (1→ 4) β-D-galactano, 
(1 → 5) α-L-arabinano. A galha apresentou variação na composição péctica da parede 
quando comparada com os tecidos do folíolo não galhado em relação à presença e 
ausência e intensidade da marcação do epitopo. As diferenças encontradas na 
distribuição dos epitopos analisados são importantes, pois estes influenciam a rigidez 
da parede, propriedades mecânicas da expansão celular, elasticidade e regulação da 
extensibilidade da parede. A presença de homogalacturonanos com alta metil-
esterificação no parênquima das galhas jovem e madura mantém a estabilidade 
mecânica da parede celular. O balanço entre homogalacturonanos de alta e baixa 
metil-esterificação altera a rigidez da parede e afeta a adesão celular. Este balanço é 
crucial, pois permite que a lâmina foliar seja alterada e assuma, no caso da galha de E. 
isaias em P. grandiflorum, as expansões e a projeção aciculada, gerando o morfotipo 
peculiar que categoriza este sistema. (FAPEMIG, CNPq) 
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