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Galhas apresentam tecidos típicos que se formam por rediferenciação celular através 
de hiperplasia dos tecidos, hipertrofia e variação na direção da divisão e alongamento 
das células. O acúmulo de espécies reativas de oxigênio na parede celular causa sua 
acidificação e, consequentemente, o afrouxamento das microfibrilas de celulose que 
podem se reorientar e modificar os padrões de alongamento celular. Pectinas também 
afetam a forma das células e morfogênese dos tecidos. Neste trabalho foram 
estudados os sistemas (1) Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae) - 
Baccharopelma dracunculifoliae Burkhardt (Psyllidae) e (2) Pseudobombax 
grandiflorum (Cav.) A. Robyns (Malvaceae) - Eriogallococcus isaias Hodgson e 
Magalhães (Eriococcidae). O estresse gerado pelo acúmulo de espécies reativas de 
oxigênio nos tecidos vegetais afeta a composição e estrutura da parede celular e do 
protoplasto das células envolvidas no processo cecidogênico. Espera-se: (1) que as 
alterações na organização das microfibrilas de celulos determinem novos padrões de 
alongamento celular marcantes principalmente nos estágios iniciais de 
desenvolvimento da galha; (2) que as variações pécticas favoreçam a expansão e 
crescimento da parede celular nas fases iniciais de desenvolvimento das galhas; e que 
o acúmulo de espécies reativas de oxigênio seja o fator desencadeador de morte 
celular programada afetando aspectos subcelulares das células das galhas. Para 
responder as questões foram feiras análises citológicas, anatômicas, 
imunocitoquímicas, histoquímicas e de avaliação de morte celular programa. Foi 
observado no primeiro sistema que o padrão de deposição das microfibrilas, o grau de 
expansão e a direção do alongamento celular são determinantes na forma final da 
galha. As variações na estrutura péctica da parede, observadas no segundo sistema, ao 
longo do desenvolvimento da galha implicam em características (extensibilidade, 
elasticidade e rigidez) favoráveis a sua morfogênese. Nos dois sistemas, o acúmulo de 
espécies reativas de oxigênio nos tecidos afeta a estrutura da parede celular e dos 
cloroplastos, mas não é um fator determinante para causar morte celular programada 
que só foi detectada na fase de senescência das galhas. (CNPq, FAPEMIG) 
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