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Dentre os herbívoros, os insetos galhadores são os mais notáveis por constituírem interações bem espe-
cificas com suas plantas hospedeiras, e devido aos seus hábitos de alimentação e desenvolvimento. O 
presente estudo objetivou ampliar o conhecimento da riqueza de galhas e suas espécies hospedeiras de 
galhadores no estado de Santa Catarina. O estudo foi desenvolvido no Parque Estadual da Serra Furada, 
Orleans, SC. As coletas no campo foram realizadas, mensalmente, de maio de 2011 a setembro de 2011. 
Foram coletas ramos de plantas com galhas com até 2 metros de altura em uma área de Floresta Ombrófila 
Densa Montana, onde foram realizadas caminhadas aleatórias de uma hora. As plantas foram colocadas em 
sacos plásticos e levadas ao Laboratório para identificação e caracterização das galhas. Foram coletadas 
30 espécies de plantas com galhas, distribuídas em 12 famílias botânicas. A família Asteraceae apresentou 
com sete espécies maior riqueza, seguida por Melastomataceae com cinco espécies registradas com ga-
lhas. Foram registrados 33 morfotipos de galhas com maior ocorrência nas folhas (63%), obedecendo a um 
padrão global. Os morfotipos de galhas mais representativos quanto à forma foram discoides (25%), globói-
des (22,5%) e fusiformes (17,5%). Em relação à pubescência a maior ocorrência foi de galhas glabras com 
68%, enquanto a pilosidade ocorreu em apenas 32% das galhas. Foi relatada maior ocorrência de galhas 
isoladas. Os morfotipos das galhas seguiram o padrão de outros locais, predominando galhas foliares, uni-
loculares e glabras. Em Santa Catarina, estudos sobre a riqueza de galhas de insetos são raros, sendo que 
o presente trabalho constitui a primeira contribuição para o seu conhecimento. Assim, sendo, mais estudos 
devem ser realizados em diferentes formações vegetais do bioma Mata Atlântica para verificar os padrões 
do hábito galhador no estado.
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