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INTRODUÇÃO

Galhas são estruturas vegetais neoformadas pela 
hiperplasia e hipertrofia celular. Os ácaros e os 
insetos se destacam pela diversidade de galhas 
que podem induzir nas plantas (Raman, 2007).
Microgramma C.Presl é um gênero de samambaia 
epífita. Galhas caulinares e foliares já foram 
registradas em três espécies: M. squamulosa 
(Kaulf.) de la Sota e M. vacciniifolia (Langsd. & 
Fisch.) Copel., ambas no Brasil, e M. percussa 
(Cav.) de la Sota na Costa Rica (Santos et al. 
, 2019). Arriola et al.  (2016) propõe que a 
distribuição do inseto galhador/galha é similar a da 
planta hospedeira. Autores também apontam para 
a importância da análise de exsicatas de herbários 
e coleções virtuais para auxiliar no conhecimento 
da distribuição geográfica das galhas/galhadores. 
O objetivo do presente estudo foi identificar a 
presença de galhas foliares em Microgramma 
spp. depositadas em herbário, com a finalidade de 
ampliar o conhecimento da distribuição geográfica 
das galhas.

MATERIAL E MÉTODOS

As galhas foliares foram registradas a partir da 
análise da coleção de Microgramma depositada 
no herbário da Faculdade de Formação de 
Professores da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (RFFP). Os dados de distribuição 
geográfica das galhas foram complementados por 
meio da análise virtual de fotografias de exsicatas 
digitalizadas do (Sistema de Gerenciamento de 
Coleções Botânicas) do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro (<http://rb.jbrj.gov.br/v2/consulta.
php>).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram examinadas 54 exsicatas no herbário 
RFFP, e galhas foliares foram registradas em 
seis espécies: Microgramma crispata (Fée) 
R.M.Tryon & A.F.Tryon, M. squamulosa (Kaulf.) 
de la Sota, M. geminata (Schrad.) R.M.Tryon 
& A.F.Tryon, M. lycopodioides (L.) Copel., M. 
percussa (Cav.) de la Sota e M. vacciniifolia 
(Langsd. & Fisch.) Copel. Santos et al.  (2019) 
relatam para o Brasil um morfotipo de galha 
foliar cônica em M. squamulosa e  lenticular 
em M. vacciniifolia.  O galhador ainda não foi 
identificado, mas provavelmente trata-se de um 
Cecidomyiidae (Diptera). No material de herbário 
o morfotipo lenticular foi registrado nas espécies 
M. vacciniifolia, M. crispata, M. lycopodioides, 
M. geminata e M. percussa, e o morfotipo cônico 
apenas em M. squamulosa. Todos os registros 
de galhas em Microgramma no Brasil foram 
realizados apenas para hospedeiros coletados na 
Mata Atlântica dos estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo. Entretanto, as espécies possuem ampla 
distribuição no Brasil (Flora do Brasil 2020). Para 
ampliar o conhecimento da distribuição geográfica 
das galhas/galhador dessas seis espécies de 
Microgramma, um total de 430 exsicatas da 
coleção virtual do Jabot foram examinadas. Em 
165 exsicatas (38,3%) foram registradas galhas, 
118 para a região Sudeste, 14 região Sul, 17 
Nordeste, 11 Norte e cinco Centro-oeste. M. 
vaccinifolia possui distribuição geográfica nas 
regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste e 
sua respectiva galha em todas as regiões onde há a 
planta hospedeira. M. squamulosa tem distribuição 
nas regiões Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste 
e sua galha no Sul, Sudeste e Nordeste. M. 
geminata ocorre nas regiões Nordeste e Sudeste e 
sua galha em ambas as regiões. M. crispata ocorre 
nas regiões Sudeste e Nordeste e sua galha, apenas 
no Sudeste. M. percussa se distribui em todas as 
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regiões, assim como, sua galha. M. lycopodioides 
possui distribuição nas regiões Sudeste, Nordeste, 
Centro-oeste e Norte, enquanto sua galha ocorre 
no Sudeste, Norte e Nordeste. Todas as espécies 
de Microgramma apresentaram galhas na Mata 
Atlântica. Para o Cerrado foram registradas 
galhas em M. vacciniifolia e M. squamulosa; 
Caatinga, M. squamulosa, M. geminata e M. 
lycopodioides; Amazônia, M. lycopodioides e 
M. percussa. A espécie com maior registro de 
galhas foi M. vacciniifolia, em 97 exsicatas, ou 
seja, 58,7% do total examinado, tendo, sobretudo, 
maior ocorrência na região Sudeste. Este resultado 
pode ser devido a maior frequência de coleta 
dessa espécie na região. Diferente das outras 
espécies, onde a maioria das galhas ocorre em 
folhas estéreis, em M. percussa e M. geminata a 
frequência das galhas foi a mesma nas folhas férteis 
e estéreis. Ambas as espécies são caracterizadas 
por apresentarem folhas monomorfas (Almeida, 
2014), enquanto as outras espécies possuem 
folhas dimorfas, sendo as férteis menores que as 
estéreis. Esses resultados sugerem que pode haver 
uma correlação entre a frequência das galhas e o 
tamanho foliar.

CONCLUSÃO

Nossos resultados indicam que as espécies de 
Microgramma apresentam galhas ao longo 
de toda sua distribuição geográfica. Dados de 
outros herbários do Brasil, assim como, de outras 
espécies de Microgramma deverão ser analisados 
para ampliar e estabelecer modelos de distribuição 
geográfica das galhas/galhador. Os dados aqui 
fornecidos também irão nortear trabalhos de 
campo para localizar, criar e identificar os insetos 
galhadores.
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