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Galerucinae sensu lato possui mais de 10.000 espécies abrigando gêneros de 
Galerucines e também do grupo-irmão relacionado, os Alticinae. A Sistemática 
de Galerucinae s.l. não possui um consenso quanto à categorização e a 
posição de Galerucines e Alticines, sendo que os principais estudos 
filogenéticos apontam três teorias conflitantes, sendo uma suportando um 
agrupamento monofilético de Galerucinae com Alticinae polifilético, uma com 
um agrupamento monofilético de Alticinae e com Galerucinae polifilético, e 
outra com Alticinae e Galerucinae sendo monofiléticos. Galerucinae é 
considerado um dos grupos mais importantes por conter significativas 
espécies-praga, assim como espécies modelo para padrões evolutivos (como o 
de escolha de hospedeiro, coevolução, ecologia química e evolução da 
farmacofagia). A construção de super árvores representa uma ferramenta 
capaz de gerar filogenias mais compreensivas, sólidas e abrangentes, incluindo 
a totalidade ou a maioria dos táxons do grupo, através da combinação de 
dados filogenéticos já publicados ou incorporados a bancos de dados. O 
objetivo deste trabalho foi sobrepor em uma super árvore as principais 
filogenias para Galerucinae s.l. empregando o critério de MRP.  Foram 
analisadas 16 filogenias sob o critério da Parcimônia no PAUP* com 1000 
replicações. Os dados morfológicos e moleculares foram considerados. Na 
análise foram incluídos 188 gêneros e a árvore foi enraizada pela Subfamília 
Chrysomelinae. A Super Árvore recuperou Galerucinae como monofilético, 
originando Alticinae (polifilético). O consenso representado na super árvore 
constitui a análise mais abrangente de gêneros dentro de Galerucinae s.l. e 
serve como ponto de partida para revisões mais abrangentes em níveis 
específicos. 
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