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Seção: Ecologia Vegetal
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A espécie Pereskia aculeata Miller (Cactaceae) é popularmente conhecida como trepadeira-limão ou grosé-
lia da américa, ocorre naturalmente na América do Sul, e no Brasil sua distribuição é na Mata Atlântica, es-
tendendo-se desde a Bahia ao Rio Grande do Sul. Na África do Sul há relatos de ocorrência da espécie em 
1696 sendo utilizada como planta ornamental, e em 1979 foi considerada invasora nas florestas da costa, 
representando séria ameaça à biodiversidade nativa daquele país. O controle biológico foi a forma mais indi-
cada ecologicamente e financeiramente para a erradicação dessa espécie invasora. Identificar um potencial 
inimigo natural, estudar sua biologia, ecologia e especificidade foram os objetivos deste trabalho. As coletas 
de material entomológico foram realizados na região litorânea do Estado de Santa Catarina. Os pontos de 
coletas foram em praias entre os municípios de Balneário Camboriú e Piçarras. Foram visitados sete pontos 
de ocorrência de Pereskia aculeata Miller para conhecer a entomofauna associada à espécie. Em campo fo-
ram verificados a presença de posturas, pupas, formas jovens e adultos em partes vegetativas da espécie, o 
material foi coletado e encaminhado ao Laboratório de Monitoramento e Proteção Florestal onde foi triado e 
criado. Foram encontrados exemplares de: Porphyrosela spp. (Lepidoptera: Gracillariidae) minador de folha; 
Maracayia chlorisalis Walker (Lepidoptera: Crambidae) minador de ramos e frutos; Loxomorpha cambogia-
lis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae) raspador de folha; um exemplar de vespa-serra – provavelmente nova 
espécie (Hymenoptera: Tenthredinidae); galha da folha Bruchophagus spp. (Hymenoptera: Eurytomidae), 
espécies de minador de ramos – espécie nova (Coleoptera: Curculionidae) e Nealcidion bicristatum  minador 
de ramos (Coleoptera: Cerambycidae). Dos agentes acima mencionados, as espécies minador de ramos 
(Coleoptera: Curculionidae) e Porphyrosela spp. possuem potencial de alta especificidade para controle de 
Pereskia aculeata Miller
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