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O. D. C. 145.7:176.1 Eucalyptus saligna 
 
SUMMARY 
 

Stalactis phlegia phlegetona (Perty) (Lepidoptera, Nemeobiidae) is reported as a 
defoliator on Eucalyptus saligna (Hill) Maiden, in the State of South Mato Grosso, Brazil. 
A parasite, Euphorocera sp. (Diptera; Tachinidae) is also reported. The pupa and adult 
stages are briefly described. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Foi constatada a ocorrência de Stalactis phlegia phlegetona (Perty), (Lepidoptera, 
Nemeobiidae) em Eucalyptus saligna (Hill) Maiden, praga potencial desfolhadora desse 
gênero de plantas. Tal ocorrência foi verificada no município de Ribas do Rio Pardo, 
Estado do Mato Grosso do Sul, em março de 1980. 

A descrição do inseto, que até agora não havia sido citada, é a seguinte: O adulto, 
cuja envergadura é de 35 mm, apresenta a asa anterior com uma coloração ocre, uma faixa 
de cor negra situada no terço médio e outra situada na margem apical; há quatro pontuações 
brancas no primeiro terço, dez no segundo e sete na margem apical. Na margem anal existe 
uma estreita faixa negra, que não chega a atingir a base da asa. A asa posterior apresenta o 
primeiro terço de coloração ocre, com duas pontuações brancas, o terço médio apresenta 
uma faixa negra com seis pontuações brancas; uma faixa ocre é circundada por uma faixa 
negra na margem apical onde existem seis pontuações brancas; a margem anal apresenta 
uma faixa negra, com sete pontuações brancas. A cabeça é de coloração geral negra, com 
três pontuações brancas na região occipital; o fronto-clípeo é de coloração negra com duas 
faixas brancas laterais; a pós-gena é de coloração branca; o palpo labial é de coloração 
negra, com uma mancha branca no segmento basal e outra na parte mediana do segundo 
segmento. As antenas são de coloração negra. O tórax é de coloração negra com duas 
pequenas áreas de coloração ocre na altura da inserção das asas anteriores. Há quatro 
pontuações brancas nos terga e seis nas pleura. As pernas são de coloração negra com uma 
pontuação branca na parte interna distal do fêmur. O abdome apresenta o primeiro 
segmento de coloração negra, com uma mancha branca no tergo, uma no pleuron e uma no 
sternum. Os demais segmentos apresentam os terga negros com uma pontuação branca, os 
sterna negros e com duas pontuações brancas e as pleura de coloração ocre. As pupas são 
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de coloração amarelo palha com dois pontos negros dorsais em cada segmento; medem 
4mm de largura e 13mm de comprimento. Verificou-se, também, a ocorrência de um 
parasito que emergiu da pupa: Euphorocera sp. (Diptera, Tachinidae ). 



 



 


