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Sibine nesea e uma mariposa de corpo robusto de cor castanho-escuro. As asas anteriores,
da mesma cor, apresentam pequenas manchas brancas nos ter90s superiores e inferiores. As asas
posteriores sao mais claras e nao
apresentam manchas.

As femeas dessa especie
medem cerca de 40 mm de
envergadura. Os machos possuem 0
corpo normalmente maior que as
asas e sao menores que as femeas,
medindo aproximadamente 25 mm
de envergadura (Fig. 1).

As lagartas dessa especie, conforme Lima (1945), sao do tipo limaciformes, de corpo
segmentado, achatado na face ventral e mais ou menos abaulado na dorsal, com verrugas
espinhosas, cabe9a pequena e retnitil. Apresentam cor vermelha e deslocam-se como lesmas,
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fortemente agarradas as folhas de
que se alimentam (Figs. 2 e 3).
Possuem habito gregario,
espalhando-se em grupos pela copa
da planta para se alimentarem das
folhas (Fig. 3). No estagio de
pre-pupa, descem para 0 tronco da
mangueira e tecem urn casulo
arredondado de colora<;ao
Clllza-escuro de superficie
pergaminhosa.

Essa espeCle e registrada alimentando-se de vanas espeCles vegetais inclusive
mangueira nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais Rio Grande do SuI, Sao Paulo e

Ceara (Silva et aI., 1968 e Cavalcante,
1983).

No Estado do Piau!, foi
constatada pela primeira vez em
Teresina, em junho de 1987, em
pomar de mangueira comum e, em
agosto, de 1999, no municipio de
Timon no Estado do Maranhao em
pomar de mangueira comerciai.

S. nesea e urn inseto
desfolhador que ate 0 momenta nao
tern causado danos significativos, mas
com 0 aumento de pomares
comemerciais pode-se tomar umaFIG. 3. Larvas de S. nesea alimentando-se de folhas de mangueira.
praga de importancia econ6mica.
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