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O gênero Dirphia Hübner, [1819] apresenta distribuição neotropical, ocorrendo no Brasil nas 
regiões do Sul, Sudeste e Nordeste. O gênero se caracteriza por apresentar espécies 
polifitófagas, destacando-se entre as plantas alimentícias das lagartas, as da família 
Anacardiaceae como o cajueiro, Anacardium occidentale L., e Schinus terebinthifolia Raddi, 
conhecida popularmente como aroeira-da-praia. O caju além de ser muito conhecido pelo 
sabor e valor nutricional de suas amêndoas e pendúculos (pseudofruto), é uma cultura de 
grande importância sócio-econômica para o Brasil. A aroeira é largamente utilizada na 
medicina popular no tratamento contra muitas infecções e recentemente, seus frutos vêm 
sendo muito procurados como condimento alimentar, tanto no mercado nacional como no 
internacional. Dentre os insetos associados a essas plantas destacam-se espécies de Dirphia, 
sendo o objetivo desse trabalho, registrar a associação de D. moderata Bouvier, 1929 em 
espécies de Anacardiaceae. Espécimes foram coletados em áreas de Maceió, Estado de 
Alagoas, e levados para o laboratório de Entomologia do Museu de História Natural da 
Universidade Federal de Alagoas. A criação ocorreu em recipientes reciclados de variados 
tamanhos. Diariamente, essas gaiolas eram limpas e o alimento, folhas de aroeira e cajueiro, 
trocados. Foram registrados os eventos biológicos, assim como, a temperatura e a umidade 
relativa. Os indivíduos mortos foram acondicionados em recipientes, contendo álcool a 70% e 
os adultos, depois de montados foram depositados Coleção Entomológica do Museu de 
História Natural da Universidade Federal de Alagoas e na Coleção Padre Jesus Santiago 
Moure, da Universidade Federal do Paraná. As exsicatas das plantas foram depositadas no 
herbário MAC do Instituto do Meio Ambiente. D. moderata apresenta como plantas 
alimentícias espécies de Mytarceae, como eucalipto (Eucalyptus cloeziana F. Muell.) e 
goiabeira (Psidium guajava Linn.) e registra-se em espécies de Anacardiaceae – A. 
occidentale e S. terebinthifolia. 
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