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Campanha ‘Lagarta Parda. Você deve controlar’ reforça 
responsabilidade de todos no controle da praga

Desde o início do ano, 
uma ampla campanha 
publicitária vem refor-
çando o trabalho de di-

vulgação do Programa Fitossanitá-
rio de Controle da Lagarta Parda. 
A campanha, que está on line nos 
principais canais da Internet, está 
sendo trabalhada fisicamente espe-
cialmente no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. Esta campanha faz parte do 
programa que visa a conscientiza-
ção da população sobre o plano de 
controle e manejo integrado da la-
garta parda desfolhadora que con-
templa uma série de medidas que 
vão desde o monitoramento ade-
quado até a recomendação das me-
lhores soluções de controle para o 
produtor.

O programa, lançado em outu-
bro de 2015, é uma parceria da Se-
cretaria da Agricultura (Seagri-BA), 
através da Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab), da Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) e entidades parcei-
ras. “Estamos sempre dialogando 
com os produtores rurais para, con-
juntamente, definir o plano de ma-
nejo para o efetivo controle da la-
garta parda com a participação das 
prefeituras, das empresas, das en-

tidades ambientais que são mem-
bros da Comissão Técnica Regional 
(CTR), estabelecida e liderada pela 
Adab”, explicou o diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade.  

“A campanha ‘Lagarta Parda. 
Você deve controlar’ traz a imagem 
da lagarta para que os produtores 
possam identificar facilmente a pra-
ga e vem com um forte apelo à pro-
blemática, que tem como objetivo 
chamar atenção ao produtor que o 
controle também é sua responsabi-
lidade”, explica Handerson lima, di-
retor da Pauta Sete, agência respon-
sável pela criação da campanha.

Esta marca foi desenvolvida para 
apresentar uma identidade visual 
que é composta por cartão de visi-
tas, personalização da frota e unifor-
me para os técnicos que farão visitas 
aos órgãos públicos e produtores 
rurais. Entre as peças criadas estão: 
outdoor, spot, filme, folder e ban-
ner explicativo, peças de integração 
com redes sociais, além de banners 
para sites locais. A campanha tem 
abrangência de Eunápolis à divisa 
da Bahia com o Espírito Santo.

A campanha tem duração inicial 
de seis meses, podendo se estender 
á medida que sua prorrogação seja 
necessária. “As veiculações foram 

planejadas cuidadosamente para 
que a mensagem chegue á todas às 
comunidades.  Para isso, foram con-
templados 08 rádios, 04 sites e 16 
placas de outdoor”, completa Han-
derson Lima.

OcOrrências - Essa iniciati-
va veio após a constatação que os 
plantios de eucalipto, café e outras 
culturas localizados no Sul e Extre-
mo Sul da Bahia têm sofrido com o 
ataque de lagartas, com predomínio 
da espécie lagarta parda (Thyrintei-
na arnobia), responsável pelo des-
folhamento de plantas. Este inseto 
é nativo, com presença já registra-
da ao longo dos anos em 14 estados 
brasileiros. Especialistas acreditam 
que mudanças no clima e desapa-
recimento de inimigos naturais po-
dem estar favorecendo o aumento 
momentâneo da população deste 
inseto.

as lagartas – e as maripo-
sas que elas se transformam – ficam 
normalmente nas áreas de cultivo. 
Uma das possíveis causas da presen-
ça dos insetos nas áreas urbanas é 
a forte atração que a luminosidade 
exerce sobre as mariposas. A atra-
ção pela luz é, inclusive, utilizada 
no controle de surtos esporádicos 
desses insetos por meio da instala-

ção de armadilhas luminosas que 
atraem e apreendem as mariposas.

PrOdutO - O controle à pra-
ga de lagartas nos plantios de euca-
lipto está sendo realizado com o in-
seticida biológico à base de Bacillus 
thuringiensis. Trata-se de um pro-
duto biológico, de ocorrência natu-
ral, que controla de maneira eficaz 
as lagartas desfolhadoras. O produ-
to é específico para lagartas, ou seja, 
não oferece risco à saúde do ho-
mem e animais. O mecanismo de 
ação do B. thuringiensis se dá atra-
vés da liberação de toxina no siste-
ma digestivo alcalino das lagartas e, 
por isso, é inofensivo a todos os de-
mais organismos, inclusive aos pás-
saros que se alimentam das lagartas 
mortas.

Também não causam efeito de 
dispersão dos insetos para outros 
locais fora das áreas de controle. 
Além disso, preserva os inimigos 
naturais da praga, permitindo o es-
tabelecimento do equilíbrio natural, 
assim que rompido o ciclo do surto 
atual. O produto (que é utilizado há 
mais de 70 anos) pode ser pulveri-
zado de forma terrestre ou aérea e 
deve ser realizado sob rigoroso mo-
nitoramento de técnicos e de em-
presas especializadas.

Gleyson Araújo (ASPEX) com a equipe operacional: Marcus Nascimento, 
Paulo Andrade e Diogo Jahel

Epaminondas Peixoto (ADAB) e Wilson Andrade (ABAF)
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Marcas da campanha (vertical e horizontal)

Cartão de visita (frente e verso)

Camisa da equipe operacional Carros

Banners impressos Papel timbrado

Pasta
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Outdoor

Banners eletrônicos (alguns modelos)

Power point

Post Facebook

Escute o spot da campanha no canal ABAF do SoundCloud
https://soundcloud.com/user-234406926-759815075/

spot-campanha-lagarta-parda-jan-2016

Assista no canal ABAF no YouTube o vídeo da campanha
https://www.youtube.com/watch?v=Z43Zf7WWiV8

Folder (também para visualização e download no site da ABAF
http://www.abaf.org.br/download/folder-programa-fitossanitario-de-controle-da-lagarta-parda.pdf
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Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia
www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102

ASSociAdoS:

Paulo Andrade na Rádio Sucesso em janeiro 2016 Handerson Lima, da agência Pauta Sete


