
Apoio:

Programa Fitossanitário de 
Controle da Lagarta Parda na Bahia

LAGARTA PARdA 
Thyrinteina arnobia (Stoll, 1782) 

(Lepidoptera: Geometridae)

PRoGRAmA FiToSSAniTáRio dA LAGARTA PARdA
O programa é administrado pela Comissão Técnica Regional (CTR) do Sul e Extremo Sul da Bahia, 
criada pela diretoria geral da ADAB, através da Portaria número 258, de 18 de setembro de 2015, 
com o objetivo de adotar medidas de controle da praga “lagarta desfolhadora” no território baiano. 
A CTR é formada por representantes do MAPA/SFA/BA, SEAGRI, EMBRAPA, CEPLAC, FAEB, CNA, 
ABAF, ASPEX, APISBELA, APRESBA, OAB, 2 TREE CONSULTORIA, Secretarias de Agricultura ou cor-
relatas dos municípios e dos sindicatos dos produtores rurais da região.

AdAB Salvador - www.adab.ba.gov.br - (71) 3116-8400

Para informações adicionais e pedidos de apoio técnico, 

os produtores devem consultar as unidades da ADAB abaixo indicadas:

Teixeira de Freitas (73) 3291-7510 | Eunapólis (73) 3281-6734

itamaraju (73) 3294-1044 | itanhém (73) 3295-2114
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1 • IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 
As lagartas desfolhadoras causam danos em 
aproximadamente 50.000 ha/ano no Brasil. 
Apesar de existirem 10 espécies consideradas 
primárias no país, a lagarta parda Thyrinteina 
arnobia é a principal, com a maioria das ocor-
rências em campo.

5 • SAÚDE HUMANA
Essa espécie de lepidóptero não causa danos 
ao homem. Suas lagartas não são urticantes 
e os insetos adultos não liberam pó tóxico. 
As mariposas perdem escamas naturalmente 
quando voam e/ou quando colidem com al-
gum anteparo, parede, ou o próprio homem; 
mas essas escamas não causam queimaduras.

6 • MONITORAMENTO E CONTROLE

Consultoria: Dr. Pedro José Ferreira Filho. Pro-
fessor da Universidade Federal de São Carlos, 
Campus de Sorocaba, São Paulo. Departamen-
to de Ciências Ambientais – DCA/UFSCar. Con-
tato: pedrojf@ufscar.br

LAGARTA PARdAPrograma Fitossanitário de Controle 
da Lagarta Parda na Bahia

2 • BIOLOGIA  
Na fase adulta, as fêmeas apresentam coloração 
branca e envergadura média de 49 mm. Os ma-
chos são menores, de coloração castanha e en-
vergadura média de 35 mm. Cada fêmea coloca 
em média 750 ovos e após a eclosão, as lagartas 
passam por 6 ínstares até puparem. O período 
embrionário é de 10 dias, o larval de aproxima-
damente 30 dias, o pupal de 9 dias e a longevi-
dade dos machos de 3 dias e fêmeas de 7 dias.

3 • PLANTAS HOSPEDEIRAS
Araçás, assa-peixe, angico cangalha, cagaitei-
ra, cacau, café, congonha dos sertões, erva-
-mate, gabirobas, goiabeiras, laranjeira, murici, 
pau-terra, tingui e eucalipto.

4 • OCORRÊNCIA
No Brasil, a praga foi registrada nos seguintes 
estados: RS, SC, SP, MG, RJ, ES, MS, GO, DF, TO, 
BA, PE, MA, PA e AM. As lagartas atacam plan-
tios de eucalipto com um mês de idade até flo-
restas com 23 anos.

Trata-se de um produto biológico, de ocorrência 
natural, que controla de maneira eficaz as lagar-
tas desfolhadoras. O produto é específico para 
lagartas, ou seja, não oferece risco à saúde do 
homem e animais. O mecanismo de ação do B. 
thuringiensis se dá através da liberação de toxina 
no sistema digestivo alcalino das lagartas e, por 
isso, é inofensivo a todos os demais organismos, 
inclusive aos pássaros que se alimentam das la-
gartas mortas.

Também não causam efeito de dispersão dos 
insetos para outros locais fora das áreas de con-
trole. Além disso, preserva os inimigos naturais 
da praga, permitindo o estabelecimento do 
equilíbrio natural, assim que rompido o ciclo do 
surto atual. O produto (que é utilizado há mais 
de 70 anos) pode ser pulverizado de forma ter-
restre ou aérea e deve ser realizado sob rigoro-
so monitoramento de técnicos e de empresas 
especializadas.

O monitoramento é realizado com a instalação de 
armadilhas luminosas nas áreas de cultivo e o nível 
de controle é quando as coletas ultrapassam 100 
indivíduos, em média, por armadilha. Nesse caso, 
aguarda-se de 15 a 20 dias para o início da oviposi-
ção e eclosão das lagartas, para a aplicação dos in-
seticidas. Para o controle é recomendado o uso de 
inseticida biológico à base de Bacillus thuringiensis.

Macho e fêmea de T. arnobia

Ferreira-Filho, P.J.
Ferreira-Filho, P.J.

Ferreira-Filho, P.J.

Fêmea de T. arnobia ovipositando

Fonte: Wilcken, C.F.

Lagartas de T. arnobia

Ferreira-Filho, P.J.

7 • DANOS 
Os danos são expressivos e uma desfolha de 
100% em cultivo de eucalipto com 3 anos de 
idade pode reduzir o volume médio de madei-
ra em aproximadamente 40% no ano seguinte 
ao ataque. Sucessivos desfolhamentos podem 
causar a paralisia do crescimento e mortalida-
de das árvores de eucalipto. Com a perda das 
folhas, outras culturas atacadas (café, cacau e 
laranja), também podem apresentar redução 
na produção dos frutos. Cultivo de eucalipto com desfolha

Ferreira-Filho, P.J.

Armadilha luminosa

Ferreira-Filho, P.J./ MIP Florestal
Pulverização aérea com inseticida 
biológico Bacillus thuringiensis

Pulverização terrestre com inseticida 
biológico Bacillus thuringiensis
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