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Programa “Lagarta Parda. Você deve 
controlar” reforça responsabilidade 

de todos no controle da praga

Desde o início do ano, uma ampla cam-
panha publicitária vem reforçando o 
trabalho de divulgação do Programa 
Fitossanitário de Controle da Lagarta 

Parda. A campanha, que está on line nos princi-
pais canais da Internet, está sendo trabalhada fi-
sicamente especialmente no Sul e Extremo Sul 
da Bahia. Esta campanha faz parte do programa 
que visa a conscientização da população sobre o 
plano de controle e manejo integrado da lagar-
ta parda desfolhadora que contempla uma sé-
rie de medidas que vão desde o monitoramento 
adequado até a recomendação das melhores so-
luções de controle para o produtor. 

O programa, lançado em outubro de 2015, 
é uma parceria da Secretaria da Agricultura (Se-
agri-BA), através da Agência de Defesa Agropecu-
ária da Bahia (ADAB), da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF) e entidades 
parceiras. “Estamos sempre dialogando com os 
produtores rurais para, conjuntamente, definir o 
plano de manejo para o efetivo controle da La-
garta Parda com a participação das prefeituras, 
das empresas, das entidades ambientais que são 
membros da Comissão Técnica Regional (CTR), 
estabelecida e liderada pela ADAB”, explicou o di-
retor executivo da ABAF, Wilson Andrade.   

“A campanha ‘Lagarta Parda. Você deve con-
trolar’ traz a imagem da lagarta para que os pro-
dutores possam identificar facilmente a praga e 
vem com um forte apelo à problemática, que 
tem como objetivo chamar atenção ao produ-
tor que o controle também é sua responsabili-

dade”, explica Handerson lima, diretor da Pauta 
Sete, agência responsável pela criação da cam-
panha.

Esta marca foi desenvolvida para apresen-
tar uma identidade visual que é composta por 
cartão de visitas, personalização da frota e uni-
forme para os técnicos que farão visitas aos ór-
gãos públicos e produtores rurais. Entre as pe-
ças criadas estão: outdoor, spot, filme, folder e 
banner explicativo, peças de integração com re-
des sociais, além de banners para sites locais. A 
campanha tem abrangência de Eunápolis à divi-
sa da Bahia com o Espírito Santo. (Confira al-
gumas peças e dados da campanha na pg 06).

A campanha teve duração inicial de seis me-
ses e, devido ao seu sucesso (juntamente com 
as atividades realizadas em campo), foi prorro-
gada até o final do ano. As veiculações foram 
planejadas cuidadosamente para que a mensa-
gem chegue à todas às comunidades.

OcOrrências - Essa iniciativa veio após a 
constatação que os plantios de eucalipto, café 
e outras culturas localizados no Sul e Extremo 
Sul da Bahia têm sofrido com o ataque de lagar-
tas, com predomínio da espécie Lagarta Parda 
(Thyrinteina arnobia), responsável pelo desfo-
lhamento de plantas. Este inseto é nativo, com 
presença já registrada ao longo dos anos em 14 
estados brasileiros. Especialistas acreditam que 
mudanças no clima e desaparecimento de ini-
migos naturais podem estar favorecendo o au-
mento momentâneo da população deste inseto. 

as lagartas – e as mariposas em que elas 
se transformam – ficam normalmente nas áreas de 
cultivo. Uma das possíveis causas da presença dos 
insetos nas áreas urbanas é a forte atração que a lu-
minosidade exerce sobre as mariposas. A atração 
pela luz é, inclusive, utilizada no controle de sur-
tos esporádicos desses insetos por meio da instala-
ção de armadilhas luminosas que atraem e apreen-
dem as mariposas.

PrOdutO - O controle à praga de lagartas 
nos plantios de eucalipto está sendo realizado 
com o inseticida biológico à base de Bacillus thu-
ringiensis. Trata-se de um produto biológico, de 
ocorrência natural, que controla de maneira efi-
caz as lagartas desfolhadoras. O produto é especí-
fico para lagartas, ou seja, não oferece risco à saú-
de 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 orga-
nismos, inclusive aos pássaros que se alimentam 
das lagartas 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 equi-
líbrio natural, assim que rompido o ciclo do sur-
to atual. O produto (que é utilizado há mais de 
70 anos) pode ser pulverizado de forma terrestre 
ou aérea e deve ser realizado sob rigoroso mo-
nitoramento de técnicos e de empresas especia-
lizadas.
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Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda 
treina mais de 3 mil pessoas no Sul e Extremo Sul da Bahia

Mais 3 mil pessoas, de cerca de 80 co-
munidades, já foram treinadas em 
em 84 encontros, desde o início 
das ações do plano operacional do 

Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta 
Parda (PFCLP) no Sul e Extremo Sul da Bahia.

As atividades tiveram início em 02 de outu-
bro de 2015 com o seminário de lançamento do 
PFCLP que reuniu mais de 170 pessoas no Par-
que de Exposições de Teixeira de Freitas (BA). 
Em seguida, em 25 e 26 de novembro do ano 
passado, também em Teixeira de Freitas, foi re-
alizada a Capacitação de Líderes no Monitora-
mento, Controle e Fiscalização da Lagarta Par-
da no Sul e Extremo Sul da Bahia. A partir de 
janeiro de 2016, iniciaram os treinamentos com 
os grupos de produtores em sindicatos, assen-
tamentos, comunidades etc.

No período, a equipe do plano operacio-
nal – composta por um Engenheiro Agrôno-
mo e dois Engenheiros Florestais – percorreu 
mais de 42 mil quilômetros para a realização 
dos treinamentos, além das reuniões e semi-
nários com parceiros. Nos treinamentos foram 

distribuídos mais de 12 mil folders – uma das 
peças produzidas pela campanha de comuni-
cação do PFCLP. 

Além da atuação da equipe contratada para 
a realização dessas ações, o PFCLP conta com 
o apoio dos sindicatos rurais do Sul e Extremo 
Sul da Bahia e da Associação dos Produtores de 
Eucalipto do Extremo Sul Bahia (Aspex) e seus 
associados. Todos contribuem para a divulga-
ção do programa, utilizando inclusive do What-
sapp para o envio do VT da campanha.

O objetivo do PFCLP é adotar medidas de 
controle da praga “lagarta desfolhadora” (Thyrin-
teina arnobia ou Lagarta Parda), primeiramen-
te no Sul e Extremo Sul da Bahia. Entre as ações 
realizadas no início do programa estãoas visitas 
para apresentação do PFCLP às Prefeituras, Se-
cretarias de Agricultura, Secretarias de Meio Am-
biente, Sindicatos Rurais, Agências Bancárias 
com carteira rural e lojas de produtos agropecuá-
rios, buscando parceria e o apoio dos municípios 
para a realização do plano junto às comunidades. 
Neste primeiro momento, as cidades alcançadas 
foram: Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Carave-

las, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Ita-
maraju, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Mucu-
ri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz 
de Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda, incluin-
do comunidades rurais, aldeias e assentamentos 
vizinhos.

De acordo com o coordenador do plano 
operacional, Paulo Andrade, na sequência a 
equipe partiu para o nivelamento de conheci-
mento das comunidades rurais sobre a Lagar-
ta Parda. “Para isso, têm sido realizados treina-
mentos para identificação e controle da Lagarta 
Parda nas comunidades rurais, associações, al-
deias e assentamentos. Os treinamentos têm 
sido intensificados, visando difundir o conheci-
mento sobre a biologia da praga, seus hospedei-
ros e inimigos naturais, priorizando trabalhar o 
Manejo Integrado de Pragas (MIP), envolvendo 
o controle biológico para preservação ambien-
tal e da saúde humana. Essas ações darão res-
paldo a uma ampla base de informações sobre 
a ocorrência da praga nas Regiões Extremo Sul 
e Sul da Bahia, contribuindo para o seu monito-
ramento e controle”, explica.  

Seminário de lançamento do programa Treinamento em Rancho Queimado, Alcobaça - BA

Este primeiro momento, as cidades alcançadas foram: 
Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, 
Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Lajedão, 
Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, 
Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda

3 mil
Mais de 

pessoas treinadas

84
encontros

Mais de

42 mil
quilômetros percorridos

12 mil
Distribuídos mais de

folders
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Assentamento Avací Silva, em Ibirapuã -  BACafeicultores, em Eunapolis - BA

Escola Municipal de Nova Brasília, Mucuri - BAAssociação dos moradores e produtores rurais de Hermelândia, Canavieiras - BA

Aldeia Bugigão em Porto Seguro - BAAssociação dos Pequenos Produtores do Rio Caraívas, Itabela - BA

Corumbau, Prado - BAAssociação dos Pequenos Produtores de Igrejinha, Alcobaça - BA

Especial Programa Lagarta Parda/Julho 2016
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Kleyton Andrade de Lima,
Silvicultura – UNF/BA Suzano Papel e Celulose 

“A ideia e concretização de ter criado esse 
programa foi de muita importância para a 
região do Extremo Sul da Bahia, em função 
dos sérios problemas que tivemos/temos 
(menor escala) com a Lagarta Parda. O foco 
de atuação junto às prefeituras, secretarias, 
comunidades, fomentados, propriedades 
particulares e demais setores, realizados 
pelos Técnicos e o Coordenador do Programa, 
foi de extrema valia para esclarecer in loco 
e com uma linguagem mais apropriada as 
dúvidas ainda existentes em relação à praga, 
ao método de combate, produto utilizado e 
demais informações pertinentes do processo. 
Um ponto bastante positivo do programa, 
foi o de fortalecimento (interação) entre as 
empresas na atuação de monitoramento/
combate à praga, fruto disso foi a recente 
renovação do programa, pois acreditamos 
na sua eficácia e que estamos no caminho 
certo para minimizar/extinguir a Lagarta 
Parda em nossa região”.

Vitor Bonfim, 
Secretário de Agricultura do Estado da Bahia (Seagri) 

“A defesa agropecuária é uma das prioridades 
do governo do Estado. Aliado à iniciativa 
privada e com a indispensável conscientização 
do setor produtivo, estamos atuando com ações 
de prevenção e controle a Lagarta Parda. 
Sofremos grandes perdas com a Helicoverpa, 
por exemplo, no oeste do Estado, praga 
responsável por prejuízos da ordem de R$ 1,6 
bilhão. Por isso, temos agido preventivamente e 
de forma articulada, garantindo a continuidade 
do  Programa Fitossanitário de Controle da 
Lagarta Parda na Bahia”.

Gleyson Araújo, Aspex 

“São muitos os desafios do homem do campo, 
do agronegócio, que tanto representa para 
economia de nosso estado e país. Mais 
uma vez nos deparamos com um grande 
desafio, nunca antes visto em nosso manejo 
e em nossa região de atuação. O ataque 
da praga Lagarta Parda desfolhadora, 
verificado também em outras culturas, mas 
que felizmente com ações rápidas, manejo 
integrado e bons parceiros, pode-se controlar 
e minimizar os danos. E assim devemos nos 
manter, promovendo acompanhamento, 
controle e juntos vencendo desafios, pois 
somente juntos somos mais”.

Wilson Andrade, Diretor Executivo da ABAF 

“As empresas de base florestal estão unindo 
esforços a outras instituições de pesquisa, 
extensão e de produtores rurais para 
buscar soluções coletivas que possam fazer 
frente ao risco de aumento desta ameaça à 
produtividade da agricultura na região”.

Armando Sá, 
Diretor de Defesa Sanitária Vegetal da ADAB 

“O agricultor é responsável pela execução 
das medidas fitossanitárias estabelecidas 
pelo Serviço Oficial de Sanidade Vegetal e 
corresponsável pelo sucesso do programa 
que conseguiu controlar a praga em 
apenas um ano de implantação. Como não 
é possível a erradicação da Lagarta Parda 
no campo, a proposta é mantê-la em níveis 
baixos, reduzindo os prejuízos econômicos 
e possibilitando a convivência com o inseto 
no campo. A ADAB trabalha com o Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) sem utilizar 
o controle químico, apenas o controle 
biológico - ferramenta que prioriza a 
preservação ambiental e a saúde humana”.

Edmilson Bitti, 
Coordenador de Desenvolvimento 

Operacional ES e BA, Fibria 

“A parceria da Fibria com a ABAF e a ADAB, 
ambas muito representativas em seus 
segmentos, nos permite compartilhar 
conhecimento para obtenção do controle 
efetivo da Lagarta Parda no Sul da Bahia. 
O sucesso das ações realizadas permite 
minimizar este problema fitossanitário e 
garantir o desenvolvimento econômico e 
sustentável da atividade florestal na região. A 
parceria inclui a realização de treinamentos e 
monitoramentos de campo, além da interação 
com as comunidades e produtores florestais, 
que estão contribuindo efetivamente para o 
controle da praga”.

Karina Carnielli Zamprogno, Coordenadora 
Pesquisa Desenvolvimento Florestal, Veracel 

“O trabalho cooperativo e integrado 
realizado pela ABAF e ADAB para entender, 
conscientizar e controlar a ocorrência da 
Lagarta Parda no extremo Sul da Bahia é 
mais um exemplo de que a coordenação 
de esforços e o compartilhamento do 
conhecimento e dos recursos é um excelente 
caminho para o sucesso!” .

Especial Programa Lagarta Parda/Julho 2016
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Paulo Roberto Oliveira de Andrade, 
Coordenador Técnico do PFCLP na Bahia

“O PFCLP tem realizado nas comunidades 
rurais, associações, aldeias indígenas 
e assentamentos, treinamentos para 
identificação e controle da praga, 
priorizando as localidades com cultivos 
expressivos de plantas susceptíveis ao 
ataque da Lagarta Parda (Cacau, Café e 
Eucalipto). Nestes meses tem se obtido um 
significativo alcance junto aos agricultores 
e trabalhadores rurais. Essas ações darão 
respaldo a uma ampla base de informações 
sobre a ocorrência da praga na região, o 
que contribuirá para o seu monitoramento 
e controle. Com temperaturas mais 
amenas durante todo o período que 
compreende os meses de maio a agosto, 
há um favorecimento para ocorrências de 
novos surtos de Lagarta Parda, quando a 
atenção deverá ser redobrada para detecção 
do surgimento dos primeiros focos. É de 
grande importância a detecção precoce dos 
primeiros focos de lagartas, pois viabilizará 
a utilização de técnicas de controle biológico 
para que em tempo se faça a supressão do 
foco, interrompendo o ciclo de vida da praga 
e consequentemente evitando a ocorrência 
de grandes surtos”. 

 Marco Vargas, 
Diretor Geral da ADAB 

“Acreditamos na segurança fitossanitária 
como alicerce para o desenvolvimento 
do agronegócio e sustentabilidade da 
agricultura familiar baiana. Sempre unimos 
esforços para evitar ou reduzir perdas na 
produção, que ocasionam prejuízos ao 
produtor, para a economia local e queda na 
geração de emprego e renda”.

Epaminondas Junior, 
Fiscal Estadual Agropecuário e 

Coordenador do PFCLP na Bahia 

“Recente surtos da lagarta desfolhadora 
(Thyrinteina arnobia) em nossa região, 
além de preocupar o setor produtivo 
pelos prejuízos que causam às lavouras, 
toda sociedade tem afetada pela grande 
quantidade de mariposas que invadem as 
áreas urbanas atraídas pela luminosidade. 
As ações desenvolvidas pelo PFCLP vem 
reduzindo esses surtos à medida que leva 
conhecimento aos produtores de eucalipto 
e outras culturas hospedeira, quanto ao 
monitoramento e controle eficiente da praga 
através de ações envolvendo o produtos 
biológico que visam a preservação ambiental 
e a saúde humana”.

Ricardo Covre, 
Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela

“Tivemos incidência da Lagarta Parda 
em 2015 afetando muitas lavouras de 
nossa região. Esse ano, porém, não temos 
escutado queixas dos produtores em 
relação a presença dela nas plantações. 
Estamos contando com a ajuda da ABAF 
que está sempre em contato para nos 
respaldar”.

Marcus Vinicius Nascimento Sousa, 
Técnico Operacional - PFCLP 

“Após treinamentos de identificação, 
cartazes, outdoors e entrevistas em rádios a 
população tem observado com mais cautela 
o aparecimento dessa lagarta, assim como 
tem se alertado para sua identificação 
precoce.A região de Eunápolis, que perfaz 
o perímetro de Itabela até Canavieiras, 
obteve boa resposta por parte da população, 
principalmente da área rural que é a mais 
atingida. Os treinamentos sempre feitos 
em salas de aula cheias e dúvidas eram 
prontamente esclarecidas”.

Diogo Jahel, 
Técnico Operacional do programa

“O objetivo proposto foi alcançado, pois 
os vários benefícios trazidos atingiram o 
público-alvo que são: comunidades rurais, 
distritos da região e fazendas com seus 
produtores. Benefícios estes que além de 
esclarecer inúmeras duvidas sobre o inseto 
(Thyrinteina arnobia) popularmente 
chamado de Lagarta Parda, mostram 
também através de palestras e treinamentos 
como identificar e fazer o controle correto 
(qual produto utilizar,como fazer, etc.) 
para que não prejudique a natureza, seres 
humanos e nem animais, deixando claro 
que dá pra se fazer o combate certo à esta 
“praga”  que vem trazendo prejuízos no Sul e 
extremo Sul da Bahia atacando ás principais 
culturas da região como; Eucalipto, Café, 
Cacau e Cítrus, sem gerar transtorno à 
população de uma forma geral. A equipe 
do programa ficou bastante satisfeita com 
as informações levadas que promoveu um 
bom nivelamento de conhecimento por onde 
atuou e o feedback positivo das pessoas 
envolvidas. Para o segundo semestre o 
trabalho será mapear e monitorar os focos 
da praga, para planejar um controle efetivo e 
continuar dando apoio no que for necessário 
com relação à este assunto”.

Caravelas Florestal 

“A Lagarta Parda se tornou um dos 
maiores problemas para as culturas 
suscetíveis em nossa região. Apesar 
dos esforços individuais de empresas 
e  produtores, um trabalho integrado 
é a única forma de conseguir êxito 
no controle da praga. Sendo assim, 
o programa desempenha um papel 
fundamental ao conscientizar 
comunidade e produtores a respeito da 
importância deste controle. Esta ação 
irá prevenir um grande prejuízo que 
atingirá toda a cadeia produtiva”.

Especial Programa Lagarta Parda/Julho 2016
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Banners impressos Outdoor

Banners eletrônicos (alguns modelos)

Carros

Assista no canal ABAF no YouTube o vídeo da campanha

Folder (também para visualização e download no site da ABAF)

Campanha publicitária
Para a primeira fase do Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda, foram contemplados 08 rádios, 04 sites e, ini-
cialmente, 16 placas de outdoor. A campanha publicitária somou, neste primeiro momento, mais de 900 inserções em rádios, 
255 dias de veiculação de outdoor e mais de 260 dias de exposição do banner da campanha em sites da região.

Especial Programa Lagarta Parda/Julho 2016

Escute o spot da campanha no canal ABAF do SoundCloud
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Mapa de atividades do primeiro semestre do programa
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ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

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:
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