LAGARTA
DO PINHEIRO

Thaumetopoea pityocampa, schiff. / Processionária
A processionária, vulgarmente conhecida como lagarta do pinheiro, é um inseto desfolhador que se alimenta
de agulhas de várias espécies de pinheiro. Os pinheiros atacados por esta praga apresentam na sua copa
ninhos construídos com a seda que a lagarta produz. Estes vão aumentando de dimensão à medida que as
lagartas vão crescendo, o que ocorre entre outubro e fevereiro/março. A partir de outubro é possível observar
ninhos, na parte terminal dos ramos expostos ao sol e por isso mais iluminados.
As lagartas passam por diversas fases de crescimento, denominadas por instares. A partir do terceiro instar,
desenvolvem pelos urticantes responsáveis pelas alergias cutâneas em pessoas e animais. Estes pelos são libertados pela lagarta, podendo encontrar-se nos ninhos e nos locais por onde esta passa.
Os principais grupos de risco são as crianças e os animais.
No inverno e durante a primavera as lagartas abandonam os ninhos e descem das copas das árvores pelos troncos em procissão - daí o nome pelo qual são conhecidas. Enterram-se no solo e formam um casulo, transformando-se em pupa ou crisálida. Depois passam à fase de borboleta.

NOVEMBRO
LAGARTA

JANEIRO / MARÇO
PROCISSÃO

POSTURA
APROXIMADA
DE 200 OVOS

DESENVOLVIMENTO
DAS 5 FASES LARVARES
DURANTE O INVERNO

ENTERRADO À
SUPERFÍCIE

CRISÁLIDA

JULHO / AGOSTO
BORBOLETA

PREVENÇÃO E CONTROLO
A processionária tem um elevado número de
inimigos naturais ou predadores que regulam
a sua população. Entre estes, encontram-se os
insetos que parasitam os ovos, as lagartas e as
pupas. Outros inimigos naturais da lagarta do
pinheiro são os chapins e as poupas que se alimentam desta espécie na sua fase de lagarta.

SAÚDE PÚBLICA E RECOMENDAÇÕES
Da presença da processionária resultam alguns perigos
para a saúde das pessoas e animais:

. No ser humano, os pelos urticantes da lagarta podem
causar alergias cutâneas. Em situações mais graves pode
ocorrer asfixia, se as vias respiratórias forem afetadas.

. Nos animais, o contacto direto com a lagarta provoca
danos que se manifestam particularmente ao nível das
patas e da boca.

. Em zonas de pinhal, e sobretudo entre os meses de janeiro e março, mantenha as crianças e animais vigiados;

. Alerte as crianças para o perigo de mexer nestas lagartas
e nos seus ninhos;

. Caso exista contacto com os pelos da lagarta, lave rapidamente a zona afetada com água e sabão.

. No caso dos animais, deve levá-los de imediato ao veterinário.

O SERVIÇO DA EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE CASCAIS
No concelho de Cascais, o tratamento da processionária é

Caso verifique a existência da lagarta proces-

feito pela Empresa Municipal de Ambiente de Cascais,

sionária nos pinheiros que sejam da responsabili-

recorrendo a uma empresa especializada. Este tratamento

dade do município, contacte:

é realizado em pinheiros adultos que sejam da responsábilidade do município de Cascais, a saber:

800 203 186

. Via pública

Dias úteis das 9h às 17h

. Jardins-de-infância e escolas da Rede Pública Municipal

