
LAGARTA-PROCESSIONÁRIA-DO-PINHEIRO   

Thaumetophoea pityocampa, mais conhecido por “lagarta do pinheiro” ou “brugos”, é um inseto da família das traças, 

tratando-se de uma borboleta noturna que se instala em pinheiros e cedros. É constituída por milhares de pêlos urticantes de 

coloração alaranjada que se vão libertando pelo ar à medida que a lagarta se desloca, dando origem às designadas procissões.  

A processionária pode originar graves problemas de Saúde Pública devido à ação urticante que 

provoca alergias na pele, globo ocular e aparelho respiratório quer em seres humanos, 

principalmente crianças, quer em animais domésticos.  

Como prevenir? 

Em caso de contacto com a lagarta, contacte a linha SNS 24 (808 24 24 24)  

ou dirija-se a uma Unidade de Saúde.  

Em animais domésticos, dirija-se ao veterinário. 

 Evite o contacto com as lagartas em estado de procissão, não as pise nem esmague; 

 Na remocação dos ninhos da lagarta, assegure a proteção da pele e dos órgãos respiratórios 

(usar luvas, máscara e óculos de proteção); 

 Em caso de contacto com a roupa, esta deve ser lavada a temperaturas elevadas; 

 Evite passear animais em áreas com pinheiros ocupados pela lagarta; 

 Colocação de caixas-ninho em espaços escolares e verdes da Rede Municipal de Parques e Jardins, após a 

devida avaliação do risco, caso haja impossibilidade poderá sinalizar-se, isolando, o perímetro de ocupação da 

lagarta.  
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OVO 

(postura nas agulhas) JULHO A AGOSTO 

5 - Na última fase emergem os 
insetos adultos. 

Posteriormente, as fêmeas 
voltam a fecundar e reiniciam o 

ciclo. 

SETEMBRO A JANEIRO 

1 - Início da fase aérea.  
Construção do ninho na 

copa dos pinheiros. 

CASÚLO 

(pupação) 

4 - Ocorre a fase subterranea.  
O enterro é encabeçado por uma 

fêmea e, já no solo, desenvolve-se 
o casúlo (ou crisálida). 

JUNHO  
FEVEREIRO A MAIO 

3 - As lagartas abandonam 
os ninhos e iniciam a 

procissão. 

BORBOLETA 

(desenvolvimento do adulto) 

LARVA 

(desenvolvimento lavrar) 
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