
Novo tratamento contra as Processionarias 

 
 Processionaria do Pinheiro ou como é vulgarmente 
conhecida, Lagarta do Pinheiro,  é a seguir aos fogos 
florestais é o segundo factor de destruição dos 
Pinhais. Os períodos de tempo indicados podem 
variar devido as condições climatéricas, fogos, 
etc….. 
 

O seu ciclo de vida é composto por 3 
fazes: Fase aérea, terrestre e 
subterrânea. 
 
Fase Aérea: Julho a Setembro. 
 Nesta fase a lagarta assume a forma 
de uma borboleta que após sair dos 
casulos, acasalam e fazem a postura 
de ovos nas folhas do Pinheiro. Por 
vezes não são facilmente detectadas 
pois têm hábitos noturnos.  

Fase Terrestre: Setembro a Fevereiro 
Depois da eclosão dos ovos as lagartas passam por 5 fases 
de crescimento sendo que a partir da 3 fase ganhem os  
perigosos pelos urticantes. Estas alimentam-se das folhas 
do Pinheiro. È também nesta altura que começam a formar 
os ninhos brancos que se vêm no cimo dos Pinheiros para 
se poderem abrigar do mau tempo. Neste período só sem  
do ninho para se alimentar e regressam depois de acabar 
 a refeição. Quando termina a sua completa formação 
iniciam a sua ultima fase do seu ciclo de vida. 
 

 
Fase Subterrânea: Fevereiro a Junho 
 
Agora as Lagartas iniciam a sua descida 
até ao solo em procissão em busca de um 
lugar no solo onde de possam enterrar par 
formar um casulo e transformar-se 
novamente em Borboleta. Assim se inicia 
novamente o seu Ciclo de Vida. 

 
Para a resolução do Problema recorre-se a Pulverizações 
em altura , o que em zonas urbanas pode contaminar 
zona próximas, e muitas vezes são feitas em altura de  
Chuvas o que vai diminuir a eficácia do tratamento. 
 
Desta forma aconselhamos o método de tratamento por 
 Micro-injecção, que consiste na injecção de um insecticida  
Próprio no pinheiro, o qual será absorvido por este, 
contaminando-o. Assim quando as lagartas começam a 
alimentar-se das sua folhas, ficam intoxicadas e morrem, 
não chegando a fazer os ninhos, .  
As Principais vantagens deste tratamento são: Facilidade do tratamento  
sem colocar as zonas vizinhas em perigo, pode ser aplicado a qualquer hora do dia, Duração do 
tratamento pode ir de 1 a 2 Anos,  
O período mais favorável para estes tratamentos é de Setembro a Dezembro, podendo ser aplicado em 
qualquer altura. 
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