PROJETO PROCESSIONÁRIA
A lagarta do pinheiro, vulgarmente apelidada de lagarta Processionária - com o nome cien�fico
de Thaumetopoea pityocampa - é um inseto desfolhador dos pinheiros e cedros.
As lagartas passam por 5 estádios de crescimento e a par�r do 3º estádio possuem pêlos
ur�cantes que causam alergias na pele, globo ocular e aparelho respiratório. Estas alergias são
sempre muito desagradáveis e podem ter consequências graves, dependendo da sensibilidade
do indivíduo a�ngido. Os animais domés�cos também podem sofrer consequências graves. As
lagartas de 5.º estádio, após a�ngirem o seu completo desenvolvimento, abandonam os ninhos
e dirigem-se em procissão (daí o nome de Processionária) para o solo, onde se enterram para
depois emergir como borboleta no Verão, completando assim o seu ciclo anual.
O problema desta lagarta levou a Junta de Freguesia a elaborar um plano de ação a longo prazo
de modo a minorar os graves problemas de saúde pública que este inseto pode causar.
Para esse efeito foi desenhado um plano de promoção da instalação de uma espécie de ave que
se alimenta destas lagartas, combatendo deste modo a sua disseminação e aumentando a
biodiversidade das aves na freguesia.
As aves de que falamos são os chapins, que u�lizam cavidades naturais em árvores para
nidificarem e que apreciam bastante as caixas ninho;

LPN – Liga para a Proteção da Natureza
As instruções de construção dos ninhos seguiram as dire�vas da Liga para a Proteção da
Natureza descritas no documento disponibilizado pela mesma, assim como as indicações para a
instalação dos ninhos nas árvores: altura, exposição, orientação, etc.

Foi iniciado este projeto agora em 2019 começando pela aquisição da madeira sem tratamento
e realização dos cortes segundo as instruções da LPN e execução dos ninhos.
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Foi também já realizada a primeira instalação de ninhos em locais onde existem pinheiros ou
próximo, maximizando as hipóteses de instalação de casais reprodutores que é o objetivo
principal desta ação.
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Toda a freguesia será abrangida por este projeto pretendendo a Junta de Freguesia envolver
mais tarde a comunidade escolar no mesmo de modo a informar as populações deste problema
e contribuir para um envolvimento das mesmas na proteção do trabalho que se está a realizar e
promover a defesa das aves nos nossos jardins e espaços públicos.
Este projeto prevê nesta fase inicial a instalação de 20 ninhos, estendendo-se a todos os focos
de pinheiros existentes.
Posteriormente serão avaliadas outras zonas onde a promoção da instalação desta ave possa
contribuir para uma distribuição alargada que contribua para a generalidade da freguesia e não
apenas focada nos espaços públicos.

Espaços Verdes – instalação de ninhos para Chapim – combate à processionária

3

