
Lagarta da mariposa browntail
Informativo

As lagartas da mariposa browntail têm pequenos pelos venenosos 
que podem causar reações cutâneas semelhantes a hera 
venenosa e outras reações mais graves.

As lagartas podem chegar a1,5 polegadas de comprimento e são 
marrons com uma listra branca de cada lado e duas manchas 
vermelhas/laranja na extremidade posterior.

Imagem do Serviço Florestal do Maine (Maine Forest Service)

As lagartas ficam ativas de meados de abril até o início de outubro. Os pelos 
são tóxicos por até três anos.

Sinais e sintomas

Erupção cutânea
Respiração e outros 
problemas 
respiratórios

O contato direto com os pelos pode causar uma erupção cutânea localizada, que pode durar desde 
algumas horas a vários dias. A erupção pode ficar vermelha, inchar e coçar. Algumas pessoas podem ter 
uma forma mais grave de erupção cutânea, que pode durar algumas semanas. Em alguns casos, os pelos 
podem ser inalados e causar problemas respiratórios. A erupção cutânea não é transmitida de uma pessoa 
para outra.

Não existe nenhum tipo de tratamento específico para a erupção causada pela
mariposa Browntail. Os remédios caseiros podem ajudar com os sintomas. Isso
pode incluir um banho frio com bicarbonato de sódio, pomada de
hidrocortisona e loção de calamina. Caso você tenha dificuldade para respirar,
engolir ou inchaço na boca, língua ou garganta, ligue para 9-1-1.



Prevenção

Tome um banho frio e 
troque de roupa após 
atividades em áreas 
com mariposas 
browntail para 
eliminar qualquer 
pelo.

Use máscara, óculos de 
proteção, e macacão 
quando estiver praticando 
qualquer atividade que 
possa espalhar os pelos da 
mariposa browntail, como 
por exemplo quando 
estiver recolhendo folhas.

Seque as roupas em 
dentro de casa 
durante os meses de 
junho e julho para 
evitar que os pêlos da 
mariposa fiquem nas 
roupas.

Faça trabalhos de 
jardinagem e apare 
as folhas em dias 
chuvosos para que 
os pêlos das 
mariposas não se 
espalhem.

Controle

Corte as teias de 
mariposas browntail
no inverno e logo no 
início da primavera

Use uma mangueira para 
lavar embaixo das 
estruturas onde houver 
lagartas e aspire com 
aspirador que tenha filtro 
HEPA

Contrate um 
arborista/aplicador 
de pesticida 
licenciado

Após cortar as teias, mergulhe-as em água e sabão para destruí-las. Contrate alguém para cuidar das 
árvores afetadas antes do final de maio a fim de evitar o desenvolvimento de pelos tóxicos. O uso de 
pesticidas a 250 pés da água do mar é restrito.

Para obter mais informações, consulte:
1. www.maine.gov/dhhs/browntailmoth (inclui as perguntas mais frequentes)

2. www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_mot
h_info.htm (inclui mapa com as áreas de risco da mariposa browntail)

Você também pode entrar em contato com o Maine 211 ao discar 211 , enviar 
uma mensagem de texto com o seu CEP para o número 898-211, ou ao enviar 
um e-mail para info@211maine.org para obter mais informações.
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