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Pulverização aérea da Cidade visa salvar árvores de espécies invasoras 

 
30 de março de 2022 
 
A City of Mississauga vai realizar uma pulverização aérea na primavera. A pulverização pretende visar e 
controlar a Lymantria dispar dispar (LDD), conhecida anteriormente como «gypsy moth», nas áreas 
afetadas da cidade. A calendarização da pulverização está dependente das condições meteorológicas, 
do surgimento das lagartas LDD e do desenvolvimento das folhas nas árvores. 

Datas e horas principais da pulverização  
Atualmente, a realização da pulverização está prevista entre 25 de abril e 12 de junho de 2022, e irá 
ocorrer durante a manhã entre as 5:00 e as 7:30. A área de pulverização abrange terrenos privados e 
públicos nos Distritos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e a área total a pulverizar é de aproximadamente 
2100 hectares (5189 acres). Estima-se que o custo para executar a pulverização deste ano seja de $3 
milhões. 

Sessão informativa pública 
Uma reunião pública virtual está programada para quarta-feira, 20 de abril, às 18:00 para responder às 
dúvidas ou preocupações dos residentes. Para participar faça o seu registo online em 
mississauga.ca/2022spray. 
 
«As lagartas LDD são uma espécie invasora que se destaca pelos pontos vermelhos e azuis e pela 
camada de pelos muito finos. Esta espécie existe há décadas com populações que têm vindo a 
aumentar consideravelmente nos últimos anos ascendendo a uma quantidade recorde em Mississauga 
e em Ontario. Embora as nossas árvores tenham demonstrado a sua resiliência ao enfrentarem eventos 
meteorológicos extremos como tempestades de gelo, ventos devastadores, doenças e outras 
infestações de espécies invasoras – há um limite para o que conseguem suportar antes que os 
impactos na sua saúde e sobrevivência sejam visíveis,» disse Stefan Szczepanski, Acting Director, 
Parks, Forestry & Environment. 

«É a quarta vez que a Cidade realiza uma pulverização aérea, tendo a mais recente sido realizada em 
2018. À semelhança dos anos anteriores, organizámos um plano abrangente para tratar áreas onde se 
espera uma perda grave de folhas. O programa de pulverização aérea irá ajudar-nos a proteger 
milhares de árvores folhosas, como o ácer, o carvalho, o olmo, o freixo, o choupo, o salgueiro e a 
bétula.» 

Nos últimos anos, a Cidade conseguiu controlar as populações da lagarta LDD usando outras medidas 
do Integrated Pest Management (IPM), tais como anelar árvores, dar injeções nas árvores, pulverizar o 
solo e raspar os depósitos de ovos. Contudo, em certas áreas da cidade, estes métodos por si só não 
são suficientes para fazer face ao surto atual. 

À medida que crescem, as lagartas LDD alimentam-se de folhas - desfolhando as árvores, 
enfraquecendo-as e tornando-as mais suscetíveis a doenças e condições meteorológicas extremas. Se 
não forem tratadas, as LDD podem propagar-se para outras áreas em Mississauga e ameaçar outras 
florestas nativas, bosques e parques. 

Szczepanski acrescentou: «O dossel das árvores constitui uma parte importante de Mississauga, 
apresentando inúmeros benefícios para a comunidade e o ambiente, uma vez que contribui para 
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remover o dióxido de carbono do ar e libertar oxigénio. A preservação, a proteção e o crescimento do 
dossel das árvores continua a ser um elemento central para a Cidade.». 
 
O que os residentes precisam de saber 
A pulverização aérea utilizará um inseticida biológico, o Foray 48B, que contém o ingrediente ativo 
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk). A pulverização de spray irá produzir gotículas finas que 
são suficientemente pequenas para aderirem às folhas das árvores. O Btk é uma bactéria natural 
encontrada na terra e foi aprovado pela the Pest Management Regulatory Agency, uma agência da 
Health Canada, para utilização aérea sobre áreas urbanas. O Btk é um pesticida eficaz que tem sido 
usado globalmente durante mais de 30 anos para controlar com sucesso as populações de LDD. 
 
De acordo com a Health Canada, o tratamento com Btk é considerado de baixo risco para a saúde 
humana e o ambiente. O Btk só é tóxico na fase de lagarta do ciclo de vida da LDD e não afeta as 
mariposas ou as borboletas adultas. 

«À semelhança dos programas de pulverização aérea anteriores realizados pela City of Mississauga, a 
Peel Public Health está empenhada em apoiar o programa de pulverização aérea respondendo a 
quaisquer preocupações ou dúvidas relacionadas com a saúde suscitadas pelos residentes,» disse o 
Dr. Nicholas Brandon, Associate Medical Officer of Health. «A Peel Public Health não prevê quaisquer 
impactos na saúde resultantes da utilização do Foray 48B durante a pulverização aérea da Cidade. 
Embora não seja necessária tomar precauções especiais, os residentes devem permanecer dentro de 
casa e desligar por 30 minutos os ventiladores de aquecimento/ar condicionado durante a pulverização 
enquanto as gotículas assentam. Após a pulverização, os residentes devem lavar as coberturas das 
piscinas, os BBQ, o equipamento lúdico, o mobiliário de jardim e as suas mãos.» 

A Cidade tem trabalhado com os parceiros regionais (Peel Public Health e Peel Regional Police) e as 
agências provinciais (Ministry of Transportation, Ministry of Natural Resources and Forestry, Ministry of 
Environment and Climate Change) para finalizar os detalhes finais da pulverização. 

Operações de pulverização 
A pulverização ocorrerá durante vários dias, com a realização de duas aplicações de spray. Dois 
helicópteros voam sobre os topos das árvores a cerca de 15 a 30 metros para realizar a pulverização. A 
pulverização está dependente das condições meteorológicas e só será realizada mediante as condições 
adequadas. Assim escolhem-se as datas de pulverização específicas com 48 horas de antecedência, 
podendo estas ser canceladas no caso de alteração das condições atmosféricas. A Cidade emitirá 
comunicações ao público 48 antes de cada tratamento e fornecerá informações atualizadas através do 
311 e online em mississauga.ca/2022spray. A pulverização pode ser cancelada até 12 horas de 
antecedência em caso de alteração das condições meteorológicas. 
 
«A Cidade optou por realizar um tratamento de pulverização aérea enquanto método eficaz e 
comprovado para controlar as populações de LDD. O tratamento é eficaz quando aplicado 
uniformemente nos topos das árvores afetadas. As pulverizações anteriores foram bem-sucedidas,» 
disse Paul Tripodo, Aerial Spray Project Lead. «Esta pulverização de spray será orientada para as áreas 
densamente povoadas da cidade e inclui parques, florestas e bosques. A pulverização também 
abrangerá propriedades privadas, incluindo bairros residenciais em Distritos visados.» 
 
Onde obter atualizações e informações 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
http://mississauga.ca/2022spray
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• Inscreva-se numa sessão informativa virtual em 20 de abril para aprender mais sobre a 
pulverização aérea. Os funcionários municipais responderão às dúvidas e preocupações dos 
residentes. 

• Consulte mississauga.ca/2022spray 

• Subscreva o e-mail de alerta com notícias sobre Espécies Invasoras e Controlo de Pestes em 
Árvores para receber atualizações 

• Ligue para o 311 (ou 905-615-4311 fora dos limites da cidade) 

• Para informações de saúde relacionadas com a pulverização de spray, contacte a Peel Public 
Health pelo 905-799-7700 

• Siga-nos nas redes sociais - @citymississauga e @saugaparksrec 
 

Lei 

Em 16 de fevereiro, o Conselho aprovou uma lei (BL0029-2022) para declarar uma infestação de 
Lymantria dispar dispar (LDD) em Mississauga. A lei autoriza a divisão de Parks, Forestry & 
Environment a implementar um programa de pulverização aérea usando Btk para controlar a LDD nas 
áreas de tratamento identificadas pelo Commissioner of Community Services. 
 
Como pode evitar as lagartas LDD na sua propriedade 
Os residentes podem proteger as árvores das suas propriedades com medidas adicionais como a 
remoção de depósitos de ovos antes do final de abril. É possível encontrar depósitos de ovos nas 
árvores, nas soleiras, sobre as calhas, no mobiliário de jardim, nas cercas ou caixas do correio. Veja o 
vídeo (video) sobre como remover os depósitos de ovos de LDD. 
 
O programa de pulverização aérea de 2022 faz parte do Invasive Species Management Plan and 
Implementation Strategy, que responde à ameaça das espécies invasoras. O plano e a estratégia 
proporcionam uma abordagem faseada em toda a cidade para controlar as espécies invasoras como a 
LDD, o Besouro verde, a Erva-alheira, a Chirívia, a Vinha estranguladora e a Canabrás-gigante. 

Saiba mais sobre a pulverização aérea: mississauga.ca/2022spray. 
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