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Programa de pulverização aérea começa em Mississauga 

 
 
A City of Mississauga vai realizar uma pulverização aérea programada provisoriamente para iniciar em 15 
de maio e terminar em 12 de junho de 2022. A pulverização ocorrerá entre as 5:00 e as 7:30. A 
pulverização visa atingir e controlar a Lymantria dispar dispar (LDD), conhecida anteriormente como 
«gypsy moth», em áreas afetadas da cidade. A calendarização da pulverização depende das condições 
meteorológicas, do surgimento das lagartas LDD e do desenvolvimento das folhas nas árvores. Os 
terrenos públicos e privados em áreas específicas (specific areas) dos Distritos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
11 serão pulverizados.  

A Cidade contratou a Zimmer Air Services para implementar a pulverização. Dois helicópteros com um 
sistema de pulverização voarão a uma altitude de aproximadamente 15 a 30 metros por cima dos topos 
das árvores. A pulverização depende do tempo e será realizada apenas se as condições meteorológicas 
forem adequadas. Cada área será pulverizada duas vezes, sendo as aplicações feitas com sete a 10 dias 
de intervalo. 

A Cidade elaborou perguntas frequentes (FAQs) detalhadas para abordar questões específicas relativas à 
pulverização que possa ter ou, se quiser saber mais, pode assistir à reunião pública (public meeting) a 
partir de 20 de abril. 

 
As datas específicas da pulverização são escolhidas com 48 horas de antecedência e podem ser 
canceladas com uma antecedência de até 12 horas com base nas condições meteorológicas. A Cidade 
emitirá um aviso ao público 48 horas antes de cada tratamento, indicado no website da pulverização 
aérea e fornecerá informações atualizadas em mississauga.ca/2022spray, nas redes sociais 
@citymississauga e @saugaparksrec. Incentivamos os residentes a registarem-se para receberem os 

novos alertas (news alerts) da pulverização aérea. 
 
Locais da pulverização 
Para saber se a sua casa está na área de pulverização, consulte o mapa Aerial Spray Treatment map 
online  
 

 

https://www.mississauga.ca/services-and-programs/forestry-and-environment/invasive-species/gypsy-moth/#:~:text=The%20City's%202021%20LDD%20(Gypsy,the%20spring%20and%20early%20summer.
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79904
https://www.youtube.com/watch?v=T2NMlW1dYcc
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://twitter.com/search?q=%40citymississauga&src=typed_query
https://twitter.com/saugaparksrec
http://www7.mississauga.ca/Departments/Parks/Mailing-Lists/Tree-Pests/subscribe.html
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id%3D2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05|01|michelle.ng@peelregion.ca|dee061a8478946a5181608da2ddbe786|356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68|0|0|637872720414152159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA%2Bn5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc%3D&reserved=0
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Bairros a pulverizar Parques e Florestas a pulverizar 
(fora dos bairros indicados) 

Central Erin Mills 
Clarkson-Lorne Park 
Cooksville West 
Creditview 
East Credit 
Erindale 
Erin Mills 
Gordon Woods 
Meadowvale Village 
Mineola 
Rathwood 
Sheridan  
South Common 
Streetsville 
Southdown 
University of Toronto Mississauga (UTM) 

Britannia Woods Community Forest 
Dr. Martin L. Dobkin Community Park 
Eden Woods 
Hyde’s Mill Hollow  
Jaycee Park 
Marco Muzzo Sr. Memorial Park 
Meadowvale Conservation Area 
Paul Coffey Park 
Pinecliff Park 
Riverview Park 
Riverwood  
Sparling Woods 
Staghorn Woods 
Windrush Woods 
  

 
Sobre a pulverização aérea 
LDD life cycle and does not affect adult moths or butterflies.  
A pulverização aérea utilizará um inseticida biológico, Foray 48B Biological Insecticide, Aqueous 
Suspension, contendo o ingrediente ativo Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk) estirpe ABTS-
351 Registration #24977 no âmbito da Pest Control Product Act. De acordo com a Health Canada, o 
tratamento 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. 
 
Consulte o aviso público (public notice) de pesticida da Cidade. 
 
A forma mais eficaz de tratar as populações generalizadas de LDD é aplicar o Btk por via aérea. Embora 
a pulverização aérea não vá erradicar a LDD, reduzirá as populações para níveis mais controláveis. A 
pulverização visa os topos das árvores. 

 
Preparação para o Dia da Pulverização Aérea  
A Cidade está empenhada em garantir que são tomados todos os passos possíveis para manter 
Mississauga saudável e habitável para todos os residentes. A segurança e a saúde dos residentes e a 
proteção do ambiente são as principais prioridades. É possível que as pessoas ouçam os ruídos dos 
helicópteros de manhã cedo. Todas as precauções de segurança necessárias são tomadas para garantir 
o risco mínimo do público, dos funcionários e aplicadores. 
 

A Peel Public Health recomenda que os residentes permaneçam dentro de casa durante a pulverização e 
durante 30 minutos após a pulverização para permitir que as gotículas assentem.  
 

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
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
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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Antes da pulverização, os residentes devem: 

• fechar as janelas 

• desligar ventoinhas e ar condicionados, ou selecionar a definição recirculação 

• recolher roupa e brinquedos 

• cobrir todos os jardins de vegetais e ervas 

• manter os animais de estimação dentro de casa 

• cobrir piscinas, BBQ, equipamento lúdico, mobiliário de jardim e automóveis 
 

Após a pulverização, os residentes devem: 

• lavar as coberturas de piscinas, BBQ, equipamento lúdico, mobiliário de jardim e automóveis com 
água 

• praticar uma boa higiene pessoal e alimentar (por exemplo, lavar as mãos após a realização de 
atividades ao ar livre, especialmente após fazer jardinagem; deixar os sapatos à porta no exterior; 
lavar todos os frutos e vegetais antes de os comer ou cozinhar) 

• lavar as patas dos animais de estimação antes de entrarem em casa 
 

Os residentes com preocupações ou perguntas sobre a saúde e a utilização de Btk podem telefonar para 
o 905-799-7700 da Peel Public Health. Os residentes também podem falar com o seu médico. 

 
Encerramentos e interrupções do trânsito 
A Cidade vai implementar um plano de tráfego que exige o encerramento temporário de estradas, 
parques e trilhos. Os encerramentos são necessários para satisfazer os requisitos de aprovação da 
Transport Canada. Também serão utilizados veículos com luzes intermitentes e sinalização para alertar o 
trânsito para a atividade dos helicópteros durante a pulverização. 

Estima-se que os encerramentos de estradas durem menos de 30 minutos, entre as 5:00 e as 7:30. 
Todos os serviços de emergência terão total acesso a todas as propriedades das zonas de pulverização. 

Para esclarecer dúvidas ou obter informações atualizadas sobre o que pode fazer para controlar a LDD 
na sua propriedade, detalhes da pulverização aérea, tais como datas, horas e locais da pulverização 
telefone para o 311 (905-615-4311 se fora dos limites da City of Mississauga) ou consulte 
mississauga.ca/2022spray. 
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[Descarregar foto] [Download photo] 
 

https://www.peelregion.ca/public-health/contact.asp
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31135613/IMG_2182-scaled.jpg
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Contacto de imprensa 
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
  

https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31141106/Three-caterpillars.jpg
mailto:media@mississauga.ca

