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O QUE É A BROCA CINZA-ESMERALDA (EMERALD ASH BORER - AGRILUS
PLANIPENNIS FAIRMAIRE)?
A Broca cinza-esmeralda é um inseto que mata os freixos quando suas larvas fazem suas tocas por
baixo da casca da árvore e se alimentam dos nutrientes que circulam dentro da árvore. Este
inseto foi detectado pela primeira vez nos Estados Unidos em 2002.

VIZITE BOSTON.GOV/TREES
POU JWENN PLIS
ENFÒMASYON. 
Saiba como a Cidade de Boston está protegendo as
árvores chamadas Freixos (Ash Trees) e o que você pode
fazer para ajudar.

DO QUE A BROCA CINZA-ESMERALDA SE ALIMENTA?

Esta Broca cinza-esmeralda se alimenta somente em freixos, mas essa praga mata 99% dos
freixos que infesta. Se mais de um terço do freixo infestado estiver morto devido aos danos
causados pela Broca cinza-esmeralda, a árvore não pode ser salva e precisa ser removida.

O QUE PODE SER FEITO?

COMO A BROCA CINZA-ESMERALDA ESTÁ AFETANDO AS ÁRVORES DE BOSTON?
A Broca cinza-esmeralda foi detectada em 2014 e algumas árvores (freixos ou ash trees) nos
bairros de Boston estão apresentando sinais de infestação. Pode levar de 3 a 5 anos para que as
árvores comecem a exibir sinais externos da atividade da Broca cinza-esmeralda.

Preste atenção às árvores que estejam marcadas para remoção ou tratamento nos próximos meses.
Nunca leve material de uma árvore de um local para outro. O Departamento de Parques e Recreação de
Boston cuida das árvores nas ruas e nos parques. Se você vir uma árvore em uma rua ou parque público,
que pareça estar infestada com a Broca cinza-esmeralda, ligue para 311. Se tiver alguma pergunta sobre
como identificar freixos em propriedades privadas, como em terrenos de residências ou empresas,
contate um profissional certificado para cuidar de árvores (chamado de arborista).

COMO POSSO AJUDAR?

O Departamento de Parques e Recreação de Boston
(Boston Parks and Recreation Department) está
trabalhando para assegurar a saúde das árvores em
nossas vias públicas. Iremos proteger as árvores
saudáveis e remover árvores mortas e árvores com
grande infestação a fim de interromper a disseminação
da Broca cinza-esmeralda.

Também estamos trabalhando em um Plano
Florestal Urbano abrangente para preservar e
expandir nossa cobertura de árvores, e a
qualidade de vida em geral de todos os
Bostonianos. Aumentar os fundos e as equipes
que cuidam das árvores nos ajudará a responder a
pragas como a Broca cinza-esmeralda.


