
  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE DE BARATAS DE ESGOTO 

(Periplaneta americana) E FRANCESINHA (Blattella germanica) 

 ( ) Manter alimentos guardados em recipientes fechados. 

 ( ) Conservar armários e despensas fechados, sem resíduos de alimentos. 

 ( ) Verificar periodicamente, frestas e cantos de armários e paredes. 

 ( ) Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes 

adequados. 

 ( ) Remover e não permitir que sejam amontoados: caixas de papelão e lixo em locais 

não apropriados. 

 ( ) Manter caixas de gordura e galerias  bem vedadas.   

 ( ) Colocar tampas em ralos não sifonados.  

 ( ) Colocar borracha de vedação na parte inferior externa das portas. 

 ( ) Manter bem calafetados as junções de revestimentos de paredes e pisos. 

 ( ) Ficar atento com os tetos rebaixados. 

 ( ) Limpar periodicamente a parte posterior de quadros ou painéis. 

 ( ) Remover e destruir ootecas (ovos de baratas). 

 ( ) Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo os 

teclados dos computadores das migalhas de pão,  biscoitos, etc.. 

 ( ) Providenciar a vedação ou selagem de rachaduras,  f restas, vasos, fendas, que 

possam servir de abrigo para as baratas. 

 ( ) Praticar limpezas úmidas totais, tantas vezes por dia quanto necessário para manter 

desengordurados, pisos, coifas, fogões e maquinários. 

  

  

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS DOMÉTICAS 

(Iridomyrmex sp). 

 ( ) Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em  recipientes 

adequados. 

( ) Vedar frestas de pisos, azulejos, portais e de outros locais que ofereçam condições 

de abrigo para as formigas. 

( ) Não acumular madeira em locais úmidos. 

( ) Observar a presença de formigueiros em vasos de plantas e  jardineiras. 

( ) Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho,  protegendo os 

teclados dos computadores das migalhas de pão, biscoitos, etc... 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE RATAZANAS 

 (Rattus norvegicus) 

 ( ) Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de 

alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos 

em recipientes fechados. 

 ( ) Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos 

plásticos, que deverão ser  fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana. 

 ( ) Colocar sacos fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, 

afastados uns dos outros e das   paredes, deixando espaçamentos que permitam uma 

inspeção em todos os lados. 

 ( ) Não acumular objetos inúteis ou em desuso. 

 ( ) Não utilizar terrenos baldios ou outras áreas a céu aberto para vazamento de lixo.  

 ( ) Manter ralos e tampas de bueiros firmemente encaixados. 

 ( ) Remover e não permitir que sejam feitos amontoados de restos de construções, 



lixo, galhos, troncos ou  pedras.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE CAMUNDONGOS 

 (Mus musculus) 

 ( ) Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de 

alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos 

em recipientes fechados. 

 ( ) Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos 

plásticos, que deverão ser  fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana. 

 ( ) Colocar sacos,  fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, 

afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma 

inspeção em todos os lados. 

 ( ) Não acumular objetos inúteis ou em desuso. 

 ( ) Vistoriar carga e descarga de mercadorias para evitar o transporte  passivo de 

camundongos. 

 ( ) Manter armários e depósitos arrumados, sem objetos amontoados. 

 ( ) Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso dos 

roedores. 

 ( ) Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada. 

 ( ) Colocar telas removíveis em abertura de aeração, entradas de condutores de 

eletricidade ou vãos de adutores de qualquer  natureza. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE RATOS DE TELHADO (Rattus 

rattus) 

 ( ) Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de 

alimentos. Determinar um local  comum para refeições e colocar os restos de alimentos 

em recipientes fechados. 

 ( ) Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos 

plásticos, que deverão ser  fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana. 

 ( ) Colocar sacos,  fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, 

afastados uns dos outros e das  paredes, deixando espaçamentos que permitam uma 

inspeção em todos os lados. 

( ) Não acumular objetos inúteis ou em desuso. 

 ( ) Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso de 

roedores. 

 (  ) Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada. 

 (  ) Colocar telas removíveis em aberturas de aeração, entradas de condutores de 

eletricidade ou vãos de adutores   de qualquer natureza. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE ARANHAS 

 (Phoneutria  sp, Lycosa sp e Loxosceles sp) 

(  ) Manter limpos os jardins, aparando e cortando a vegetação excedente. 

(  ) Não plantar bananeiras próximo à  residência. 

(  ) Em local muito arborizado, fechar portas e janelas da residência ao entardecer. 

(  ) Manter fechados armários e gavetas que se constituem em excelente local de 

abrigo. 

(  ) Examinar roupas e calçados antes de usá-los, principalmente quando tenham ficado 

expostos ou  espalhados pelo chão. 

(  ) Observar a presença de aranhas em objetos e móveis que tenham sido guardados 

por períodos períodos prolongados em ambientes escuros. 

    



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE ESCORPIÕES  

(Tityus serrulatus, Tityus trivittatus). 

(  ) seguir as orientações sobre medidas preventivas para baratas. 

(  ) remanejar periodicamente materiais de construção que estejam armazenados, 

usando luvas de raspa de couro. 

(  )consertar rodapés despregados e colocar telas nas janelas. 

(  ) telar ralos de chão, pias ou tanques. 

(  ) Manter limpos os jardins, quintais e arredores, aparando a vegetação com 

freqüência. 

(  ) Limpar periodicamente terrenos baldios dos arredores. 

(  ) Não acumular lixo de varredura - folhas secas, gravetos e cascalhos. 

(  ) Vedar frestas em portas, janelas e  muros, impedindo a entrada de escorpiões, 

principalmente ao  anoitecer. 

(  ) Evitar  que as paredes fiquem  sem  reboco, pois os buracos em tijolos servem de 

locais de abrigo para os escorpiões. 

(  ) Manter alimentos bem embalados de modo a evitar infestação de baratas, cuja a 

presença atrai escorpiões. 

(  ) Manter fechados armários e gavetas. 

(  ) Examinar roupas e calçados e antes de usá-los, principalmente quando tenham 

ficado expostos ou espalhados pelo chão. 

 


