
CAMPANHA DE COMBATE
À PRAGA DE ROEDORES
ENTREGA DE RODENTICIDA AOSMUNÍCIPES

DOCONCELHODE VILA DO PORTO



OCONTROLODOS ROEDORES
É DA RESPONSABILIDADE
DE TODOS
E DEPENDE DA ATUAÇÃO
DE TODOS



MONITORIZE

COMODETETO A
PRESENÇA DE
RATOS?

Procure sinais de presença de ratos,
quanto mais cedo detetar mais
fácil será de controlar.

Verifique se nas estações rateiras
existem iscos consumidos, pegadas
em pó de pista, presença de fezes
ou material roído.



DICAS DE ANTI RATIZAÇÃO

1. Acondicione produtos alimentares em estruturas bem fechadas;
2. Mantenha os espaços envolventes bem limpos, livres de entulhos e

3.
4.

5.

6.

7.

sem vegetação;
Coloque os seus resíduos dentro de contentores fechados;
Os comedouros de animais de estimação devem estar limpos,
principalmente à noite;
Proceda a uma limpeza profunda em zonas de muros de pedra solta,
de sebes vegetais, de matas e saídas de esgotos;
Tape todos os possíveis pontos de entrada, por exemplo cubra frinchas
de portas e coloque rede metálica de malha apertada em aberturas de
máquinas de secar; quando observar presença de roedores, não
perturbe os seus habitats sem antes proceder a uma desratização;
Sempre que identifique situações nas áreas vizinhas que possam levar à
reinfestação dos locais tratados, devem criar-se medidas para evitar
esse risco.



DICAS DE DESRATIZAÇÃO

1. Contribua para a presença de predadores naturais

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

(por exemplo mochos, milhafres ou doninhas);
Opte por predadores domésticos (cães ou gatos);
Utilize armadilhas, de forma a evitar acidentes
com espécies não visadas;
Use aparelhos ultrassom, para repelir os roedores
onde não seja possível aplicar outros meios de combate;
Use rodenticidas apenas quando confirmada a presença
de roedores;
Use rodenticida com autorização de venda em Portugal,
respeite as indicações do rótulo;
Considere o local e as espécies a combater na escolha
das substâncias do rodenticida;
Recolocar as estações rateiras de zonas inativas para
locais de maior atividade;



No caso de confirmação da presença de roedores
e de não se verificar consumos no prazo de uma ou
duas semanas, deve-se mudar de isco e de
possivelmente de estação rateira;
Avise os vizinhos da infestação de forma a
atuarem em conjunto;
O isco disponível, tem de estar preso na
estação ou armadilha artesanal
de forma a não ser possível o transporte de
rodenticida para os ninhos;
Distribua os iscos nas zonas de passagem dos
roedores com uma distância entre estação de
5 a 10 metros (para ratazanas) e de 2 a 4 metros
(no caso de murganhos);

DICAS DE DESRATIZAÇÃO

10.

9.

11.

12.



DICAS DE DESRATIZAÇÃO

A reposição do isco deve ser feita após 48 horas (anticoagulantes de dose
múltipla) e até 7 dias no máximo (anticogulantes de dose única);
Não colocar rodenticida junto a cursos de água para evitar perdas ou
contaminações;
Evite o acesso de crianças e de animais domésticos às áreas onde foram
colocados rodenticidas ou armadilhas;
Em caso de ingestão acidental de rodenticidas procure imediatamente
um médico (ou veterinário em caso de animais) levando informação
sobre o produto;
Alcançado o controlo, retire os iscos tóxicos , mantenha os iscos não
tóxicos, armadilhas ou outros dispositivos de monitorização;
Recolha e entregue os resíduos dos rodenticidas e embalagens vazias,
num centro de recolha licenciado.

DICAS DE DESRATIZAÇÃO

17.

16.

15.

14.

13.

18.
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