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PRAGAS URBANAS
Com a chegada do verão, das chuvas e o aumento das temperaturas, o ambiente fica propício para o
aparecimento de ratos, mosquitos, baratas, formigas, moscas, entre outros.
Restos de alimentos, sujeira, lixo acumulado em locais inadequados favorecem a propagação de bichos e
insetos, que além de danificarem alimentos, roupas, objetos, etc, também podem causar doenças.

BARATAS

FORMIGAS

Se proliferam facilmente e gostam
de locais quentes e úmidos.

No geral são pequenas e se
adaptam bem aos hábitos urbanos.

Nas residências e construções, os
locais preferidos são cozinhas e
esgotos.

Estragam alimentos e danificam
equipamentos (fogões, geladeiras,
microondas, TVs, entre outros),
devido aos ninhos e umidade que
produzem.

Podem transmitir várias doenças
através das patas e fezes, além de
provocar intoxicação alimentar,
infecções, diarreias e alergias.

Podem provocar infecções , além de
dores; pelas ferroadas de algumas
espécies.

RATOS, CAMUNDONGOS e
RATAZANAS

POMBOS
As fezes e penas causam danos
materiais nas construções,
entopem ralos e calhas, sujam
praças e monumentos, além de
mancharem a pintura de carros.
Podem causar várias doenças
através das fezes (secas e frescas),
como a criptococose (inflamação do
cérebro “meninges”), salmonelose
(infecção intestinal),ornitose,
histoplasmose (infecção pulmonar)
e alergias.

MOSQUITO DA DENGUE
(Aedes Aegypti)

A picada do mosquito pode causar 03 doenças:
Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya.
A única forma de evitar a proliferação é através do
combate ao mosquito. Elimine possíveis criadouros do
mosquito na sua casa, no seu trabalho e nas áreas
comuns do condomínio.

DENGUE MATA
Faça sua parte eliminando
os criadouros.
Esta é uma tarefa que cabe a todos.
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Pinheiros
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Causam danos em construções,
alimentos, plantações, fiações,
etc.
Através das fezes ou parasitas
podem transmitir várias doenças
como: salmonelose, tifo, febre da
mordida, leptospirose, hantavírus,
escabiose, peste bubônica e
outras.

CUIDADOS












Faça o controle periódico de pragas com produto
adequado e empresa especializada;
Não acumule ou amontoe lixo, bem como material em
desuso, para evitar que sirva de abrigo e criadouro
para bichos e insetos;
Mantenha os alimentos em locais/recipientes
fechados e cobertos;
Vistorie os depósitos periodicamente, mantendo-os
limpos e arejados;
Mantenha a grama limpa e aparada;
Não jogue lixo em terrenos baldios, beiras de rios e em
vias públicas;
Não acumule objetos que possam armazenar água
parada para evitar a proliferação do mosquito da
dengue e/ou atrair insetos que gostam de umidade;
Mantenha as caixas d´agua bem fechadas;
Não alimente os pombos para evitar que eles voltem.

Denuncie pelos Telefones 156 / (11) 3218-6300
terrenos baldios, depósitos de lixo clandestinos e locais
que possam virar criadouros de bichos e insetos.
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