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• Manter limpas as instalações de animais domésticos e não deixar 
a alimentação destes exposta onde os ratos possam ter acesso, 
principalmente à noite. 

• Vistoriar e manter limpos garagens e sótãos. 
• A utilização de repelentes ultrassônicos ou eletrônicos é uma boa 

ferramenta. 
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A característica principal dos roedores é a presença dos dentes in-
cisivos com crescimento contínuo, daí a necessidade de roer para 
gastar a dentição. Dessa forma, estragam muito mais alimentos do 
que realmente necessitam. 
São animais de hábitos noturnos por ser mais seguro saírem de 
seus abrigos à noite, à procura de alimento. 
Possuem várias habilidades físicas, como nadar, subir em locais 
altos se houver base de apoio, saltar, equilibrar-se em fios e mergu-
lhar, entre outras. 
Encontram principalmente no lixo doméstico o seu alimento. Esco-
lhem aqueles alimentos que estão em condições de serem ingeri-
dos, pois, por meio do seu olfato e paladar apurados separam os 
alimentos de sua preferência e ainda não estragados. São conside-
rados onívoros, isto é, alimentam-se de tudo o que serve de alimen-
to ao homem. 
Nas áreas urbanas encontramos três espécies de ratos:  
ratazana (Rattus norvegicus), rato de telhado (Rattus rattus) e ca-
mundongo (Mus musculus). 

Os ratos urbanos têm papel importante na transmissão de 
várias doenças como a leptospirose, a peste bubônica, o 
tifo murino e salmoneloses, entre outras. São freqüentes 
ainda os acidentes causados pela mordedura desses ani-
mais. No Brasil, até o momento, as Hantaviroses estão as-
sociadas aos roedores silvestres. 

Quem são? 

Quais danos podem causar? 

 
A infestação de ratos num local pode ser verificada através da observa-
ção dos seguintes sinais:  
• Fezes: sua presença é um dos melhores indicadores de infesta-

ção. As fezes podem levar à identificação da espécie presente.  
• Trilhas: sua aparência é de um caminho bem batido, com 5 a 8 cm 

de largura, sendo encontradas geralmente nas proximidades de 
muros, junto às paredes, atrás de materiais empilhados, sob tá-
buas e em áreas de gramados.  

• Manchas de gordura: deixadas em locais fechados, por onde pas-
sam constantemente como, por exemplo, nas paredes e vigas.  

• Roeduras: os ratos roem (mas não ingerem) principalmente materi-
ais como madeira, cabos de fiação elétrica e embalagens de ali-
mentos para gastar sua dentição e como forma de transpor barrei-
ras para alcançar os alimentos.  

• Tocas: são encontradas junto ao solo, junto aos muros, entre plan-
tas e normalmente indica infestação por ratazanas. 

A prevenção é possível através da adoção de um conjunto de medidas 
que chamamos de antirratização: 
• Acondicionamento correto do lixo: dentro de sacos plásticos, em 

latas com tampas apropriadamente fechadas e limpas periodica-
mente, de preferência sobre estrado, para que não fiquem direta-
mente em contato com o solo.  

• Acondicionamento correto dos alimentos: em recipientes bem fe-
chados.  

• Colocar telas (com menos de 1 cm de vão de diâmetro), grelhas, ralos 
do tipo "abre-fecha", sacos de areia ou outros artifícios que impeçam a 
entrada desses animais através de ralos, encanamentos ou outros ori-
fícios. 

• Evitar o acúmulo de entulho ou materiais inservíveis que possam 
constituir abrigo aos ratos. 

• Manter terrenos baldios limpos e murados. 

Como evitar? 


