
PREVENINDO 
A  INFESTAÇÃO 
DE RATOS  
NA SUA ÁREA

Ninguém quer viver com ratos. A 
cidade de Somerville leva a sério o 
combate aos roedores e tem muitos 
programas e iniciativas em vigor 
para reduzir a infestação destes.

Mas precisamos da sua ajuda. Este 
guia oferece dicas para prevenir a 
atividade de roedores em sua  
propriedade e em seu bairro.

Perguntas sobre o Programa  
Residencial de Assistência e  
Controle de Roedores da Cidade ou 
procurando dicas adicionais para 
prevenção? Visite:  
SomervilleMA.gov/RodentControl

 
ou 617-666-3311 ou e-mail  
311Updates@SomervilleMA.gov

SomervilleMA.gov/RodentControl

Mais Informações 

Reporte a infestação de roedores  
para o 311

Faça o download do app do 311



2. Limpeza

3. Mate-os de Fome

5. Extermine-os

 
Ratos podem se 

espremer através de 
rachaduras e buracos 

tão pequenos 
quanto ½ polegada

4.  Feche o Caminho

Ratos saem à noite. 
Use uma lanterna para 
ver em que direção eles 
vão e verifique durante  

o dia se há tocas  
nessa área

•  Buracos 
•  Excrementos  
    (provavelmente perto do lixo)
•  Furos ou marcas de roedura 

1. Procure por Evidências

 
 

A exterminação de 
pragas é um trabalho 

feito por um profissional 
licenciado (peça sempre 

para ver a sua Licença  
do Estado MA)

• Organize o lixo: leve os barris de lixo para fora o mais  
    próximo possível da hora de serem recolhidos. Entre em  
    contato com  o DPW para adquirir um novo barril se o seu está     
    danificado de forma a evitar uma multa. 
• Remova fontes de alimentos: não deixe alimentos ou água       
   para animais de estimação lá fora. As sementes para pássaros  
   devem estar dispostas em locais apropriados e armazenadas     
   em recipientes hermeticamente fechados. Barris de  compos-     
   tagem devem estar acima do nível do chão e ser resistentes 
   a roedores. (Estes podem ser comprados no DPW)
 
 

 
Trabalhe com 

seus vizinhos para limpar as propriedades juntos, de forma que os ratos não tenham  
para onde ir

• Retire os excrementos e limpe a área. Ratos 
    usam o olfato para se comunicar. 
• Os resíduos de animais de estimação devem ser limpos. 
• Livre-se da desordem como pilhas de madeira, jornais, etc. 
• Não armazene itens contra paredes ou no chão. 
• Controle o crescimento de ervas daninhas e arbustos. 

• Contrate um exterminador licenciado ou coloque ratoeiras com segurança (dicas e  
    informações  de segurança estão disponíveis no www.EPA.gov/rodenticides). 
• Entre em contato com o 311 para saber se você é elegível para o Programa Residencial        
   de Assistência e Controle de Roedores da Cidade. 
• Ligue para o 311  quando observar a presença  de roedores para que possamos  
   empreender esforços no controle da propriedade pública e rastrear a atividade destes. 

SomervilleMA.gov/RodentControl

 
Ratos  

precisam apenas 
1 oz. de comida por 

dia para  
sobreviver

• Preencha rachaduras e pequenos furos com produtos  
    que os vedem 
• Encha as tocas no solo com terra compactada. 
• Feche as aberturas debaixo das portas com um protetor. 
• Coloque telas nas aberturas e substitua ou repare telas  
   danificadas. 
• Cubra grandes orifícios com tornos de metal e vede  
    com  argamassa ou cimento.


