
   

TOCAS DE RATO: São buracos no 

chão de 4 a 6 inches de diametro 

que os ratos podem estar vivendo. 

Procure por tocas em baixo da 

cerca, prédios, casas e areas 

acimentadas. Você pode testar se a 

toca está em uso colocando sujeira 

no buraco e conferindo se a sujeira 

é removida rapidamente. 

 
RASTROS DE RATO: No inverno, 

você pode encontrar rastros de 

roedores que podem levar até a toca.  

 

FEZES: Ratos podem deixar entre 

40 e 50 fezes por dia, quanto 

maior o rato, maior o dejeto. 

MANUTENCÃO DA SUA PROPIEDADE 

• Mantenha churrasqueiras e grelhas 
limpas. 

• Estoque madeira em áreas limpas e 

vazias a 12 inchas do chão. 

• Retire e descarte fezes de 

cachorro e gato apropiadamente. 

• Mantenha vegetação, grama e 

arbustos baixos. 

ELIMINE FONTES DE COMIDA 
 

• Não deixe a comida do seu 

animal exposta durante a 

noite 

•  Remova comedouros de pássaros 

que roedores possam alcançar. 

• Recolha frutos que caiem de árvore. 

 Não dê lugares para a moradia 

de roedores. Cubra qualquer 

buraco que tenha mais de ½ incha 

com concreto, metal laminado ou 

tela de arame. 

 
Mantenha galões e caçambas 

de lixo fechado todo o tempo, 

devidamente fechado e esvazie 

frequentemente. 
 

Se o galão de lixo fornecido pela 

cidade estiver danificado, por 

favor, ligue para 311 e peça por 

um novo. 

 
O QUE PROCURAR 

 
DICAS PARA PREVENÇÃO 

ESTRUTURAS A PROVA 

DE ROEDORES. 



 

 

Ratos fazem parte do ecosistema de Massachusetts e 

originalmente chegaram no início do século 17. 

Eles são facilmente encontrados em 

areas urbanas, incluindo Everett e 

cidades ao redor por causa da 

quantidade de comida disponível. 

 
Ratos são considerados problema 

sanitário e tendem a andar por toda 

area urbana. 

Sendo assim, a prevenção contra 
ratos só será bem sucedida com o 

trabalho e a ajuda de todos. 

 Para ajuda profissional e possível 

opções de tratamento, entre em 

contato com uma empresa de 

infestação animal licenciada. 

 
Para denunciar locais com 

roedores, por favor, ligue 

para 311. 

 
Isso nos ajuda a controlar 

problemas de infestação animal. 
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Vamos trabalhar juntos para a 

prevenção de roedores. 

 
Impedir que ratos morem em 

nossa cidade, só será uma ação 

bem sucedida se for um esforço 

coletivo! 

 
 
 

 

 

 
HISTÓRIA Ah, ratos! 
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