
 

 

BARATA 
Periplaneta americana 

 

Existem milhares de espécies diferentes de baratas, porém somente algumas 

vivem em áreas urbanas e, dentre elas, duas merecem destaque por estarem mais 

associadas ao homem e ao seu modo de vida. 

 

BIOLOGIA 
 

- Barata de esgoto 

Vivem em galerias de esgoto, caixas de gordura, fendas em estruturas de alvenaria ou 

madeira. Entram nas nossas casas a procura de alimentos pelos ralos, encanamentos, 

pelas janelas e vãos de portas. 

 

- Barata – alemãzinha 

Vivem em frestas, móveis e eletrodomésticos, principalmente dentro das casas, onde 

encontram alimento facilmente. São trazidas através de caixas ou embalagens 

provenientes de locais infestados. 

 

As baratas possuem hábito noturno, preferindo locais quentes e úmidos, 

protegidos da luz do dia, onde haja alimento disponível. Alimentam-se de diversos 

produtos estocados e consumidos pelo homem, principalmente gorduras, sendo 

atraídas por restos de alimentos. 

Quando a infestação é pequena, podem passar despercebidas, porém, deixam 

ovos e fezes como sinais de sua presença. As fezes são pequenos grãos escuros. 

Os ovos são agrupados em pequenas cápsulas chamadas ootecas (com 30 a 50 

ovos), que geralmente ficam escondidas em cantinhos de armários e gavetas. 

 

IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE 
As baratas podem contaminar ambientes, alimentos e utensílios com suas fezes 

e micro-organismos que carregam em seus corpos, podendo causar doenças. 



 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
A limpeza e vistoria do ambiente são medidas muito importantes e eficazes para 

evitar infestação de baratas e outros insetos, como: 

- vedar os ralos usando tampa do tipo abre-fecha ou um peso, como um saco de areia, 

principalmente à noite; 

- fechar portas e vedar os vãos, fendas e rachaduras do ambiente; 

- colocar o lixo em sacos plásticos bem fechados uma hora antes de o lixeiro passar; 

- guardar todos os alimentos em recipientes com tampas; 

- limpar cuidadosamente e regularmente os locais onde possam acumular gordura ou 

restos alimentares: dispensas, cozinhas, fornos, armários, sob pias, etc.; 

- olhar cuidadosamente se não há ootecas ou baratas antes de guardar caixas de 

papelão, pacotes etc; 

- não jogar restos de alimentos nos ralos; 

- recolher as sobras de alimento dos animais e lavar os recipientes. 

 

MAIS ORIENTAÇÕES 
Ligue para o Departamento Técnico de Controle de Zoonoses – Prefeitura de Barueri 

Fone: 4198-5679 

 

FONTE 
Série Educativa da Fauna Sinantrópica elaborado pela equipe COVISA – Prefeitura de 

São Paulo. 

 


