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RELATÓRIO DE DESRATIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 

No mês de junho foram inspecionados e tratados com desratização bairros do 1°, 2° e 3° distritos do 
município de Angra dos Reis, atendendo principalmente solicitações residenciais tendo em vista estarmos 
no mês de junho sem o raticida apropriado (em blocos parafinados) para tratar bueiro, valão, boca de lobo, 
caixa de esgoto, etc... 

 Sendo assim os agentes de zoonoses trataram residências e arredores que apresentavam infestação de 
roedores. 

I-Descrição dos Bairros trabalhados: 

1° distrito: 

Morro do Abel; Morro da Carioca; Morro do Santo Antônio; Morro da Caixa D’água; Sapinhatuba III; 
Balneário; Parque das Palmeiras; Vila Velha; Centro. 

2° distrito: 

Encruzo da Enseada; Vila Nova. 

3° distrito: 

Camorim Grande; Jacuecanga; Água Santa. 

 

II-Total de produtos utilizados no I distritos: 

Raticida em isca peletizada granulada dose única à base de difetialone 0,0025%. 

Total: 333 unid de 25g. 

Blocos extrusados de raticida parafinado à base de bromadiolone dose única. 

Total: 2 Blocos de 20g. 

Anticoagulante de doses múltiplas à base de cumatetralil. 

Total: 700g de pó 

II.I -Total de produtos utilizados no II distritos: 

Raticida em isca peletizada granulada dose única à base de difetialone 0,0025%. 

Total: 52 unid. de 25g. 

 



 

II.II -Total de produtos utilizados no III distritos: 

Raticida em isca peletizada granulada dose única à base de difetialone 0,0025%. 

Total: 313 unid. de 25g. 

Anticoagulante de doses múltiplas à base de cumatetralil. 

Total: 500g. de pó. 

 

III- Total de raticida utilizado no mês de junho em todo o município: 

Raticida em isca peletizada granulada dose única à base de difetialone 0,0025%. 

Total: 698 unid. de 25g. 

Blocos extrusados de raticida parafinado à base de bromadiolone dose única. 

Total: 02 Blocos de 20g. 

Anticoagulante de doses múltiplas à base de cumatetralil. 

Total: 1,2kg. 

  

  

 

 

 

 
Sem mais,  

                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                      Adriano Salazar da Silva 
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