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A barata alemã 
 

O mais importante   

A barata alemã é uma praga que se esconde nas 

mercadorias.  

 Em edifícios aquecidos, elas propagam-se e transmitem 

agentes patogénicos através de excrementos e do 

vómito aos alimentos e às pessoas.  

 São noturnas e preferem ambientes quentes e húmidos.  

 Uma infestação pode acontecer a qualquer um e não 

está relacionada com a higiene.  

 Em caso de existência de baratas alemãs, apenas uma 

desinfestação profissional poderá ajudar. 

 Se suspeitar da sua existência, deve recolher os insetos 

e levá-los a um profissional para que confirme. 

 

Aspeto 

 As adultas têm 9 a 15 mm de comprimento, são 

castanhas e achatadas e têm antenas compridas.  

 As duas listras escuras no tórax distinguem-nas das 

baratas pardas autóctones e inofensivas. As baratas 

pardas não as têm. 

 Não voam.  

 

 
Barata alemã, foto: Reiner Pospischil 

 

 O seu excremento – pequenos grânulos escuros – 

assemelha-se a borras de café. 

 

 
Excremento de barata e restos de cápsula de ovo, foto: UGZ 

 

 

 Crias (ninfas): Dependendo da idade, 2 a 9 mm de 

comprimento, asas pequenas, mais escuras que as 

adultas, mas parecidas.  

 

 
Barata alemã adulta (esq.) com duas ninfas de idades diferentes, foto: 

UGZ 
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Modo de vida 

 Na Suíça, apenas existe em edifícios aquecidos e 

principalmente nas divisões da cozinha e da casa de 

banho.  

 Noturna. Na presença de luz foge e esconde-se em 

fendas. 

 Prefere abrigos escuros, humidade e calor: 

eletrodomésticos como o frigorífico (refrigerador), 

máquina de lavar loiça, máquina de café, etc. 

 Come tudo: o que estiver no caixote do lixo, migalhas e 

gorduras. 

 Também pode aparecer em casas limpas e arejadas. 

 

Desenvolvimento 

 As fêmeas põem cápsulas com uma média de 35 ovos. 

 Entre o ovo e a fase adulta, à temperatura de 24º C, 

demora cerca de 100 dias. 

 

Infestação 

 Atualmente existem em todo o mundo. 

 Encontram-se em hospedarias, indústria alimentar e 

restauração, centros comerciais, WCs, hospitais e 

também em apartamentos. 

 

Como é que as baratas entram em casa?  

 São transportadas nas malas de viagem (das suas 

férias), em móveis usados, embalagens ou porque 

existem no seu local de trabalho. 

 Uma vez dentro de casa, migram, por exemplo, pelas 

condutas de ar e energia de apartamento em 

apartamento. 

 Na maioria dos casos, a infestação existe em vários 

apartamentos ou até em todo o edifício. 

 

Significado e danos 

 As baratas nunca surgem da sujidade e não são um 

sinal de falta de higiene. 

 As baratas são pouco higiénicas, podem transmitir 

doenças e têm de ser combatidas. 

 O seu excremento e restos de pele podem causar 

alergias. 

 

Desinfestação  

 As baratas não desaparecem por si mesmas. 

 Limpar também não é a solução. 

 Pergunte aos seus vizinhos se também têm problemas 

com baratas e informe o administrador do 

edifício/condomínio sobre a situação. 

 Não tente fazer sozinho(a) a desinfestação por meio de 

inseticidas, pois poderá fazer com que as baratas se 

espalhem por todos os apartamentos ou prédio. 

 A desinfestação de baratas deve ser feita em 

simultâneo em todo o prédio e 

 apenas através de empresas profissionais de 

desinfestação com permissão de trabalho na Suíça. 

 Objetivo bem definido: desinfestação total de todo o 

edifício. 

 

Quem suportará os custos? 

 No caso de mais de um apartamento estar infestado, o 

administrador do prédio deve contratar uma empresa 

especializada em desinfestação. Todos os 

apartamentos têm de ser examinados quanto à 

existência de baratas. 

 Não é permitido imputar os custos aos inquilinos. 

Consulte o nosso folheto informativo Rechtslage bei 

Schädlingsbefall (Regime jurídico em caso de 

infestação). O regime jurídico de imóveis para habitação 

está prevista no Obligationenrecht (direito geral das 

obrigações suíço), Artigos 256º, 257º f, g, h, 258º e 259º. 

 

 

Nós ajudámo-lo(a) 

Telefone-nos, envie-nos ou traga-nos os insetos para obter 

uma confirmação. O nosso serviço de apoio é gratuito e 

apenas para os(as) habitantes da cidade de Zurique. 

 

Serviço de apoio à desinfestação  

Isabelle Landau Lüscher, Dotoura Gabi Müller, Marcus 

Schmidt  

 

Horário de apoio telefónico ou atendimento presencial  

para os habitantes da cidade de Zurique:   

Walchestr. 31, 2º Andar, Sala 232  

Telefone 044 412 28 38  

Seg – Sex 13:30 – 14:30 horas 

 

Para cartas: Walchestrasse 31 

  Postfach 3251, 8021 Zürich 

Para encomendas:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürich 

  

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 
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