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Seis milhões de roedores na
Área Metropolitana de Lisboa
Pragas tomam conta das cidades mas existem apenas estimativas sobre a sua dimensão.
Está em causa a saúde pública, uma vez que há doenças com origem nesses animais

Cada rato fêmea pode gerar até zoo indivíduos todos os anos
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LISBOA Ratazanas, baratas, pom-
bos, mosquitos e ratos domésticos

(ratinhos) estão a invadir as nos-
sas cidades e a ameaçar a saúde pú-
blica e a segurança alimentar. Mas
não há estudos, em Portugal, que
determinem a sua quantidade.

De acordo com António Lula,
presidente da divisão de gestão de

pragas da Associação de Grossistas
de Produtos Químicos e Farma-
cêuticos (Groquifar), há apenas
estimativas da Organização Mun-
dial de Saúde, que apontam para a

existência de um rato por cada ser
humano.

Maria Mathias, investigadora da
Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa aponta, "numa
perspetiva pessimista", tendo em
conta estudos realizados em cida-
des como Nova lorque, S. Paulo ou

Londres, que podem existir três a

quatro ratos por humano o que, só

na Área Metropolitana de Lisboa,

representaria uma população de

cerca de seis milhões de roedores.
"São contas feitas por estimati-

va. Na realidade não sabemos

quantos são e onde se concen-
tram", explica Maria Mathias, su-
blinhando a falta de um estudo
em Portugal para avaliar a realida-
de dessas pragas, de forma a en-
contrar formas eficazes de as com-
bater. Aliás, confirma António
Lula, "neste momento, não existe
o conceito de extermínio", uma
vez que as empresas trabalham de
forma expositiva, esperam que os

produtos atuem de cada vez que é

detetada uma praga".
SEGURANÇA ALIMENTAR
"Além da saúde pública, está tam-
bém em causa a segurança alimen-
tar", acrescenta, reforçando a im-
portância da Cimeira Mundial que
começa amanhã em Cascais e vai

discutir estratégias relacionadas
com as pragas a nível mundial.

A Direção Geral de Saúde tam-
bém estará presente e anunciará a

formação de um grupo de traba-
lho. Boas notícias para a setor. "Os

produtos que estamos a usar (bio-
cidas) não estão a dar resposta por
si só. Temos de arranjar novas for-
mas de analisar e atacar o proble-

ma", refere o presidente da divi-
são de pragas da Groquipar, expli-
cando que as novas tecnologias
têm sido utilizadas a favor do se-

tor, mas que é preciso "mudar
consciências".

"É preciso ter noção que a depo-
sição de alguns resíduos tem con-

sequências, assim como deixar
edifícios ao abandono nas cidades.
"Estamos a falar de pragas causa-
doras de doenças que, quando che-

gam aos hospitais, são despistadas
mas não comunicadas nem estu-
dadas". Doenças como a legione-
la, explica o especialista, têm por
base estes animais, "que não te-
mos sob controlo". Usando dados
da OMS, António Lula afirma que
há um custo de 10 dólares por ha-
bitante, a nível mundial, para tra-
tar doenças transmitidas por pra-
gas. Mas a verdade é que, com a fal-
ta de pesquisa em Portugal, "não
sabemos ao certo quanto custa ao
erário público português".

Maria Mathias assegura que os

grandes espaços públicos "têm por
obrigação manter um plano de

monitorização" contra pragas,
mas só isso não chega. •
PRINCIPAIS PRAGAS

Barata-germânica

Do pequeno número de ani-
mais que é considerado praga
doméstica, este é um dos casos
mais preocupantes. Originária
do sul da Ásia, a "blatella ger-
mânica" ocupa normalmente
as construções humanas, mas o

seu habitat é particularmente
associado a restaurantes, locais
de processamento de alimentos
e hotéis.

Ratazana e rato
Existem três espécies de rataza-
nas e ratos: a ratazana comum
(rattus norvegicus), o rato ne-
gro (rattus rattus) e o rato do-
méstico (mus domesticus).
Acresce que um rato fêmea dá

origem a cerca de 15 indivíduos

por ninhada. Como pode ter vá-
rias ninhadas por ano, a sua

prole pode chegar aos 200 ratos
por ano.

Pombo
O pombo é uma das espécies de

aves consideradas como uma
praga quando "vive" com o ho-

mem, já que pode ser transmis-
sor de várias doenças e parasi-
tas, bem como danificar edifí-
cios ou contaminar os alimen-
tos.


