
CIP – Controle Integrado de Pragas

Explicação 
O que é o serviço: realizamos o controle e a prevenção de pragas de forma contínua na empresa ou residência. 
Visitas periódicas (minimamente mensal) serão realizadas para inspeções nos porta iscas e verificações de 
possíveis infestações de insetos, que já serão corrigidas antes de se tornarem grandes problemas.
Você pode contratar os serviços de Controle de Insetos, Controle de Roedores, Limpeza e Higienização de 
Caixas d´água e Reservatórios, podendo ser contratado em conjunto ou separadamente.
Pessoa jurídica tem disponível toda a documentação exigível por diversos órgãos.

Controle de Baratas de Esgoto

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os móveis 
devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
No caso de haver necessidade de aplicação de inseticida em armários e dispensas é preciso que estes estejam 
livres.
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza poderá ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Baratas Germânica

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida Doméstico: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e 
para que a ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Controle de Formiga

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os 
móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e para que a 
ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Aplicação somente área externa
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local, manter o local fechado durante a execução 
do serviço.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Escorpião
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 

•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. Aconselhamos a troca 
das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Pulgas e Carrapatos

Aplicação Interna e Externa
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3h. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas, 
o local onde deve ser limpo com pano úmido.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.

Aplicação somente área externa
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local. É importante manter o local fechado 
durante a execução do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Aranhas de Residências e Jardins

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Piolhos de Aves

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama  
devem ser lavadas em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Percevejo de leito

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama 
destes devem ser lavados em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Moscas e Mosquitos

Aplicação somente área externa
Não há necessidade de pessoas saírem do local. Manter o local fechado durante a execução do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar com telas as janelas, frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. 
Aconselhamos a troca das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
Não deixar resíduos de alimentos expostos.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Roedores

•Cuidados domésticos: Evitar que crianças e animais domésticos tenham contato com os raticidas.
Iscas: Não permitir que moradores desloquem as iscas.
•Primeiros socorros: Em caso de ingestão do raticida, informar ao médico ou veterinário que o produto 
é anticoagulante e seu antídoto é a vitamina K1.

Controle de Cupim

Cupim Madeira Seca
•Armários: Esvaziar totalmente os armários que serão descupinizados.

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 12 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo,  devem se retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 24 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 12 
horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local, abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Interdição: Se o serviço for realizado somente em um cômodo este local deve ser isolado por 24 horas.
•Limpeza de armários: Limpar os armários com um pano seco 24 horas após a descupinização. Caso o 
armário não seque totalmente após 24 horas,  proceder a limpeza após 48 horas.

Cupim de Solo: parede e chão (subterrâneo)

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos, rodapés e portais.

Higienização de Reservatórios e Caixa d água

•Desperdício caixa d água: É importante desligar o registro pelo menos 12 horas antes da limpeza da 
caixa d’ água a fim de evitar desperdício. No caso de reservatório é necessário verificar capacidade e 
consumo.
•Moradores: Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a 
entrada de ar nas tubulações. 
•Limpeza: É recomendável a limpeza a cada 6 meses.
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mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
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12 horas.
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Controle de Baratas Germânica

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
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Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida Doméstico: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e 
para que a ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 
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Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
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•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e para que a 
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Controle de Pulgas e Carrapatos

Aplicação Interna e Externa
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
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•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas, 
o local onde deve ser limpo com pano úmido.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.

Aplicação somente área externa
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local. É importante manter o local fechado 
durante a execução do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Aranhas de Residências e Jardins

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Piolhos de Aves

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama  
devem ser lavadas em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Percevejo de leito

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama 
destes devem ser lavados em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Moscas e Mosquitos

Aplicação somente área externa
Não há necessidade de pessoas saírem do local. Manter o local fechado durante a execução do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar com telas as janelas, frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. 
Aconselhamos a troca das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
Não deixar resíduos de alimentos expostos.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Roedores

•Cuidados domésticos: Evitar que crianças e animais domésticos tenham contato com os raticidas.
Iscas: Não permitir que moradores desloquem as iscas.
•Primeiros socorros: Em caso de ingestão do raticida, informar ao médico ou veterinário que o produto 
é anticoagulante e seu antídoto é a vitamina K1.

Controle de Cupim

Cupim Madeira Seca
•Armários: Esvaziar totalmente os armários que serão descupinizados.

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 12 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo,  devem se retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 24 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 12 
horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local, abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Interdição: Se o serviço for realizado somente em um cômodo este local deve ser isolado por 24 horas.
•Limpeza de armários: Limpar os armários com um pano seco 24 horas após a descupinização. Caso o 
armário não seque totalmente após 24 horas,  proceder a limpeza após 48 horas.

Cupim de Solo: parede e chão (subterrâneo)

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos, rodapés e portais.

Higienização de Reservatórios e Caixa d água

•Desperdício caixa d água: É importante desligar o registro pelo menos 12 horas antes da limpeza da 
caixa d’ água a fim de evitar desperdício. No caso de reservatório é necessário verificar capacidade e 
consumo.
•Moradores: Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a 
entrada de ar nas tubulações. 
•Limpeza: É recomendável a limpeza a cada 6 meses.



CIP – Controle Integrado de Pragas

Explicação 
O que é o serviço: realizamos o controle e a prevenção de pragas de forma contínua na empresa ou residência. 
Visitas periódicas (minimamente mensal) serão realizadas para inspeções nos porta iscas e verificações de 
possíveis infestações de insetos, que já serão corrigidas antes de se tornarem grandes problemas.
Você pode contratar os serviços de Controle de Insetos, Controle de Roedores, Limpeza e Higienização de 
Caixas d´água e Reservatórios, podendo ser contratado em conjunto ou separadamente.
Pessoa jurídica tem disponível toda a documentação exigível por diversos órgãos.

Controle de Baratas de Esgoto

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os móveis 
devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
No caso de haver necessidade de aplicação de inseticida em armários e dispensas é preciso que estes estejam 
livres.
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza poderá ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Baratas Germânica

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida Doméstico: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e 
para que a ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Controle de Formiga

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os 
móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e para que a 
ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Aplicação somente área externa
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local, manter o local fechado durante a execução 
do serviço.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Escorpião
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 

•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. Aconselhamos a troca 
das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Pulgas e Carrapatos

Aplicação Interna e Externa
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3h. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas, 
o local onde deve ser limpo com pano úmido.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.

Aplicação somente área externa
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local. É importante manter o local fechado 
durante a execução do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Aranhas de Residências e Jardins

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Piolhos de Aves

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama  
devem ser lavadas em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Percevejo de leito

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama 
destes devem ser lavados em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Moscas e Mosquitos

Aplicação somente área externa
Não há necessidade de pessoas saírem do local. Manter o local fechado durante a execução do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar com telas as janelas, frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. 
Aconselhamos a troca das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
Não deixar resíduos de alimentos expostos.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Roedores

•Cuidados domésticos: Evitar que crianças e animais domésticos tenham contato com os raticidas.
Iscas: Não permitir que moradores desloquem as iscas.
•Primeiros socorros: Em caso de ingestão do raticida, informar ao médico ou veterinário que o produto 
é anticoagulante e seu antídoto é a vitamina K1.

Controle de Cupim

Cupim Madeira Seca
•Armários: Esvaziar totalmente os armários que serão descupinizados.

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 12 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo,  devem se retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 24 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 12 
horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local, abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Interdição: Se o serviço for realizado somente em um cômodo este local deve ser isolado por 24 horas.
•Limpeza de armários: Limpar os armários com um pano seco 24 horas após a descupinização. Caso o 
armário não seque totalmente após 24 horas,  proceder a limpeza após 48 horas.

Cupim de Solo: parede e chão (subterrâneo)

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos, rodapés e portais.

Higienização de Reservatórios e Caixa d água

•Desperdício caixa d água: É importante desligar o registro pelo menos 12 horas antes da limpeza da 
caixa d’ água a fim de evitar desperdício. No caso de reservatório é necessário verificar capacidade e 
consumo.
•Moradores: Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a 
entrada de ar nas tubulações. 
•Limpeza: É recomendável a limpeza a cada 6 meses.



CIP – Controle Integrado de Pragas

Explicação 
O que é o serviço: realizamos o controle e a prevenção de pragas de forma contínua na empresa ou residência. 
Visitas periódicas (minimamente mensal) serão realizadas para inspeções nos porta iscas e verificações de 
possíveis infestações de insetos, que já serão corrigidas antes de se tornarem grandes problemas.
Você pode contratar os serviços de Controle de Insetos, Controle de Roedores, Limpeza e Higienização de 
Caixas d´água e Reservatórios, podendo ser contratado em conjunto ou separadamente.
Pessoa jurídica tem disponível toda a documentação exigível por diversos órgãos.

Controle de Baratas de Esgoto

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os móveis 
devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
No caso de haver necessidade de aplicação de inseticida em armários e dispensas é preciso que estes estejam 
livres.
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza poderá ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Baratas Germânica

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida Doméstico: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e 
para que a ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Controle de Formiga

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os 
móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e para que a 
ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Aplicação somente área externa
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local, manter o local fechado durante a execução 
do serviço.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Escorpião
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 

•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. Aconselhamos a troca 
das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Pulgas e Carrapatos

Aplicação Interna e Externa
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3h. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas, 
o local onde deve ser limpo com pano úmido.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.

Aplicação somente área externa
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local. É importante manter o local fechado 
durante a execução do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Aranhas de Residências e Jardins

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Piolhos de Aves

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama  
devem ser lavadas em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Percevejo de leito

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama 
destes devem ser lavados em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Moscas e Mosquitos

Aplicação somente área externa
Não há necessidade de pessoas saírem do local. Manter o local fechado durante a execução do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar com telas as janelas, frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. 
Aconselhamos a troca das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
Não deixar resíduos de alimentos expostos.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Roedores

•Cuidados domésticos: Evitar que crianças e animais domésticos tenham contato com os raticidas.
Iscas: Não permitir que moradores desloquem as iscas.
•Primeiros socorros: Em caso de ingestão do raticida, informar ao médico ou veterinário que o produto 
é anticoagulante e seu antídoto é a vitamina K1.

Controle de Cupim

Cupim Madeira Seca
•Armários: Esvaziar totalmente os armários que serão descupinizados.

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 12 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo,  devem se retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 24 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 12 
horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local, abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Interdição: Se o serviço for realizado somente em um cômodo este local deve ser isolado por 24 horas.
•Limpeza de armários: Limpar os armários com um pano seco 24 horas após a descupinização. Caso o 
armário não seque totalmente após 24 horas,  proceder a limpeza após 48 horas.

Cupim de Solo: parede e chão (subterrâneo)

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos, rodapés e portais.

Higienização de Reservatórios e Caixa d água

•Desperdício caixa d água: É importante desligar o registro pelo menos 12 horas antes da limpeza da 
caixa d’ água a fim de evitar desperdício. No caso de reservatório é necessário verificar capacidade e 
consumo.
•Moradores: Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a 
entrada de ar nas tubulações. 
•Limpeza: É recomendável a limpeza a cada 6 meses.



CIP – Controle Integrado de Pragas

Explicação 
O que é o serviço: realizamos o controle e a prevenção de pragas de forma contínua na empresa ou residência. 
Visitas periódicas (minimamente mensal) serão realizadas para inspeções nos porta iscas e verificações de 
possíveis infestações de insetos, que já serão corrigidas antes de se tornarem grandes problemas.
Você pode contratar os serviços de Controle de Insetos, Controle de Roedores, Limpeza e Higienização de 
Caixas d´água e Reservatórios, podendo ser contratado em conjunto ou separadamente.
Pessoa jurídica tem disponível toda a documentação exigível por diversos órgãos.

Controle de Baratas de Esgoto

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os móveis 
devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
No caso de haver necessidade de aplicação de inseticida em armários e dispensas é preciso que estes estejam 
livres.
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza poderá ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Baratas Germânica

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipamen-
tos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos com 
a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no mínimo 
12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida Doméstico: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e 
para que a ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Controle de Formiga

Quando for realizado o serviço com inseticida líquido
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa. Os 
móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar. 
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Quando for realizado o serviço com inseticida gel
•Pessoas e animais: Não há necessidade de pessoas e animais saírem do local.
•Armários: Liberar armários e gavetas para a aplicação do produto em gel.
•Forno: Em caso de necessidade da aplicação do produto em gel em forno é importante que ele esteja 
sem uso por 72 horas para residência e 6 horas para comércio. A limpeza do forno pode ser feita com 
pano úmido em água.
•Eletrodomésticos: Se os eletrodomésticos estiverem sendo infestados, colocar estes em um local visível 
para que seja feita a aplicação do produto em gel.
•Limpeza: Não há necessidade de limpeza após a execução do serviço.
•Uso de Inseticida: Durante o período de garantia de assistência técnica do produto em gel e para que a 
ação deste não seja comprometida, não utilizar inseticidas domésticos. 

Aplicação somente área externa
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local, manter o local fechado durante a execução 
do serviço.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Escorpião
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 

•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. Aconselhamos a troca 
das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Pulgas e Carrapatos

Aplicação Interna e Externa
•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos, objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3h. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 horas, 
o local onde deve ser limpo com pano úmido.
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.

Aplicação somente área externa
•Animais antes de retornar a residência: Os animais precisam ser levados á um veterinário para 
tratamento contra pulgas e carrapatos.
•Moradores: Não há necessidade de pessoas saírem do local. É importante manter o local fechado 
durante a execução do serviço.
•Utensílios Animais: Mantas, panos e almofadas do animal devem ser lavados com água quente ou 
substituídos.
•Limpeza: Limpeza com água e sabão só poderá ser feita após 24 horas do término do serviço.

Controle de Aranhas de Residências e Jardins

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.
•Grama: Se houver grama na residência, esta deve ser aparada.
•Materiais em desuso: Retirar entulhos ao redor do local.

Controle de Piolhos de Aves

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama  
devem ser lavadas em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Percevejo de leito

•Preparação do Ambiente: Antes da execução do serviço é necessário que alimentos, máquinas, equipa-
mentos e objetos de higiene pessoal estejam cobertos ou guardados em recipientes com tampa.
Os móveis devem ser desencostados pelo menos ½ metro das paredes. 
•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorna-los após 3 
horas. 
•Roupa de cama: Deixar o colchão e o estrado livre para a aplicação do produto, as roupas de cama 
destes devem ser lavados em água quente ou substituídos. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Moscas e Mosquitos

Aplicação somente área externa
Não há necessidade de pessoas saírem do local. Manter o local fechado durante a execução do serviço.
•Vedação: Recomenda-se vedar com telas as janelas, frestas e fendas em paredes, pisos e rodapés. 
Aconselhamos a troca das grelhas dos ralos comuns por grelhas com sistema “abre e fecha”. 
Não deixar resíduos de alimentos expostos.
•Limpeza: A limpeza pode ser realizada normalmente 24 horas após o término do serviço.

Controle de Roedores

•Cuidados domésticos: Evitar que crianças e animais domésticos tenham contato com os raticidas.
Iscas: Não permitir que moradores desloquem as iscas.
•Primeiros socorros: Em caso de ingestão do raticida, informar ao médico ou veterinário que o produto 
é anticoagulante e seu antídoto é a vitamina K1.

Controle de Cupim

Cupim Madeira Seca
•Armários: Esvaziar totalmente os armários que serão descupinizados.

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 12 horas. 
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo,  devem se retirar do local onde será realizado o serviço por 
no mínimo 24 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 12 
horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local, abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Interdição: Se o serviço for realizado somente em um cômodo este local deve ser isolado por 24 horas.
•Limpeza de armários: Limpar os armários com um pano seco 24 horas após a descupinização. Caso o 
armário não seque totalmente após 24 horas,  proceder a limpeza após 48 horas.

Cupim de Solo: parede e chão (subterrâneo)

•Cuidados com as pessoas (incluindo crianças e idosos): Retirar do local onde será realizado o serviço 
por no mínimo 3 horas. 
•Ambiente: Após a execução do serviço e retorno ao local abrir portas e janelas para uma boa circulação 
do ar.
•Pessoas Alérgicas, Sensíveis e Gestantes: Pessoas alérgicas, asmáticas, hipersensíveis, gestantes, idosos 
com a saúde debilitada e crianças de colo, devem se retirar do local onde será realizado o serviço por no 
mínimo 12 horas.
•Animais domésticos: Retirar os animais do local antes da execução do serviço e retorná-los após 3 
horas. 
•Vedação: Recomenda-se vedar as frestas e fendas em paredes, pisos, rodapés e portais.

Higienização de Reservatórios e Caixa d água

•Desperdício caixa d água: É importante desligar o registro pelo menos 12 horas antes da limpeza da 
caixa d’ água a fim de evitar desperdício. No caso de reservatório é necessário verificar capacidade e 
consumo.
•Moradores: Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a 
entrada de ar nas tubulações. 
•Limpeza: É recomendável a limpeza a cada 6 meses.


