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QUEM SOMOS

Contamos com proﬁssionais experientes no manejo e controle integrado de pragas
urbanas, com atuação no mercado em indústrias de alimentos, armazéns, moinhos,
empresas de logística, frigoríﬁcos e aﬁns.
Utilizamos métodos que atendem às legislações vigentes, sistemas e metodologia de qualidade, necessidades ambientais e de saúde pública.
Estamos legalizados nos órgãos competentes e somos ﬁliados ao CRQ
(Conselho Regional de Química). Seguimos as legislações do CVS (Centro de
Vigilância Sanitária), M.S. (Ministério da Saúde) e sistemática de cada cliente.
Nosso objetivo é a satisfação de nossos clientes, fazendo a cada dia parcerias de sucesso!
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CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS
Efetuamos visitas para analisarmos todos os fatores que possam atuar como fonte de
atração, alimentação, vias de acesso e proliferação destas pragas.
A partir deste levantamento, realizamos as intervenções que se ﬁzerem necessárias.
CONTROLE DE LAGARTA DA PALMEIRA
O controle de lagarta da palmeira utiliza insetcida sistêmico aplicado na raiz, que é
absorvido pela planta até as folhas, causando a eliminação das largatas. Além de ajudar no
desenvolvimento da palmeira, também elimina outros parasitas.

CONTROLE DE INSETOS ALADOS

Armadilha
Luminosa

Atomização

Pulverizador
Costal Manual

Termonebulização

Aplicação
com Gel
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CONTROLE DE ROEDORES
São instalados estrategicamente pontos de iscagem e placas adesivas atóxicas,
distribuídos conforme necessidade ou obedecendo às normas de cada cliente.
Os pontos de controle de roedores são mapeados e identiﬁcados com o devido
registro a cada visita.
Armadilhas utilizadas

Porta-iscas

Túnel para placa adesiva

Placa adesiva

Exemplos de outras armadilhas no controle: armadilha de feromônios, gaiolas para captura,
armadilha biológica, atrativos físicos alimentares e outros métodos conforme a necessidade de cada local.
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CONTROLE DE CUPIM DE SOLO (BARREIRA QUÍMICA)

A barreira química consiste em fazer furos de 30 cm em média feitos com máquinas
industriais e, através destes furos com o mesmo equipamento injetar cupinicida em
todo solo da propriedade, inclusive seu entorno.

SISTEMA DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO

Contém uma substância reguladora de crescimento na qual o cupim passará a se
alimentar sem no entanto detectar sua presença. O cupim operário voltará então a
colônia e alimentará seus companheiros através da trofalaxia e contaminará assim
toda a colônia gradativamente. Este produto irá atuar no crescimento das formas
jovens, impedindo a muda e consequentemente matando os cupins.

CONTROLE DE CUPIM DE MADEIRA SECA

O tratamento direto da madeira é recomendado para infestações mais restritas. Neste
caso, um cupinicida é injetado diretamente na madeira, através de furos na mesma,
procurando-se atingir as galerias colonizadas pelos insetos.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS-D’ÁGUA
As especiﬁcações técnicas da execução dos serviços seguem as normas e instruções
dos órgãos competentes para conservação da água potável e do meio ambiente
(SABESP/ANVISA/CETESB), que recomendam a limpeza e desinfecção dos
reservatórios de água no mínimo a cada 6 meses.
Efetuamos a limpeza e desinfecçção de caixas-d’água de pequeno e grande porte.

Antes

Depois
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS-D’ÁGUA

comercial@eprag.com.br
eprag.com.br
(11) 4016-4985
(11) 94011-2777
Rua Galvani, 224
Vila Nova Trieste, Jarinu - SP

