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RESUMO 

 

A Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) é um inseto com elevada 
densidade populacional que incidem no meio rural e igualmente nas grandes 
cidades, devido a sua importância sanitária e econômica, muito têm se pesquisado 
para combater estes insetos. Com os estudos realizados, vários foram os métodos 
de controle descobertos com grande eficácia. O objetivo principal desta revisão foi 
identificar os métodos de controle de M. domestica abordado em diversos artigos 
científicos, envolvendo as tecnologias de controle que atuem em diferentes estágios 
de desenvolvimento. As metodologias utilizadas através do uso de inseticidas 
químicos costumam ser executadas de forma pontual e, em geral, apresentam como 
resposta à pressão de seleção da população, sendo um procedimento que quando 
mal planejado impede a obtenção de resultados estáveis. O controle biológico, que 
envolve a utilização de predadores, agentes parasitóides, fungos e bactérias 
demonstra resultados satisfatórios em granjas e podem contribuir com mais de 90% 
da redução da população.  Também foi abordada a utilização do controle cultural 
através de um gerenciamento ambiental adequado, de forma que impeça a postura 
de ovos em resíduos orgânicos, esta metodologia é muito eficiente somente quando 
há o envolvimento do poder público e da sociedade. As práticas de manejo integrado 
de pragas incorporam os fatores culturais, químicos e biológicos, esta é a 
metodologia que fornece resultados mais confiáveis, pois aborda uma intervenção 
em todas as fases da vida da Musca domestica, proporcionando um ambiente 
saudável, preservando os inimigos naturais e reduzindo a aplicação de produtos 
químicos.   

 
 

 Palavras-chave : Musca domestica, Controle químico, Controle biológico, 
Controle cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

Musca Domestica L. (Diptera: Muscidae) is an insect that has a high 
population density which focuses in the rural areas and in the big cities, as well. due 
to its sanitary and economic importance there has been many researches on ways to 
fight this insect. Together with the developed researches, many efficient methods of 
control were achieved. The main objective of this review was to identify the M. 
domestica controlling methods approached in many other Scientific Articles, involving 
the technology of control that acts in different development phases. The methodology 
used through the use of chemical insecticides are usually performed in a punctual 
way and, in general, have as an answer on the accent of the population selection, 
being a procedure that when not properly planned prevents the achievement of solid 
results. The biological control, which involves the management of predators, 
parasitoid agents, fungus and bacteria show satisfactory results in poultry farms and 
can contribute to up to 90% of the reduction of its population. A cultural approach 
was also considered, control are briefly discussed through a proper environmental 
management, in a way that will stop the organic residual eggs laying, this 
methodology is highly effective whenever there’s government and society 
involvement. These practices incorporate cultural, chemical and biological matters, 
providing the most reliable form of control, once it deals with an intervention in all of 
the stages of the Musca domestica life, delivering a healthy environment, preserving 
its natural enemies and reducing the use of chemical products.  

 

Word-key : Musca domestica, Chemical control, Biological control, Cultural 
control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios da humanidade, as moscas representam um dos 

maiores e mais incômodos problemas ainda não resolvidos pelo homem. 

(RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.07). 

Muitas espécies são consideradas sinantrópicas por se adaptarem 

perfeitamente à convivência com os seres humanos e se beneficiam das condições 

criadas pelo homem para se desenvolverem, passando a viver em estreita 

dependência. (BRUNO, 1991, p.01; RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, 

p.07).  

 As moscas desenvolveram a sinantropização, provavelmente, desde o inicio 

da jornada evolutiva dos nossos ancestrais hominídios, aproveitando os depósitos 

de restos alimentares, carcaças de animais e fezes acumuladas; com o inicio da 

domesticação dos animais também se associaram várias espécies de moscas 

coprófagas e sarcossaprófagas (PRADO, 2003, p. 95). 

Vários artigos científicos abordam a ecologia e a sinantropia de dípteros 

muscóideos em distintas regiões do Brasil como: Santa Catarina (DE MARI, 2006; 

Paraná (FERREIRA, 1978; CARVALHO et al., 1984; MALKOWSKI e CARVALHO, 

1988); Rio de Janeiro (D´ALMEIDA, OLIVEIRA e MELLO, 2002; DELEITO, 2008), 

Minas Gerais (SANTOS et al., 2007), Goiás (FERREIRA, 1983; FERREIRA e 

LACERDA, 1993); São Paulo (GIANIZELLA, 1995; GINARTE, 2003; SANTOS, 

2006;). Rio Grande do Sul (FREITAS, 2003), Pernambuco (COSTA NETO, 2000), 

também é um tema de interesse Sul Americanos como relata estudos efetuados na 

Argentina por  CRESPO e LECUONA em 1998. Segundo esses estudos, as 

espécies de moscas das famílias Muscidae, Fanniidae, Calliphoridae e 

Sarcophagidae se destacam entre os dípteros muscóideos associados às atividades 

antrópicas devido à abundância de alimento (resíduos orgânicos) e oferta de abrigo 

(instalações). 

Para Rodrigueiro, Barbosa e Albino (2002, p.10) em publicação de um 

caderno didático para o controle de moscas, dentre as várias espécies de dípteros 

identificadas, a mosca doméstica ocorre numa proporção de 90% em relação às 
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demais. Santos (2006, p.113) expõe que os dípteros muscóides são caracterizados 

como eusinantrópicas, ou seja, estão incluídas entre as espécies que estão 

estreitamente associadas ao ambiente humano e aí se desenvolvem, 

preferencialmente, tornando-se um importante fator de agravo a qualidade de vida 

humana e dos animais domésticos.  

A Musca domestica (Linnaeus, 1758) (Diptera, Muscidae) possui ampla 

distribuição geográfica sendo uma espécie que atua como potencial vetor mecânico 

de inúmeros agentes patogênicos para o homem e animais domésticos. (PRADO, 

2003, p.95). Tal potencial é resultado do comportamento endofílico, fácil reprodução 

e uma grande capacidade de dispersão desta espécie. (MARICONI, 1963, p. xx 

MARICONI, 1999A; PRADO, 2003, p.95; THYSSEN, et al., 2004, p.1097).  

Os mecanismos de transmissão podem ser: por ingestão de agentes 

patogênicos e sua eliminação nas fezes; regurgitação dos agentes patogênicos após 

armazenamento temporário no pro - ventrículo e sua deposição em forma de gotas, 

enquanto se alimenta; dispersão dos microorganismos patogênicos no substrato 

alimentar, com auxilio das pernas e labela.  (MARICONI, 1999b, p.xx) 

A incriminação das moscas como vetores é feita, principalmente, pelo 

isolamento de patógenos e pela relação dos picos sazonais da abundância de 

moscas e prevalência de determinadas enfermidades. Há uma longa lista de 

organismos patogênicos para o homem isolados em moscas, na qual se incluem 

bactérias, como Shigella sp., Vibrio cholerae,  vírus entéricos, protozoários, como 

Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum, além de alguns helmintos, entre os quais 

Ascaris sp., Toxascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp., Capillaria sp., oxiurídeos, 

tricostrongilídeos e Taenia solium. (OLIVEIRA, MELLO E D’ALMEIDA, 2008, p.617; 

THYSSEN, et al., 2004, p.1097). Embora em seu estudo realizado no campus da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e em dez residências todas 

situados na área urbana dos municípios de Paulínia e Campinas, São Paulo, 

Thyssen, et al., (2004, p.1099) não deparou com nenhuma forma parasitária 

(Helmintos)  nas moscas coletadas.  

No período de maio de 1996 à abril de 1998, Oliveira, Mello e D’Almeida 

realizaram levantamento da veiculação de helmintos em moscas capturadas no 

Jardim Zoológico do Rio de Janeiro e a M. domestica representou 7% da incidência 

de captura e  foi a segunda espécie, com 151 ovos de helmintos encontrados na 

superfície do corpo e 41 ovos no conteúdo intestinal. Dos ovos encontrados, foram 
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identificados Ascaris sp.,Toxocara sp., Toxascaris sp., Trichuris sp., Capillaria sp., 

Triconstrongílideos sp. e Oxiurídeos na superfície do corpo e ovos de Ascaris sp., 

Toxascaris sp., e Trichuris sp., Capillaria sp., Oxiurídeos e Tricostrongílideos no 

conteúdo intestinal. (OLIVEIRA; MELLO e D’ALMEIDA, 2008, p. 614-620) 

A pesquisa realizada por Relly, et al., (2007, p.1682-1688) em uma Vila da 

Ilha de Marajó estado do Pará indica que Chlamydia trachomatis, causadora de 

tracoma pode ser transmitida por moscas sinantrópicos nessa região da América 

Latina. Esta pesquisa considerou as condições sanitárias e densidade de insetos na 

região. Alguns estudos relatam que tanto nas grandes metrópoles como nos 

municípios pequenos, as diarréias tem tido como principal fonte de veiculação os 

alimentos, apresentando um novo perfil epidemiológico (ex. salmoneloses e outras 

provocadas por rotavírus). Entretanto aquelas caracterizadas como doenças da 

pobreza, persistem nas zonas rurais e nos pontos de periferia urbana, onde as 

condições de vida ainda são bastante precárias. (SANTOS, 2006, p.09) 

Lima e Albuquerque (2009 p. 01-08) realizaram levantamento da microbiota 

associada a M. domestica presente no Mercado Central Municipal de Caxias – MA e 

verificaram através das análises de exame bacterioscópico, exame baciloscópico e 

cultura a presença de Staphylococcus aureus e S. saprophyticus. Este gênero está 

entre os oito maiores agentes de infecções e intoxicação alimentar, juntamente com 

Bacillus cereus, Clostridium botulinum,Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, 

Salmonela ssp., Vibrio parahaemolyticus e Listeria monocytogenes. 

O incômodo e os prejuízos causados pelas moscas são maiores no meio 

rural, visto que no campo existem diversos tipos de criação, o que pode promover 

condições ideais para a proliferação. O princípio de produção adota animais em 

confinamento, que tem contribuído para o desenvolvimento de moscas, uma vez que 

existe acumulo de excrementos, restos alimentares e rações, gerando grande 

quantidade de materiais orgânicos em decomposição por área alojada. 

(RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.07). 

No interior do estado de São Paulo determinadas situações contribuem para 

ativar a proliferação de moscas. (SANTOS, 2005, p.78).  O problema se mostra 

maior em granjas de aves poedeiras (GINARTE, 2003, p.01); (GIANIZELLA, 1995, 

p.02); (SANTOS, et al., 2007, p.01); PINTO JUNIOR et al., 2003, p.57); 

RODRIGUEIRO, BARBOSA E ALBINO, 2002 p.07). As proliferações também 

ocorrem nos assentamentos adjacentes às atividades avícolas, produtoras de ovos e 
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também naqueles nos quais se constatam a ausência ou deficiência de serviços de 

limpeza pública e de esgotamento sanitário. O mesmo ocorre em usinas de 

produção de açúcar e álcool. (SANTOS, 2005, p.78).  

Em residências, agroindústrias, indústrias, aterro sanitário, frigoríficos e 

abatedouros, ou seja, em todo local onde se dá a manipulação ou consumo de 

alimentos e ambientes com pouca sanitização, a M. doméstica é freqüentemente 

encontradas em altas populações. (TEIXEIRA et al., 2008, p.365  ; TRAVAGLINI, 

2000, p.02; FREITAS, 2008, p.13; QUEIROZ, 2008, p.62).  

Estudo realizado em várias residências em municípios como Promissão (SP), 

chegam a receber uma média de 200 moscas diariamente. (SANTOS, 2006).   

Para Santos, (2006, p.02) a quantidade e o tipo de resíduos orgânicos 

gerados e/ou acumulados em uma determinada atividade antrópica e nos domicílios 

constituem importantes fatores determinantes da abundância de moscas presentes 

no local e do seu potencial (grau) de contaminação e de sua maior ou menor 

densidade nos domicílios situados nas áreas vizinhas. Por isso o manejo dos 

resíduos é muito importante para o controle da M. domestica visto que não podemos 

influir sobre a temperatura e umidade de um ambiente aberto. (RODRIGUEIRO, 

BARBOSA e ALBINO, 2002).  

Para De Mari (2006 p.12) três fatores tem contribuído para o aumento de 

moscas na zona urbana: 1) Crescimento do volume de matéria orgânica em função 

do aumento e da aglomeração da população humana – as moscas adultas colocam 

os ovos em matéria orgânica e neste ambiente as larvas alimentam-se para obter o 

peso mínimo para a formação das pupas e adultos, assim, a população de moscas 

urbanas é proporcional ao volume de matéria orgânica produzida pelo homem. 2) 

Redução da distância entre as zonas urbana e rural; e 3) Presença de aterros 

sanitários mantidos em condições precárias e próximas à zona urbana. (DE MARI, 

2006) 

O IBGE em 2002 divulgou relatório da pesquisa nacional de saneamento 

básico entre os anos de 1989 á 2000 e do total de distritos que não tratam o esgoto 

sanitário coletado, a grande maioria (84,6%) despeja o esgoto nos rios, sendo os 

distritos das Regiões Norte e Sudeste os que mais se utilizam desta prática (93,8% e 

92,3%, respectivamente). O mesmo ocorre com os resíduos sólidos a especificação 

das Unidades de Destino do Lixo indicou uma situação de destinação final do lixo 

coletado no País, em peso, onde: 47,1% em aterros sanitários, 22,3% em aterros 
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controlados e  30,5% em lixões, ou seja, mais de 69% de todo o lixo coletado no 

Brasil estaria tendo um destino final adequado em aterros sanitários e/ou 

controlados. No entanto, em número de municípios, o resultado não é tão favorável: 

63,6% utilizam lixões e 32,2%, aterros adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros 

controlados), sendo que 5% não informaram para onde vão seus resíduos. Neste 

período foi registrado que eram coletadas 125.281 toneladas de lixo domiciliar, 

diariamente em todo território nacional. (IBGE, 2002, p.30) 

Em 2008 o serviço de coleta de lixo no Brasil, incluindo os resíduos coletados 

diretamente1 e o coletado indiretamente2, abrange 98,2% dos domicílios urbanizados 

do País, sendo que o Nordeste apresenta o menor percentual de domicílios onde o 

lixo é coletado diretamente, 80,9%. Houve melhora no atendimento da coleta de 

resíduos em média de 5,8% nas regiões Norte e Nordeste. (IBGE, 2009, p.76) 

As moscas apresentam metamorfose completa (holometabólica) e se 

desenvolvem pelos estágios de ovo, larva, pupa e adulto. As larvas passam por 3 

estádios: L1, L2 e L3 na forma vermiforme, seguindo por um estádio de pupa, a qual 

fica protegida por um invólucro marrom, denominado pupário; após a metamorfose, 

os adultos emergem. (PRADO,2003). 

O desenvolvimento de ovo a adulto pode ocorrer em cerca de cinco a sete 

dias, nos meses mais quentes (novembro a março) ou em mais de dez dias nos 

meses mais frios. (SANTOS, 2009).  

O número de gerações é variável de acordo com a época do ano e com as 

condições meteorológicas locais e regionais (temperatura, umidade relativa, vento e 

precipitação).  Cada fêmea pode depositar uma massa de 100 a 120 ovos, cerca de 

uma a quatro vezes após ter sido fecundada uma única vez. (SANTOS, 2009). 

Em pesquisa realizada por Câmara Neto, 2000 no Bairro dos Coelhos em 

Recife PE os insetos que mais incomodam são as baratas com incidência de 52,9%, 

vindo em seguida, com 38,8%, o Culex (muriçoca, pernilongo), e somente como 

terceira posição vem as moscas com 4,9% da população incomodada. A população 

desconhece os riscos de infecções que as moscas podem proporcionar e se 

acostumam com sua presença. Diversos artigos apontam para a competência e 

capacidade vetora das moscas, por estas características a Musca doméstica 

assume grande papel de importância à saúde publica, devido ao seu alto índice de 

sinantropia.  

__________________________________ 

1 Diretamente - quando o lixo é coletado por serviço ou empresa de limpeza,pública ou privada, que 
atende ao logradouro;  
2 Indiretamente - quando o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito de serviço ou 
empresa de limpeza, pública ou privada, para coleta posterior.  
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Em estudo realizado nas indústrias do Grande ABC, com captura através do 

uso de armadilhas luminosas as moscas apresentaram-se prevalência de 26%, em 

um período de um ano. Esta espécie foi seguida pelos himenópteros e lepidópteros 

os quais também foram encontrados durante o período estudado, porém com 

freqüência média inferior que 25%. (QUEIROZ, 2008).  

Em função de sua importância sanitária e econômica, diferentes conceitos de 

controle têm sido implantados, como adequações estruturais para a criação de 

animais para abate, como aves, suínos e bovinos, manejo adequado de suas fezes, 

busca de inimigos naturais e uso de inseticidas químicos como adulticidas e 

larvicidas. (GINARTE, 2003). O controle químico, através de formulações inseticidas 

são os mais aceitos na atualidade (GINARTE, 2003). 

No manejo integrado de moscas, de modo geral, o objetivo não é atingir sua 

erradicação total, mas sim proporcionar redução até níveis toleráveis para os seres 

humanos e animais. A escolha das medidas de controle deve ser baseada no 

conhecimento da biologia e ecologia das espécies de maior importância, 

considerando as características do local infestado, como: construção, ventilação, 

temperatura, localização e asseio. (RODRIGUEIRO, BARBOSA e ALBINO, 2002) 

Ainda segundo estes autores para iniciar um programa integrado de controle 

de moscas devem-se ser considerados três fatores importantes para seu 

desenvolvimento, tais como: alimento, umidade e temperatura adequada. 

O manejo integrado incorpora os fatores culturais - envolvendo destinação 

correta dos resíduos orgânicos gerados nos meios urbanos, manejo do esterco 

originado nas granjas e cuidados com detritos das usinas sucro-alcooleiras;, fatores 

químicos - por meio da aplicação de produtos com atividade inseticidas  

(preferencialmente seletivos) e biológicos (pela utilização dos inimigos naturais, 

como artrópodes predadores e parasitóides).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

  

O controle de Musca domestica (Linnaeus, 1758) atualmente assume um 

papel de importância inquestionável, pois estes insetos são vetores mecânicos de 

diferentes agentes patogênicos e causam intenso desconforto. A revisão de 

metodologias de controle se faz respeitável, pois podemos identificar os métodos 

mais estudados e os resultados descobertos 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Revisar estudos sobre o controle Musca domestica L. com base em 

publicações cientificas no período de 1969 à 2010.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar e descrever os tipos de substancias químicas, agentes 

biológicos e culturais utilizados para o controle de Musca domestica L.; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Efetivou-se buscas sistemáticas em importantes bases de dados 

bibliográficos nacionais nas áreas de entomologia, nutrição, saúde publica e 

zoologia. 

Primeiramente foi realizada uma busca on-line das quais foram utilizadas as 

seguintes expressões: Musca domestica, controle de Musca domestica, mosca 

doméstica, comportamento de Musca domestica, armadilhas para a captura de 

Musca domestica, House fly. Todos os apontamentos de artigos e publicações que 

constassem algum desses termos foram identificados, registrados e tratados. 

Os registros foram analisados e organizados considerando os seguintes 

aspectos: 

• Controle químico; 

• Controle biológico; 

• Controle cultural.  

O exame das publicações compõe na descrição e associação dos aspectos 

fundamentais, ocorrências e transformações registradas durante a evolução do 

controle de Musca domestica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Controle Integrado 

 

O controle integrado é baseado nos métodos culturais, biológicos e químicos 

com o uso de inseticidas seletivos, manejo adequado do substrato e conhecimento 

dos principais inimigos naturais é o método mais eficiente para obter a redução da 

população de moscas à níveis aceitáveis. (MONTEIRO, 1995, p.02). 

Em 1998 Crespo e Lecuona (1998, p. 01-15) desenvolveram um trabalho que 

avaliou o impacto do inseticida Diflubenzuron (DFB) associado com outras técnicas 

do manejo integrado de pragas (MIP) em La Ruta 200, (Las Heras, Bs. As 

Argentina.). Foram estabelecidos quatro tratamentos diferentes, sendo o Tratamento 

01: através do Controle Biológico + C. Cultural + C. Químico; Tratamento 02: 

Controle Biológico + C. Cultural; Tratamento 03: Controle Biológico + C. Químico e 

Tratamento 04: apenas Controle Químico. Nesta pesquisa foi identificado que o 

tratamento 01 foi efetivo na liberação de parasitóides; o tratamento 02 apresentou 

maior eficiência dentre os demais; o tratamento 03 o mais ineficiente e o tratamento 

04 resultou em uma alternativa pouco recomendável devido o elevado número de 

pulverizações efetivadas, pelos altos riscos de contaminação e geração de 

resistência genética das moscas.  

Reiterado, em 2002, pelos autores Crespo, Lecuona e Hogsette, a mesma 

técnica de estudo citada no parágrafo acima, porém efetuado em La Matanza, 

Buenos Aires, Argentina, em granja com 240.000 galinhas, com  os produtos: 

cyromazina 1% e 50%, DDVP, azametifós com e sem z-9-tricoseno, calcário, e os 

parasitóides Spalangia endius Walker e Muscidifurax raptor Girault & Sanders, este 

abrangeu seis tratamentos diferenciados, alternando produtos e parasitóides, o 

melhor tratamento para controle de mosca doméstica resistente à ciromazina foi o 

controle biológico + cultural + químico com aplicações localizadas de ciromazina 

tópica.  (CRESPO, LECUONA E HOGSETTE, 2002, p. 01-07) 

As falhas no manejo de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal 

necessitaria ser melhor gerenciadas pelos órgãos responsáveis pela saúde e 

também pela população (SANTOS, 2006).  De acordo com Mariconi, 1963 a 

prevenção é o melhor método; as medidas curativas são, muitas vezes, de difícil 

aplicação e podem depender da cooperação de muitos vizinhos. 
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5.2. Controle Químico  

 

Os inseticidas residuais sintéticos foram descobertos na década de 1940. Ao 

longo dos anos muitos estudos têm sido realizados para a definição das melhores 

medidas de controle para moscas. Muitas pesquisas apontam que a exposição 

contínua das moscas aos inseticidas tem levado ao desenvolvimento de resistência 

à alguns princípios ativos.  

Uma vez que uma população de mosca adquire resistência à determinado 

inseticida, ocorre falhas no controle e este inseticida em particular e outros 

quimicamente relacionados através de sua molécula química não proporcionarão 

eficácia ao controle da M.domestica tornando-se inofensivos para a população 

resistente, em concentrações recomendadas pelo fabricante do produto. 

(RODRIGUEIRO, BARBOSA e ALBINO, 2002, p.30) 

O processo de resistência aos inseticidas é particularmente rápido, no caso 

da M.domestica, isto se justifica pelo acelerado desenvolvimento biológico destes 

insetos. Extensa parte da literatura analisada remete para avaliação de eficiência de 

distintas moléculas químicas em determinadas populações que serão descritas 

nesta monografia. Os inseticidas utilizados no controle das moscas podem ser 

classificados como adulticidas e larvicidas. 

Em granjas de galinhas os produtos adulticidas são usados para eliminar 

moscas, quando a infestação é superior ao nível de infestação tolerável (NIT). Para 

o controle químico pode-se usar dois tipos de formulações, sendo uma líquida e 

outra em forma de iscas. Estes produtos devem ser aplicados em locais 

freqüentados pelas moscas. (RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.31). 

O feromônio sexual Tricosene ou Muscalure, quando incorporado nas 

formulações comerciais, apresentam maior eficiência. princípios ativos mais usados 

são o Metomil e o Azametifós. (RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.31). 

Os larvicidas apresentam caracterísitcas seletivas, não prejudicando os 

inimigos naturais, portanto em granja o ideal é dar preferência para estes produtos. 

Eventuais pupas que tenham tido contato com o larvicida Ciromazina, podem 

evoluir, mas serão defeiturosas e incapazes de gerar adultos. (RODRIGUEIRO; 

BARBOSA; ALBINO, 2002, p.32). 

Crespo, Lecuona e Hogsette (2002, p.01-07) testaram o uso de larvicidas e 

adulticidas associados com técnica cultural e biológica, utilizou uma população 
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conhecidamente resistente á Ciromazina que é o principio ativo do Larvadex® e 

Neporex®.  Os testes foram identificados como: 3a Químico e cultural (Larvadex® 1% 

+ Nuvan® 10% + Alfacron® 10% + Snip® 1% + calcário); 3b Químico e cultural 

(Neporex® 50% + Nuvan® 10% + Alfacron® 10% + Snip® 1% + calcário); 4a Químico, 

cultural e biológico (Tratamento 3a + vespas parasitóides Spalangia endius e 

Muscidifurax raptor ) e 4b Químico, cultural e biológico (Tratamento 3b + vespas 

parasitóides Spalangia endius e Muscidifurax raptor.).  

Larvadex® 10 é um regulador de crescimento de larvas de moscas, para 

administração oral às aves, através da ração. Está indicado no controle da 

infestação de moscas (Musca domestica e Chrysomia sp). Ao ser ingerido não sofre 

transformação química no trato digestivo, sendo rapidamente absorvido e excretado 

pelas fezes e urina, indo atuar diretamente sobre as larvas em desenvolvimento, no 

esterco acumulado sob as gaiolas das aves. Neporex® 50 SP é indicado para o 

controle de moscas em geral no esterco de aves e suínos, através da pulverização 

direta sobre estes materiais. (NOVARTIS, 2010, p.01)  

Passado quatro meses de experimento Crespo, Lecuona e Hogsette (2002 

p.01-07) concluíram que do ponto de vista biológico e econômico, o melhor 

tratamento para controle de mosca doméstica resistente à Ciromazina foi a 

associação do controle biológico + cultural + químico com aplicações localizadas de 

Ciromazina tópica, ou seja, o tratamento 4b. 

Estudo estabelecido em criações de porcos da Alemanha apontou para a 

eficiência do principio ativo Imidaclopride, que mostrou-se mais ativo quando é 

ingerido pelas moscas, produto granulado para aplicação como isca de dispersão. O 

produto manteve-se atraente por um período de 06 semanas quando aplicado pelo 

método de pulverização e 08 semanas quando aplicado pelo processo de 

pincelamento. (POSPISCHIL; JUNKERSDORF; HORN, 2005, p. 309-317) 

Camara Neto, (2000, p, 115) realizou pesquisa com o objetivo de avaliar a 

problemática do uso de inseticidas domésticos em uma comunidade com baixas 

condições sanitárias do estado de Pernambuco e averiguar os possíveis impactos 

para a saúde, e identificou que a maioria da população faz uso indiscriminado destes 

produtos e não lêem seus rótulos.  O controle de vetores é realizado em 

conseqüência de uma condição ambiental deficiente, onde o programa de Agentes 

Comunitários de Saúde não têm suficientes instrumentos e treinamentos para ações 

de intervenção ambiental. 
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Chaaban et al.,(2005, p. 327-331) avaliaram a eficiência do organofosforado 

(Phosmet®), em concentração de 5%, através da aplicação tópica em adultos de M. 

domestica sob condições de laboratório, e analisou a mortalidade em 24 e 48 horas 

após a exposição. Obtiveram resultados médios de 21,02 µg/g e 16,40 µg/g para a 

DL10 em 24 e 48 horas respectivamente, a DL50 registrou 69,98µg/g em 24 horas e 

59,98 µg/g em 48 horas, para a DL90 233,28 µg/g 218,67 µg/g em 24 e 48 horas 

respectivamente. Para a população de moscas do Rio de Janeiro o organofosforado 

Phosmet® apresentou boa toxicidade, demonstrando eficiência para sua possível 

aplicação no controle deste díptero. 

Ginarte, (2003) avaliou inseticidas de terceira geração em populações 
encontradas em algumas granjas dos estado de São Paulo;  

Pinto Junior et al., (2003) examinou o principio ativo Diflubenzuron em granja de 
poedeiras. Todos estes estudos avaliaram a influência de inseticidas químicos sobre 
populações de M. domestica.  

Pospischil e Nentwig (2006) com o apoio da Bayer realizaram testes de 

eficiência com a isca Imidacloprid WG 10 em pontos de pouso de M. domestica 

adultas em áreas criação de animais em cativeiro e depósitos de lixo da Alemanha e 

o produto apresentou boa atratividade e mortalidade por um período de seis 

semanas nas granjas e quatorze dias nos depósitos de lixo.  

Teixeira, et al. (2008) através do emprego do inseticida azametifós, 

combinado à substância de atração Z-9 tricosene obtiveram redução de 100% o 

nível de infestação de moscas na Usina de Compostagem e Reciclagem de Lixo do 

bairro do Caju, no Rio de Janeiro, por um período de 30 dias. O inseticida foi 

aplicado em diferentes superfícies: nas verticais, a formulação pó molhável foi 

aplicada com rolos de pintura e, através de pulverização, na superfície de leiras3; 

nas horizontais, foi empregado o mosquicida na formulação granulada. 

Em estudo realizado por Pinto Junior, Pereira, Maccari Junior em 2003 que 

testaram os inseticidas benzoilfeniluréia, diflubenzuron (Diflularv 25PM, nas doses 

de 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0g de p.c./ m2); trizina, cyromazina (Neporex®, na dose de 1,0g 

de p.c./m2) sendo o estudo estabelecido em uma granja comercial de poedeiras, no 

município de Araucária, PR, concluíram que, para o controle de M. domestica as 

doses que apresentaram os melhores resultados com o uso de diflubenzuron 

(Diflularv 25PM) foram nas concentrações de 1,0; 1,5 e 2,0g do p.c./100m2 já com o 

uso do inseticida cyromazina (Neporex®, na dose de 1,0g do p.c. /m2).  
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A toxicidade de uma substância química sobre um inseto não deve ser o 

único parâmetro a ser levado em consideração para considerá-lo um bom produto. 

Diversas propriedades devem estar associadas à atividade, tais como: eficácia em 

baixas concentrações, ausência de toxidez frente a mamíferos, ausência de 

fitotoxidade, fácil obtenção, manipulação e aplicação, viabilidade econômica e não 

ser cumulativo no tecido adiposo de seres humanos e de animais domésticos 

(CHAABAN, et al., 2005).  

  

   

5.2.1. Substancias com potencial inseticida.  

 

Os inseticidas alternativos são preparados a partir de substancias não 

prejudiciais ao seres humanos, aos animais domésticos e ao meio ambiente. 

Podem-se incluir nesta classificação os agentes de biocontrole, biofertilizantes 

líquidos, caldas protetoras como a sulfocálcica e extratos de plantas (fitoterápicos). 

(DELEITO, 2008).   

Os extratos de origem vegetal têm sido amplamente estudados visando-se 

obter uma alternativa eficaz e ecologicamente viável para o controle de pragas. O 

estudo de substâncias com bioatividade seletiva, que atuem sobre o 

comportamento, desenvolvimento e desempenho reprodutivo dos insetos, é de 

extrema importância, a fim de se evitar os problemas causados pelo uso de 

inseticidas químicos não seletivos. O uso de métodos de controle de pragas com os 

inseticidas biológicos tem a vantagem de ser ambientalmente seguros, não levar 

riscos a outras espécies, ser viável em grandes áreas e atuar nas baixas densidades 

populacionais. (ARAUJO, 2002). A atividade biológica de produtos vegetais pode 

produzir vários efeitos nos insetos como repelência, inibição da oviposição e da 

alimentação, inibição do crescimento e mortalidade na fase imatura ou adulta. 

(FREITAS, et al., 2007) 

A manipulação genética está permitindo um aumento dos campos de 

experiências na produção de inseticidas biológicos. O desenvolvimento de 

bioinseticidas inclui: a busca, isolamento de novas variedades que possam ser mais 

efetivas ou que possuam atividades contra novas pragas desenvolvimento de novos 

processos de produção, mais eficientes e com custos reduzidos, melhoria na 

formulação, de maneira a aumentar a persistência da atividade em condição de 
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campo; desenvolvimento genéticos de variedades mais ativas contra uma 

determinada praga ou contra mais de um inseto de diferentes famílias. (ARAUJO, 

2002). 

Em 2007 Freitas et al. Avaliou a bioatividade do extrato de Polygonum 

hydropiperoides (erva-de-bicho) sobre larvas de M. domestica. O extrato de P. 

hydropiperoides a 10%, causou mortalidade total de 32,66% no grupo tratado, o 

grupo controle apresentou taxa de mortalidade total de 26,00%. A maior incidência 

de mortalidade ocorreu na fase larval, em que 23,34% das larvas que receberam o 

extrato, não atingiram o estágio de pupa, enquanto que apenas 14,67% das larvas 

do grupo controle morreram. Segundo Freitas et al. (2007a) o extrato influenciou de 

maneira significativa no período larval e no período pupal de M. domestica, 

acarretando uma redução de ambos os períodos. Entretanto, não houve influência 

significativa no número de ovos por fêmea, no peso das pupas e no peso das 

fêmeas. O extrato de P. hydropiperoides a 10%, também não influenciou de forma 

significativa na análise morfométrica feita pelas medições da tíbia e da asa das 

Fêmeas.  

Os vegetais da família Meliaceae é conhecida por conter uma série de 

combinados, que indicam atividade inseticida, anti-alimentar, modificadora e 

reguladora do crescimento e desenvolvimento dos insetos (SAALFELD, et al., 

2008a, p. 01).  

A Melia azedarach L., conhecida como cinamomo apresenta atividade 

inseticida promissoras. Seu potencial inseticida foi avaliado por Freitas, (2007b, 

p.01-05), utilizando 50 larvas de M. domestica. O extrato de M. azedarach a 10%, 

causou a morte de 59,34%, o grupo controle apresentou mortalidade de 36,67%. Em 

36,46% das pupas, que receberam o extrato na fase larval, representou a maior taxa 

mortalidade, enquanto que apenas 5% das pupas do grupo controle morreram. 

Sobre o período de desenvolvimento larval diferiu estatisticamente entre o 

tratamento e o grupo controle apresentando a média de 12,59 dias e 8,25 dias, 

respectivamente. Segundo Freitas, 2007b possivelmente as larvas prolongaram o 

seu período de desenvolvimento, na tentativa de alcançar o peso mínimo necessário 

para formar o pupário. Estando no ambiente, ficariam mais susceptíveis a 

predadores, patógenos e parasitóides, que reduzem naturalmente as populações 

desta espécie. O extrato de cinamomo influenciou significativamente na variável 

peso das pupas havendo uma redução de peso nas pupas do grupo tratado.  
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Saalfeld, et al., (2008a, p. 01-05) avaliaram a influencia do extrato aquoso de 

folhas de Melia azedarach a 10% através de três tratamentos, sendo o primeiro com 

oferta simultânea de sítios de oviposição contendo extrato aquoso e sem o 

fitoextrato; um segundo utilizando-se apenas sítios de oviposição contendo extrato 

aquoso; e um terceiro com sítios de oviposição sem o fitoextrato disponibilizados por 

um período de 49 dias. Diariamente os meios foram contados sob 

estereomicroscópio para a estimativa do número de ovos. As réplicas também foram 

observadas diariamente, para remoção dos indivíduos mortos e posterior sexagem, 

estimando-se a longevidade dos adultos e o tempo letal médio. Os resultados 

demonstraram que no experimento onde se havia os dois sítios de oviposição as 

moscas optaram por depositar seus ovos no sítio sem extrato, registrando uma 

média diária de 97,7 ovos/gaiola contra 12, 21 ovos/gaiola no sítio com extrato. No 

experimento cujo os sítios de oviposição com e sem fitoextrato foram dispostos em 

gaiolas distintas, apresentou média diária de ovos superior nos sítios de oviposição 

sem o fitoextrato (106,80 ovos/dia) em relação aos sítios de oviposição com o 

fitoextrato (32,11ovos/dia), verificando-se uma redução estatisticamente significativa.  

O extrato aquoso de Acacia mearnsii, foi avaliado por Saalfeld, et al., (2008b, 

p. 01) cujo o objetivo foi identificar a bioatividade do fitoextrato nas concentrações de 

5% e 10%, sobre larvas de M. domestica. As larvas foram cultivadas nas diferentes 

concentrações para a avaliação dos seguintes parâmetros: período de 

desenvolvimento e a viabilidade de larvas e pupas; peso de pupas e adultos, 

sexagem e medida das asas e tíbia e também a estimativa do investimento 

reprodutivo dos mesmos. Os resultados apresentaram que o extrato aquoso a 10% 

de A. mearnsii mostrou-se benéfico ao desenvolvimento de M. domestica, pois 

aumentou significativamente o peso das pupas e o número de ovos, implicando no 

aumento de sua performance reprodutiva. 

O Citral é um composto aromático constituinte do óleo de erva-cidreira e de 

outros óleos de plantas do gênero Cymbopogon. O óleo da citronela, rico em 

citronelal, é importante no controle de insetos devido a substâncias terpenóides 

presentes em seus óleos essenciais. (SILVA, et al., 2007, p.01). Para testar a 

eficácia dos monoterpenos, Silva, et al., (2007, p.02) preparou soluções contendo 

citral e citronelal adicionados à água destilada em diferentes concentrações (0,25%; 

0,50% e 1,00%) e observou que a mortalidade acumulada de larvas de M. domestica 

tratadas com citral variou de 30,68 a 100,00% e para os imaturos tratados com 
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citronelal,nas mesmas concentrações, a mortalidade variou de 29,32 a 58,68%, 

ambos apresentaram capacidade de mortalidade sendo o citral mais eficiente para 

esta população criada em laboratório de Pelotas RS. 

 Amidas insaturadas, isoladas de espécies de Piper, foi estuda por Lopes, et 

al. (2010, p.01) quanto às suas atividades inseticidas para adultos de M. domestica. 

Foi isolado a piperina, principal constituinte de Piper Nigrum (pimenta do reino) que 

após sua purificação, obtem-se a bixina e uma fração enriquecida em 

geranilgeraniol. A bixina foi transformada na amida piperidinil, em rendimentos da 

faixa de 50%. Foi aplicado topicamente soluções na concentração de 100mg.mL-1, 

para bixina e geranilgeraniol. Para a amida a solução tinha concentração de 

76mg.mL-1. Em um período de 24 horas encontrou-se uma mortalidade de 7%, 6% 

e 6% para a Bixina, Amida e Fração enriquecida com geranilgeraniol 

respectivamente já no período de 48 horas obteve-se uma mortalidade de 8%, 11% 

e 19% para Bixina, Amida e Fração enriquecida com geranilgeraniol 

respectivamente As substâncias testadas apresentaram moderado efeito tóxico 

contra M.domestica evidenciando potencial aplicação do produto natural na síntese 

de novas substâncias aplicáveis ao manejo de pragas. 

Outro estudo para a avaliação da atividade inseticida da piperina e de seus 

análogos cinamoil amida e tetraidropiperina (THP), foi estabelecido por Barbieri 

Junior, et al. (2007, p. 87-91) em população de M. domestica do Rio de Janeiro, 

diluições seriadas em concentrações distintas de 25; 12,5; 6,25 e 3,13 mg/mL foram 

aplicadas doses de 0,5 ml na região torácicas dos insetos, apenas o THP 

apresentou ação inseticida com DL50 de 4,16 µg/mosca para machos e 16,55 

µg/mosca para as fêmeas, após 48 horas da aplicação. A DL50 após 24 horas de 

exposição apontou para mortalidade de 4,55 mg/mosca para machos e 25,53 

µg/mosca para fêmeas, esta diferença entre a suscetibilidade para macho e fêmea 

foi justificada pelos autores considerando o peso entre os insetos, visto serem as 

fêmeas mais pesadas que os machos.  

 

5.3. Controle Biológico  

 

 Este controle pode ser feito naturalmente por uma série de organismos 

representados por predadores, parasitóides e patógenos. (ARAUJO, 2002)  
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O controle biológico é uma técnica empregada há mais de 120 anos. O 

controle da cochonilha Icerya purchasi, em pomares de citrus na Flórida, só foi 

possível quando os produtores resolveram importar da Austrália uma joaninha 

predadora de nome Rodolla cardinallis. Depois do sucesso na Florida esta joaninha 

foi introduzida em diversas partes do mundo inclusive no Brasil, chegando ao 

território nacional em 1920 para se utilizada no combate de diversas pragas em 

pomares e cafezais. (ARAUJO, 2002) 

O uso indiscriminados de inseticidas acaba gerando mais problemas, pois a 

maioria dos produtos químicos aplicados ao esterco para a eliminação dos dípteros 

acarreta também na destruição de outros artrópodes benéficos que atuam como 

inimigos naturais das formas jovens. (BRUNO, 1991)  

Os inimigos naturais que vivem no esterco podem contribuir com mais de 95% 

da destruição da população de dípteros. Durante o tempo que o complexo de 

inimigos naturais leva para se restabelecer, várias gerações de dípteros podem se 

desenvolver. (BRUNO, 1991) 

Dentre os predadores de dípteros imaturos estão as ordens: 

1. Coleópteros das famílias Histeridae, e Hydrophilidae. Com as espécies 

mais comuns Carcinops troglodytes (Paykull, 1811) da família 

Histeridae e Aleocharinae e Staphylininae da família Staphylinidae; 

2. Hemíptera da família Anthocoridae; 

3. Hymenóptera da família formicidae 

4. Dermaptera da família labiduridae 

5. Pseudoscorpionida 

Os parasitóides são agentes responsáveis pela redução das populações de 

moscas que proliferam em esterco (MARCHIORI et al., 2001), cadáveres e carcaças 

de animais. Pelo fato dos parasitóides ocuparem um nível trófico superior, eles 

freqüentemente atuam como fatores determinantes da densidade populacional de 

seus hospedeiros, graças à grande diversidade de adaptações fisiológicas e de 

comportamento. Dentre o parasitóides de dípteros foram encontrados as famílias: 

1. Pteromalidae 

2. Braconidae 

3. Diapriidae 

4. Encyrtidae 

5. Eurytomidae 
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6. Figytidae 

A família Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) engloba os principais 

parasitóides de dípteros muscóides sinantrópicos (Rueda e Axtell, 1985), sendo até 

vendidos comercialmente em alguns países para fins de controle biológico. Como 

agentes de controle biológico, eles reagem ao tamanho de populações de seus 

hospedeiros. Sua ação de mortalidade aumenta com o crescimento da população de 

seus hospedeiros e diminui com o decréscimo da mesma. As duas populações 

interligadas flutuam entre si, impedindo tanto o aumento abrupto, como a extinção 

da população do hospedeiro (SANTOS, 2007). 

Em 2002, Marchiori, Pereira e MS Filho identificaram a presença de 

Hemencyrtus herbertii parasitando pupas de Musca domestica em fezes humanas, 

este é o primeiro registro desde parasitóide no Brasil e comporta-se como 

parasitóide de larvas, desenvolvendo-se internamente no corpo do hospedeiro e 

emergindo do pupário.  

Lecuona; Crespo e La Rossa em 2007 pesquisaram sobre o uso do 

parasitóide Spalangia endius (Hymenoptera: Pteromalidae) associado com o fungo  

Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. Em diferentes tempos de imersão em solução 

contendo o fungo e não observaram diferenças significativas em relação ao tempo 

de imersão.  

Em 1998, Crespo e Lecuona estabeleceram testes com Spalangia endius e 

Muscidifurax raptor (Hymenoptera:Pteromalidae), ambos são parasitóides de pupas 

de mosca domestica e observaram que a liberações iniciaram após 48 horas de 

estabelecimentos dos trabalhos e que nos meses de fevereiro e março devido a alta 

umidade do guano, os parasitóides liberados não foram suficientes para diminuir o 

impacto da densidade de moscas.  

De acordo com a pesquisa realizada por Santos et al., em 2007, na cidade de 

Montes Claros, MG onde foram coletados pupas M. domestica em dois galpões 

sendo um deles tratado anteriormente com Triflumuron. Nas duas coletas realizadas 

foi obtido um total de 3547 e 2066 pupários nos galpões tratado e não-tratado, 

respectivamente. Na coleta em que houve aplicação de inseticida, emergiram 2260 

adultos; e 455 pupários apresentaram parasitismo, resultando em uma taxa de 

parasitismo total de 12,83% sendo que 29 dos pupários (6,37%) foram parasitados 

por Pachycrepoideus vindemmiae e 426 (93,63%) por Spalangia sp. Do total de 

pupários obtidos no esterco tratado, houve uma mortalidade observada em 1314 
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pupários (37,05%), sendo a mortalidade por parasitismo responsável 34,63% destas 

mortes. Já no galpão não tratado com inseticida emergiram 374 adultos de mosca e 

999 parasitóides. Desses parasitóides, 402 (40,24%) pupários emergiram 

Pachycrepoideus vindemmiae e 597 (59,76%) Spalangia sp. Nessa coleta, obteve-

se uma mortalidade 1709 pupários (82,72%), atribuindo-se 58,46% ao parasitismo e 

uma taxa de parasitismo geral de 48,35%. Este resultado ponta para a sensibilidade 

do parasitóide aos inseticida Triflumuron. 

Marchiori, et al., (2007 p. 235-237) avaliou a prevalência de parasitóides em 

dípteros muscóides coletados no Matadouro Alvorada de Itumbiara, sul de Goiás e 

identificou uma prevalência de 1,1% do parasitóide Spalangia sp. em M.doméstica. 

Brandão et al. (2008, p.03), realizou estudo com população de M. domestica  criadas 

em laboratório e população de Spalangia endius coletadas em fezes de bovinos de 

leite do Rio Grande do Sul e identificou que o intervalo e percentual de emergência 

do parasitóide sofre intensamente com a influência da temperatura. A 20°C houve 

um tempo médio de desenvolvimento de 45,5 dias e emergência de 37%; nas 

temperaturas de 25°C e 30°C a duração de ovo adulto  atingiu em média 28,9  e 19,9 

dias respectivamente, nestas mesmas temperatura foi identificado emergência de 

25,6% e 20,0% simultaneamente. Brandão et al. (2008) justifica este decréscimo na 

emergência devido maior ressecamento das pupas em altas temperaturas. 

 

5.3.1. Entomopatogênicos  
 

Dentre os microrganismos passíveis de utilização como agentes de controle 

biológico, destacam-se os fungos, vírus e bactérias entomopatogênicas.(DE MARI, 

2006, p.34) 

Alguns aspectos que devem ser observados quanto ao uso de agentes de 

controle microbiano são sua segurança em relação aos organismos não alvo, e as 

questões relativas ao registro do bioinseticidas. A aplicação destes patógenos 

requer grandes quantidades do agente vivo, conseqüentemente, sua produção 

depende de o microrganismo entomopatogênico se dissolver em meio artificial ou 

não. (DE MARI, 2006, p.34) 

Segundo De Mari (2006, p.38) os fungos são os principais patógenos de 

insetos a serem utilizados no controle microbiano. Cerca de 80 % das doenças dos 

insetos têm como agente etiológico os fungos pertencentes à cerca de 90 gêneros e 
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mais de 700 espécies. Dentre os gêneros mais importantes encentram-se M. 

anisopliae, B. bassiana, Aschersonia e Entomophthora.  

Em teste de avaliação do potencial patogênico e dos efeitos subletais do 

fungo Metarhizium anisopliae sobre larvas de terceiro estágio de M. domestica, 

observou-se que o fungo apresenta potencialidade patogênica quando utilizado em 

altas concentrações (1,0.108 mL-1). (ZIMMER, et al., 2007) 

Zimmer, et al (2008, p.1) estabeleceu estudo comparativo entre a 

patogenicidade de Metarhizium anisopliae em concentrações 105, 107 e 108 

conídios.mL-1, sobre larvas de M. domestica, utilizando-se dois diferentes substratos 

para pupação, sendo uma parte depositada em placas de petri forradas com papel 

filtro com variação da eficácia entre 2,53% a 33,34%, em outro em serragem úmido 

variação foi de 22,62% a 86,91%, para 105 e 108 conídios.mL-1, respectivamente, 

sendo ambos mantidos em B.O.D. Os resultados revelaram que a utilização de M. 

anisopliae, sobre larvas de M. domestica, em serragem úmida, obteve maior 

eficiência, sendo justificado pela semelhança do substrato com o ambiente natural 

de pupariação do inseto, possibilitando uma melhor previsão do que ocorrerá em 

condições de campo. 

O contágio de insetos por fungos pode acontecer de diferentes formas, dentre 

elas há a transmissão horizontal, que consiste na transferência de um fungo de um 

inseto contaminado para outro inseto. (CÁRCAMO, et al., 2009 p. 01). Para a 

avaliação da transmissão horizontal de M. anisopliae, Cárcamo, (2009, p.01) 

separou moscas logo após a emergência, os adultos ficaram separados por quatro 

dias, passado este período os machos foram mergulhados por um segundo em 

suspensão fúngica a 107 conídios/mL,e acondicionado em gaiolas com fêmeas 

virgens. As gaiolas foram revisadas diariamente e os adultos encontrados mortos 

foram acondicionados em placas de Petri com papel filtro umedecido e levados a 

estufa climatizada (25°C e UR>70%) para observar o crescimento ou não de M. 

anisopliae. O resultado alcançado foi de desenvolvimento de M. anisopliae. Em 

100% dos adultos mortos. 

O sistema de contaminação horizontal oferece vantagens adicionais sobre 

tratamentos convencionais com inseticida, pois os adultos contaminados podem 

disseminar os conídios em superfícies de pouso, substratos de alimentação e 

oviposição, aumentando assim a probabilidade de contaminação de outras moscas e 

preservando as populações não alvo. (CÁRCAMO, et al., 2009 p. 04) 
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De Mari (2006, p.52) analisou a cepa do fungo Metharizium anisopliae, na 

qual obteve esporulação satisfatória em ração comercial para eqüinos, sendo 

eficiente na contaminação e controle de adultos de Musca domestica em criações de 

eqüinos na região do vale do Itajaí-SC. 

O mesmo estudo estabelecido por De Mari, (2006, p. 52) com o fungo 

Beauveria bassiana não apresentou esporulação na ração comercial, tornando-se 

inviável ao estudo de controle de muscideos em estábulos da região de blumenal.  

Amanita muscaria, também conhecido como “cogumelo mata-moscas” é uma 

espécie exótica no Brasil, sendo original da Eurásia e foi provavelmente introduzida 

no Rio Grande do Sul com o plantio comercial de Pinus ellioti (CÁRCAMO, et al. 

2007). Alguns compostos inseticidas já foram isolados deste fungo como o ácido 

ibotêmico e as amatoxinas. Foi realizado teste de ação larvicida do fungo A. 

muscaria em 200 larvas de primeiro instar, o basidioma fresco foi triturado com água 

e este material liquefeito foi utilizado para umedecer o meio, composto de 66% de 

farinha de carne e 34% de serragem. Foi utilizado cinco concentrações diferentes 

(50, 40, 30, 20 e 10%), sendo que para cada concentração do cogumelo foram 

realizadas 3 réplicas com 200 larvas em 200g de meio. Foram feitas ainda 3 réplicas 

com 200 larvas, com o meio contendo apenas água, que serviu como controle. se 

acordo com Cárcamo, et al. 2007 a mortalidade constatada nas larvas de M. 

domestica foi diretamente proporcional à concentração de cogumelo nos diferentes 

extratos variando de 0,00 a uma concentração de 10% e 89,30% a uma 

concentração de 50%.  

Duarte et al., (2009 p.01-05) avaliou a atividade patogênica das bactérias 

Brevibacillus laterosporus, Bacillus thuringiensis var israelensis, e Bacillus 

thuringiensis var kurstaki, sobre o desenvolvimento das formas imaturas de M. 

domestica em condições laboratoriais. Estas bactérias produzem uma toxina 

conhecida como δ-endotoxina, que quando ingerida pelo o inseto suscetível é 

ativada no intestino causando paralisia intestinal, cessando a alimentação e 

acarretando na morte da larva. Existem dois tipos de δ-endotoxinas, sendo que as 

citolíticas proteínas Cry são específicas para Diptera. Os resultados alcançados 

remetem que a mortalidade de M. domestica manteve uma tendência proporcional 

ao aumento das concentrações bacterianas. Em relação a mortalidade larval, a 

menor taxa obtida foi com B. laterosporus com 17,78% na concentração 1,0.108 
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UFC/mL e a maior taxa ocorreu para Bacillus thuringiensis var israelensis com 

47,78% na concentração 1,0.108 UFC/mL.  

 

 

5.4. Controle através de armadilhas  
 

O estudo do efeito da luz artificial na vida dos insetos vem sendo estudado a 

alguns anos com a finalidade de registrar suas populações através de armadilhas 

luminosas. Segundo Rodrigues et al. (2003), uma das primeiras referências sobre a 

atração dos insetos pela luz foi de BIRD em 1835. A maioria das moscas e 

mariposas é atraída por comprimentos de onda na faixa dos 300 a 390 nm, o que 

compreende a 46 faixa de luzes ultravioletas, as quais recebem a denominação 

clássica em inglês BL (Black light, ou luz negra). (GUARIENTO, 2005). 

Rodrigues et al. realizou experimento no Instituto Zoobotânico de Morro Azul 

no Rio de Janeiro e instalou três armadilhas luminosas com três fontes de luz 

diferentes sendo uma de vapor de sódio, fluorescente e incandescente. E identificou 

que 56,4% dos dípteros tiveram preferência pela lâmpada de vapor de sódio, 

seguido de 24,3% por lâmpadas fluorescente e 19,3% por lâmpadas incandescente. 

Este experimento observou os insetos apenas até nível de ordem e não fez 

nenhuma menção á gênero ou qualquer outra classificação mais especifica. 

Em estudo instituído em algumas indústrias do Grande ABC, São Paulo, 

Queiroz (2008) identificou a presença em média de 26% de dípteros em armadilhas 

luminosas usando como fonte a luz UV, por um período de um ano, este trabalho 

também considerou os insetos até nível de ordem, porém fez menção a ocorrência 

de M. doméstica em grande maioria dos insetos capturados.  

Travaglini (2000, p.06) sugere o emprego de armadilhas de larvas como 

medida eficiente de controle. Estas armadilhas consistem em recipiente para a 

postura de ovos. É composta de uma casinha com piso vazado e suspenso no qual 

se mantém uma camada de esterco úmida, com uma forma de coleta de larvas que 

migram por geotropismo positivo no ultimo instar para empupar, devendo ser 

recolhida entre o terceiro e quinto dias antes de se tronarem adultas.  

Armadilhas com uso de iscas naturais é um método eficiente segundo 

Rodrigueiro; Barbosa; Albino (2002, p.35). a isca formulada através de alimento 

protéico, com ou sem feromonio , pois a presença de uma mosca pode promover a 
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aglomeração dos demais exemplares, voam de forma que caracterizam a presença 

do feromonio liberado próximo ao local de captura, morrendo dentro da armadilha. 

 

 

5.5. Controle cultural 

 

O controle cultural, ou controle físico ou manejo de resíduos orgânicos pode 

ser considerado importante forma de combate as moscas.  

No meio urbano o ideal é descartar as embalagens adequadamente, lavando 

antes de destiná-la aos postos de reciclagem ou aterros sanitários. O lixo doméstico 

deve ser bem fechado ou colocado em recipientes próprios com tampa. As fraldas 

usadas também devem ser mantidas em recipientes bem fechado e as fraldas bem 

dobradas até que seja recolhido pela limpeza urbana. A grelha do churrasco do fim 

de semana deve ser rigorosamente lavada para não deixar nenhum resíduo para 

esses insetos virem se alimentar depois. Retirada constante das fezes animais 

domésticos como cães e gatos. (SOPRAGA, 2003, p. 01) 

A correta disposição final dos resíduos sólidos urbanos, através de técnicas 

que associam interesses ambientais ou sanitários, evidencia a disposição política 

dos administradores públicos em controlar a proliferação dos vetores de doenças e 

agravos à saúde da comunidade.. 

No meio rural deve-se recolher as frutas que caem no chão para que elas não 

fermentem e atraiam moscas. A adubação de plantas e gramados com estêrco 

também costuma gerar problemas com moscas. A sugestão é colocar uma camada 

em fina de estêrco para não dar condições de sobrevivência para as larvas. 

(SOPRAGA, 2003, p. 01) 

Em ambientes que há a presença de animais confinados deve-se manejar o 

esterco para minimizar a proliferação de moscas deve ser removido em intervalos 

regulares de no máximo 07 dias, nos meses quentes do ano, e de 15 dias, nos 

meses de temperaturas mais baixas.Um controle físico bem efetuado garante muitos 

benefícios ao produtor, pois alem de reduzir a proliferação das moscas, evita 

reclamações com a vizinhança, reduz a produção de pó, penas e mal cheiro, 

valoriza o esterco como fertilizante e evita a poluição da superfície e dos lençóis 

subterrâneos. (RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.25). 
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A correta disposição destes resíduos (estercos + cama) precisa atender 

alguns parâmetros e resulta em excelente meio para obtenção de compostos 

orgânica, através do processo de decomposição aeróbica (compostagem). 

(RODRIGUEIRO; BARBOSA; ALBINO, 2002, p.26). Para Santos, (2006, p.94) as 

dimensões do meio de compostagem devem ser de 1,60 X 2,00m, em períodos 

secos; em períodos úmidos devem apresentar dimensões de 1,80X 2,20m; piso 

impermeabilizado; estrutura que impeça a migração das larvas do composto para o 

solo adjacente (mureta, canal) e a manutenção de umidade adequada às 

transformações aeróbicas (50%) 

Um dos fatores determinantes para a proliferação de moscas é a umidade, 

portanto o ideal é evitar que as fezes geradas dos animais permaneçam úmidas. A 

secagem do esterco pode era acelerada, espalhando-se a parte molhada sobre a 

seca, ou colocando a cal, para absorver a umidade. (RODRIGUEIRO; BARBOSA; 

ALBINO, 2002, p.26). 

Em estudo realizado por Santos, (2006, p. 94) foi observado gradativa 

melhoria da qualidade do manejo do esterco, quinzenalmente os granjeiros 

passaram a priorizar a formação de cones de esterco sob as gaiolas das aves e a 

executar a retirada do mesmo segundo o critério de período desfavorável ou 

favorável ao controle das moscas. Essa prática favorece o desenvolvimento da 

comunidade de inimigos naturais das moscas e desfavorece a sobrevivência dos 

estádios imaturos das moscas.  

Na área da Usina São José localizada no município de Macatuba/SP foi 

estabelecido tratamento nos criadouros de mosca doméstica, o problema foi gerado 

devido ao uso da vinhaça decorrente da produção do álcool ser utilizada na 

fertirrigação da lavoura de cana-de-açúcar. O tratamento dos criadouros foi feito 

inicialmente com a aplicação de cal (hidróxido de cálcio) em pó e em solução sobre 

os canais, com o objetivo de elevar o pH e impedir o desenvolvimento das moscas, 

porém o solo não atingiu um pH ideal que é de 12. Posteriormente aplicou-se uma 

solução de cal a 3,18% (2,5 Sé) acrescida de bórax (tetrabarato de sódio) a 0,35%. 

As aplicações da mistura Cal/Bórax, na totalidade dos criadouros reduziu a 

densidade de M. doéstica e se manteve a níveis baixos por longo período de tempo. 

(BURRALI; GUIMARÃES, 1986, p.1-6) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das inúmeras pesquisas direcionadas as técnicas de controle da Musca 

doméstica, observa-se que manter sua população nos níveis de infestação tolerável 

não é tarefa simples. Muitas técnicas vêm se desenvolvendo ao longo do tempo e 

não existe uma metodologia realmente eficiente de forma isolada. Grande parte das 

pesquisas é voltada para o meio rural em granjas de aves poedeiras, aves de corte, 

pocilgas, etc. verdadeiramente nestas regiões há ambientes ideais para sua 

proliferação devido ao acumulo de excremento gerado das atividades.  

Podemos concluir que nem toda tecnologia usualmente recomendadas no meio 

rural possa ser empregada me meio urbano. O controle mais expressivo deveria 

atuar na forma jovem da Musca domestica ao qual no meio urbano não temos 

acesso e poder de atuação.  

Considerando todos os dados reunidos neste estudo, analisa-se a necessidade 

de medidas sanitárias mais efetivas para o controle destas pragas. O planejamento 

e implantação do controle integrado de moscas devem estar baseado no 

monitoramento através de armadilhas e a afirmação de medidas de controle 

químico, cultural e biológico.  

O controle químico é a prática mais utilizada atualmente e tem apresentado 

bons resultados desde que sua aplicação seja efetuada de forma consciente. 

O controle biológico tem sua aplicação limitada sendo eficiente e seguro 

apenas no meio rural. 

O controle cultural é a forma mais eficiente de controle e pode ser utilizada, 

tanto no meio rural quanto urbano envolvendo comunicação, educação e, 

principalmente, hábitos de higiene. A educação é parte vital da estratégia de 

controle, porque a população deve entender o comportamento das pragas para 

colaborar na prevenção de futuras infestações, assim minimizando a possibilidade 

de disseminação de patógenos. 
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