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Por se criarem no esterco, em carcaças e no lixo que apodrece, grandes
populações de moscas são os indicadores biológicos de que esses resíduos estão
sendo deixados no ambiente sem cuidados adequados.

As moscas desempenham o papel de decompositores de resíduos orgânicos.
Seus filhotes atuam, ao lado de outros insetos, ácaros, fungos e bactérias,
encarregados da transformação da matéria orgânica dos estercos e carcaças em
elementos mais simples que podem ser aproveitados pelas plantas.  Este é um dos
fatores positivos de sua existência.  Sem elas a decomposição das fezes e
cadáveres dos animais, nas matas e nos campos (em equilíbrio com a natureza),
seria feita lentamente pelas bactérias e outros insetos.  Mas, quando fazemos
criações em confinamento, colocando o maior número possível de animais em
pequenas áreas, não se pode descuidar do esterco e das carcaças produzidos
nessas criações pois servem de alimento para os filhotes de moscas.  O mesmo
ocorre nas aglomerações humanas, onde a produção de lixo e resíduos orgânicos é
constante, pois ao decompor esses materiais, as moscas se multiplicam, tornando-
se um problema.  A falta de cuidado com o lixo orgânico e com o esterco dos
animais tem sido a causa da produção excessiva de moscas.

Além de decompositoras, há espécies de moscas que atuam também como
polinizadoras, podendo auxiliar na multiplicação das plantas.  Este é um fato
importante, que deve ser lembrado no momento da utilização indiscriminada de
produtos químicos, principalmente com a aplicação deles diretamente sobre o
esterco.  Por que, nesse caso, o produto só atinge a camada superior do esterco,
onde se encontram as larvas de moscas polinizadoras, pois as outras, as larvas de
moscas nocivas, não gostam de luz e se escondem na parte de baixo do esterco e
do lixo, onde não são atingidas pelos produtos químicos.  Com isso, só aumentamos
o desequilíbrio, matamos moscas benéficas e beneficiamos as nocivas. Devemos
lembrar que muitas das moscas polinizadoras atuam também como predadoras de
outras moscas, comendo ovos e larvas de moscas nocivas e, por isso, devem ser
preservadas. A  forma mais simples é não aplicando veneno sobre esterco e lixo.  O
controle deve ser feito de forma mecânica, como veremos mais adiante.

Ao lado desses papéis positivos desempenhados pelas moscas, estão outros,
extremamente negativos, que nos obrigam a tomar as medidas de controle
integrado.

PORQUE COMBATER AS MOSCAS?

O principal motivo  de se combater as moscas está no fato de que elas podem
carregar os agentes causadores de doenças, como os microrganismos que causam
a meningite, os que tornam as feridas purulentas, os que causam diarréias e, ainda,
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outras bactérias, vírus, ovos de parasitos, ácaros da sarna, além de ovos da mosca
do berne.

Figura  1 - Mosca com ovos do berne.

Esses agentes são carregados no corpo das moscas, grudados nos pelos, nas
patas, nas peças bucais (tromba), além das fezes e, principalmente, no vômito.

As moscas também transmitem outros tipos de agentes que necessitam passar
parte da sua vida no corpo de uma mosca para depois poder causar doença.  É o
caso do verme causador da doença conhecida como “ferida de verão”, também
chamado de Habronema.  Ele é transmitido pela mosca quando ela pousa sobre
uma ferida qualquer e deixa ali o verme, que transformará a ferida em um tecido
esponjoso, não a deixando cicatrizar.  Só um remédio próprio para matar o verme
resolverá o problema, cicatrizando a ferida.

As moscas caseiras e as varejeiras só conseguem se alimentar de líquidos, por
isso precisam vomitar  (regurgitar) sobre o alimento para derreter e poder sugar.
Com isso, se a mosca comeu esterco, deixará um pouco deste esterco ao tentar
comer outro alimento.  Esta é a maior fonte de transmissão de doenças pelas
moscas, pois se elas  alimentam-se de todo tipo de restos como lixo, esterco,
vômito, escarro, também se alimentam de todo tipo de doces e salgados.

                             Figura  2   -  Mosca regurgitando para se alimentar.
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Além disso, só o incômodo e a sujeira que causam já são motivos suficientes
para se tomar todas as medidas de controle desses insetos.

CONTROLE MECÂNICO DA POPULAÇÃO DE MOSCAS

As medidas de controle mecânico têm como objetivo impedir a criação das
moscas pelo manejo adequado de resíduos que podem servir como meio de criação
das larvas.

COMO NÃO CRIAR MOSCAS EM CRIAÇÕES DE SUÍNOS

NAS CALHAS:
Mantenha a calha de coleta de esterco dos suínos com água suficiente para

cobrir o esterco (Fig. 3).  A ÁGUA  NÃO DEIXA OS FILHOTES DAS MOSCAS
VIVEREM NO ESTERCO.

A água de limpeza com desinfetante deve ser desviada para um sumidouro
para não atrapalhar a fermentação do esterco.

Se a canaleta for muito rasa ou for em desnível, que não permita a manutenção
da água, raspe o esterco para a esterqueira duas vezes por semana, antes que as
larvas das moscas façam o casulo.

Faça esterqueira com paredes e fundo impermeabilizados para não contaminar
o lençol de água, mantendo sempre o esterco coberto com água para não criar
moscas.

          Figura  3  -  Sistema de manejo de dejetos líquidos e resíduos da desinfecção.

Calha em Nível
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água com
desinfetante
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COMO NÃO CRIAR MOSCAS NA  CAMA  DAS PORCAS DA MATERNIDADE

O esterco misturado com maravalha, palha, sabugo de milho triturado ou casca
de arroz, usado como cama das porcas, pode ser amontoado e coberto com lona
plástica ou mantido em câmara de fermentação.

Quando for amontoado e coberto com lona plástica deve-se fazer o monte com
altura máxima de um metro e meio. Depois de 45 dias, no verão e de  60 dias, no
inverno, a cama estará pronta para ser usada como adubo. A temperatura no meio
da massa chega a até 60 graus centígrados, desinfetando a cama, evitando assim a
transmissão de doenças.

Quando o esterco com maravalha for colocado em câmara de fermentação
(Fig. 4), a câmara deve ser projetada para que o esterco com a cama seja mantido
pelo tempo mínimo de 45 dias.  Uma câmara de 3 compartimentos de 2 x 2 x 2 m
pode ser usada para um plantel de até 150 fêmeas. Quando o rebanho for maior
pode-se aumentar o número de câmaras.

                   Figura 4 - Câmara modulada de fermentação de resíduos orgânicos.

COMO NÃO CRIAR MOSCAS NA CAMA DOS SUÍNOS

Em criações de suínos sobre cama (Fig. 5), seja ela feita de qualquer material,
deve ser mantido o pisoteamento de toda cama durante a criação dos animais. Para
isso, diminua o espaço ocupado pelos leitões e vá aumentando à medida que os
animais forem crescendo. Revire a cama conforme a recomendação desse sistema
de criação. Na saída dos lotes revire a cama no dia seguinte e repita antes da
entrada do novo lote.  Na saída do último lote, lembre que o esterco dos últimos dias

Calha em Nível

Porta de madeira revestida

Tampa de Zinco

Estrutura de tijolos
ou pré-moldados
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desse lote ainda não está fermentado, por isso, se tiver que desocupar as
instalações, mantenha a cama coberta com lona plástica enquanto aguarda a venda
dela.

                                      Figura 5 - Criação de suínos sobre cama.

COMO NÃO CRIAR MOSCAS NO ESTERCO DE AVES

Em avicultura de corte, ao se retirar a cama do aviário, deve-se amontoar, até
1,50m de altura, cobrir com lona plástica ou isolar com camada de palhada seca ou
terra, durante 30 a 45 dias (quando estiver muito seca deve-se umedecer). Nesse
período ocorrerá a fermentação e a cama estará pronta para ser usada como adubo.

Em avicultura de postura, os mesmos cuidados devem ser tomados não só
com a cama mas, também, com os resíduos dos ninhos, quando se cria as aves
sobre cama ou em sistema semi-confinado, com o uso de cama.

Nas criações de aves de postura em gaiola, deve-se evitar a criação de
moscas tomando-se os seguintes cuidados:

1. Diariamente deve-se verificar o esterco para identificar pontos de vazamento
dos bebedouros, encanamentos e, ainda,  outras possibilidades de causas de
aumento da umidade do esterco. Essa vigilância deve ser feita por pessoa  que
permaneça continuamente nos aviários. A secagem do esterco pode ser acelerada
espalhando-se a parte molhada sobre o esterco seco, ou colocando-se cal, o que
impede a instalação de larvas e diminui o custo do controle.

2. Nos galpões em que a camada de esterco fica no mesmo nível do terreno,
deve ser feito um dreno (valo) para que a água que escoa do telhado não molhe
esse esterco  ou efetuar  o rebaixamento de nível de todo o corredor entre os
galpões.

3. A vegetação ao redor dos galpões deve ser mantida baixa, pois facilita a
ventilação. Só deve ser permitida a vegetação de grande porte, como barreira
mecânica entre um grupo de galpões e outro.

4. Quando na região for comum a ocorrência de chuvas com ventos ou
períodos prolongados de chuva, a utilização de cortina de aviário impedirá que a
chuva venha a molhar o esterco.

5. Uma alternativa para a secagem rápida do esterco pode ser o uso de
gradeado de madeira  sob as gaiolas o que facilita, também, a remoção do esterco.
Usam-se tábuas de 5 cm de largura apoiadas sobre traves, colocadas a cerca de 15
cm do solo.  Onde o uso desse recurso não é possível (gaiolas com pés de barras
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de ferro ou muito próximas do solo) a vigilância sobre a umidade do esterco deve ser
maior.

Tomando-se medidas corretivas imediatas, previne-se as condições que
favorecem a criação de moscas. Considere-se que, se for permitido o nascimento de
uma grande quantidade de moscas, após a tomada de medidas de controle
mecânico, a população de adultos só será eliminada com uso de produtos químicos
ou após o tempo de vida desses insetos (de 20 a 45 dias).

COMO NÃO CRIAR MOSCAS EM CARCAÇAS DE AVES E RESÍDUOS DE OVOS

As aves mortas e os resíduos de ovos podem ser trabalhados em
compostagem ou em fossas. O manejo da compostagem requer constante cuidado
mas os resultados são compensadores pois o resíduo pode ser utilizado como
adubo em áreas de reflorestamento.

O uso de fossa depende de permissão do órgão de meio ambiente e do perfil
de solo da propriedade, se este for profundo pode ser permitido o uso de fossa.
Nelas não se deve usar desinfetantes, pois o processo de decomposição é
prejudicado. As bactérias e fungos que atuam decompondo os cadáveres são
mortos por esses produtos e, enquanto estiverem ativos os desinfetantes, o
processo de decomposição ficará parado. Quanto mais rápido esse processo
ocorrer, mais rapidamente poderá a fossa ser reutilizada, evitando que novas fossas
tenham que ser abertas.  O controle dos maus odores pode ser feito com o uso de
tampa de zinco  com canaleta de  isolamento,  contendo óleo queimado. A tampa
feita em zinco galvanizado é de fácil manejo e bastante resistente.

Os restos de ovos podem ser destinados a fossas cobertas ou trabalhados em
compostagem com as carcaças das aves mortas.
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PARA NÃO CRIAR MOSCAS EM OUTROS LOCAIS*

Faça compostagem ou enterre os animais
mortos.

Separe latas, papéis, vidros e plásticos para
reaproveitamento.

Conserve as latas de lixo e os vasilhames
tampados.

Não deixe exposto o lixo que apodrece, faça
compostação com folhas e capim cortado,
transformando-o em adubo.

Proteja com tela os alimentos e utensílios
domésticos para não alimentar moscas adultas.

Use tela nas portas e janelas da casa impedindo
a entrada das moscas. Quanto menos
alimentarmos as moscas adultas mais
contribuimos para o seu controle.

Tenha a privada com fossa bem vedada e o
assento com tampa.

*Fonte: PEDROSO DE PAIVA, D. Combater as moscas sem contaminar o meio ambiente.
             Porto Alegre: EMATER-RS; Concórdia: EMBRAPA - CNPSA, 1995. Folder.
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MOSCAS  SÃO  PROBLEMA  PORQUE

Incomodam as pessoas e irritam os animais.
Causam perda de peso e diminuem a produção de leite das vacas e  porcas

pelo estresse.
Transmitem doenças como as diarréias, meningite, tuberculose, entre outras.

A VIDA DA MOSCA
OVO
Durante toda a sua vida, cada mosca
pode depositar até 1.200 ovos, sobre o
esterco e lixo ou qualquer coisa que
apodreça. Dos ovos, em 12 a 24
horas, nascem os filhotes.

LARVA
Os filhotes das moscas são chamados
de larvas e se alimentam do esterco
ou lixo orgânico durante mais ou
menos 5 dias. Nesse período crescem
e trocam de pele por tres vezes

PUPA
As larvas procuram a parte mais seca
do esterco ou lixo ou penetram na
terra e pelo ressecamento da pele
formam um casulo, também chamado
de pupa. Nesse período elas não se
alimentam.

MOSCA ADULTA
Após 4 a 5 dias, saem dos casulos as
moscas adultas, que voam direto para
as casas, os chiqueiros e os estábulos
em busca de alimento.  Com 5 dias de
vida a mosca adulta acasala e já pode
por ovos, repetindo o ciclo de vida,
bastando para isso encontrar lixo ou
esterco.

Existem várias espécies de moscas que se criam no lixo e no esterco.  A
mosca doméstica é a mais comum e, na forma adulta, vive de 25 a 45 dias.  A
mosca do estábulo é outra espécie, apresenta cor escura como a mosca doméstica,
só que tem a tromba em forma de agulha para picar e sugar sangue. As moscas
varejeiras (de cor verde brilhante, azulada ou cor de cobre)  se criam em cadáveres,
carne podre, gordura com restos de carne podre, em estercos de suinos e aves e,
também, em fezes humanas, por serem ricos em proteínas.

Para um filhote de mosca doméstica se criar bem, só precisa de uma grama
de esterco. Considerando que um suíno adulto produz, em média, cerca de 2 quilos
de esterco por dia, ou seja, 2.000 gramas, um só suíno produz alimento suficiente
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para criar até 2.000 larvas de moscas, por dia.  Esse é um potencial que deve ser
lembrado, devendo-se adotar todas as medidas de controle possíveis.  Uma única
pá de ração caída próximo das instalações, após ser molhada pela chuva, pode
produzir uma quantidade de moscas considerável. Todo resíduo orgânico deve ser
colocado fora do alcance das moscas, em latões fechados até serem removidos
para uma compostagem ou  aterro sanitário ou até ser dado um destino adequado.
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