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 A mosca doméstica é a principal praga mundial associada à 

produção pecuária.

 Reproduz-se no estrume, nos alimentos espalhados e noutros 

materiais em decomposição que lhes proporcionam a temperatura e 

a humidade adequadas. 

 Pode criar problemas económicos (<I.C., inquietação dos animais) e 

sanitários, especialmente nas explorações industriais modernas. 

 As moscas domésticas são também um problema de saúde pública, 

sobretudo porque podem transmitir mais de 100 organismos 

diferentes que causam doenças em pessoas e animais, como 

protozoários, bactérias, vírus, ricketsias, fungos e vermes.1

CONTROLO DE MOSCAS



BIOLOGIA DA MOSCA DOMÉSTICA2

Adulto - 15 a 25 dias

Pupa – 2 a 6 dias

Larva – 4 a 17 dias

Ovo – Eclode em 24h



BIOLOGIA DA MOSCA DOMÉSTICA2

 Metamorfose completa com distintas etapas            

(ovos, larvas, pupas e adultos)

 O seu ciclo de vida pode ser completado em apenas 7-

10 dias (25 °C)

 Chega a 12 gerações em apenas um verão

 Um casal de moscas que comece a reproduzir-se em 

abril pode gerar (em condições ótimas)                                   

191,010,000,000,000,000,000 moscas em 

agosto.



 As moscas adultas formam a parte 

visível da população total, 

representando apenas um 20 % da 

mesma. 

 Os restantes 80 % são constituídos 

pelos ovos, as larvas e as pupas que 

ficam ocultos sob a superfície do 

estrume, da matéria orgânica 

acumulada, da forragem em mau 

estado ou de outros materiais em 

decomposição. 

 Tratar apenas as moscas adultas só 

soluciona uma parte do problema. 

 É necessário começar a luta com 

larvicidas e combiná-los com 

adulticidas. 

O EFEITO ICEBERG DA POPULAÇÃO 

DE MOSCAS4

20%

80%



 Mosca doméstica: Musca domestica

 Mosca dos estábulos: Stomoxys calcitrans*

 Mosca menor: Fannia cannicularis

 Mosca da fruta: Drosophila melanogaster

 Mosca da carne: Sarcophaga carnaria

TIPOS DE MOSCAS MAIS COMUNS 

NAS INSTALAÇÕES PECUÁRIAS



CONTROLO E MANEIO DAS MOSCAS

 Maneio e gestão física

 Estratégia de gestão do estrume. (menos de 50% de humidade reduz 

as condições para a oviposição e eclosão das larvas)

 Limpeza e recolha de material orgânico.

 Controlo da humidade (ventilação, desperdício de bebedouros)
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CONTROLO E MANEIO DAS MOSCAS

 Maneio e gestão biológica: 

 Utilização de insetos predadores de moscas.

 Desvantagens: 

 Dificuldade em manter populações de predadores

 Risco de transmissão de doenças

Macrocheles muscae domesticae Vespa parasita



CONTROLO E MANEIO DAS MOSCAS

 Monitorização:
 Contagem de moscas adultas através de:

 armadilhas (+250 moscas/semana)

 fitas adesivas (+100 moscas/semana)

 contagem das manchas de moscas nas superfícies de cartões 

(8x12cm) (+100 moscas/semana).

 Verificar também se existem larvas e pupas em pontos conflituosos.



CONTROLO E MANEIO DAS MOSCAS

 Controlo químico
 Uso de inseticidas químicos 

 classificados segundo a fase que afetam: larvicidas (Ciromacina , 
Triflumuron,inibidores sintese quitina, Imidacloprid) adulticidas

(organofosfados, piretroides, spinosinas) 

 segundo o método de aplicação (nebulização ambiental, 

pulverização de superfícies ou isco adulticida).



Historia del 

desarrollo    

de los 

insecticidas

Carbamatos,

Organofosfatos

Benzimidazoles

Levamisoles

IGRs

Endectocidas

Piretroides

Imidazoles, Pyridazoles

1970´s

1960´s

1980´s

1990´s Spinosinas

Amidinas

Contolo de moscas com 

insecticidas3)

3 )- Conhecimento geral sobre inseticidas (não publicado)



Mecanismos de ação dos inseticidas

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com

Modo de ação Grupo inseticida

Desbloqueio dos canais de 

sódio (Na)2+

Piretróides (cipermetrina, 

deltametrina, Ciflutrin), DDT

Inibição dos recetores AChE Organofosfatos, carbamatos

Recetores nicotínicos de ACh Neonicotinóides: 

Imidacloprid, thiamethoxam

Maior fixação de GABA Avermectinas

GABA antagonista Fipronil

Novo mecanismo de ação Espinosade (6)



 Os inseticidas são cada vez mais 

específicos, com um espetro mais reduzido.

 Os inseticidas são cada vez menos tóxicos 

para animais não-alvo e o ambiente.

 Novos modos de ação.

 Deixam de ser «repelentes»: permitem um 

contato mais prolongado com o inseto.

 Dupla ação: por contato e ingestão.

Principais fatores para os 

inseticidas com o passar do tempo



1. Por contato mediante pulverização direta ou 

indireta; quando o insecticida é pulverizado nos 

insetos ou estes se deslocam sobre as superfícies 

tratadas.

2. Por ingestão quando o insecticida é ingerido pelo 

inseto.

 Em ambos os casos, o insecticida afeta o sistema 

nervoso.

 Benefícios: Controlo contínuo  durante e após a 

sua aplicação devido à persistência sobre a 

superfície tratada.

2 vias de exposição dos 

Insecticidas

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



Rapidez no controlo de insetos 

segundo o tipo de inseticida

 Espinosade – Dia

 Organofosfatos – Horas

 Amidinas – Dia

 Piretróides - Minutos



Estratégia de rotação

 O êxito contínuo no controlo de pragas 
radica na viabilidade das moléculas 
inseticidas químicas e no facto de evitar o 
aparecimento de resistências. 

 Recomenda-se a rotação frequente, 
utilizando, pelo menos, duas moléculas 
inseticidas (pertencentes a diferentes famílias) 

durante a época das moscas.



Espinosade – Descoberta6)

 Um trabalhador da Eli Lilly& Co 

recolhe amostras numa antiga 

destilaria de rum caribenho (1982).

 É identificada e extraída uma nova 

molécula, o espinosade.

 As suas propriedades inseticidas 

são descobertas.

 É lançado pela primeira vez como 

fitossanitário pela DowElanco em 

1997 nos EUA (EPA).

 Está atualmente registado em 

mais de 60 países.

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



1. Elector® ativa os recetores nicotínicos específicos da 
acetilcolina (ACh).

2. Elector® bloqueia os canais iónicos do recetor GABA.

 Elector® afeta o sistema nervoso do inseto de um 
modo exclusivo, provocando a paralisia e a morte.

 Elector® atua num lugar único e diferente do sistema 
nervoso do inseto (em comparação com outros 
produtos no mercado)

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com

Modo de ação6)

Sítios de união exclusivos



Modo de ação 6)

Conclusões

 Eficaz em populações resistentes a 
inseticidas, como organofosforados, 
carbamatos ou piretróides.

 O modo de ação duplo do Elector® obriga o 
insecto a adaptar-se a duas formas de 
atuação diferentes 

 Aparecimento de resistências mais difícil.

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



Mais duradouro e rentável:

controlo de larvas e adultos6)

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



Segurança do Elector
®

 Autorizado para uso na presença de 

animais5)

 Excelentes características de segurança

 Os animais podem estar presentes no momento da aplicação, incluindo ninhos

de cría e salas de reprodutores.

 • Não são necessarias medidas especiais de protecção durante aplicação

 LMR aplicável a todas as espécies na Europa7

Regulamento (CE) n.° 839/2008 – Regulamento (CE) n.°149/2008

 LMR espinosade para Carne7:

 Coelho 0,02 ppm

7)Fonte: EU Pesticides Database. http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

5)Registo Elector® Nº 01756-P



Espinosade6

US Presidential Green Chemistry Challenge Award USA6

 Um dos 4 pesticidas a receber o prémio

 Atividade inseticida muito seletiva

 Características compatíveis com o ambiente

 Categoria

 «Designing Safer Chemicals»

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



Sintomatologia do Espinosade

 Sintomatologia única:

 Provoca a hiperexcitação dos neurónios 

motores, que se desenvolve com contrações 

musculares involuntárias e tremores, levando 

ao enfraquecimento, à paralisia geral com 

perda de fluídos corporais e à morte.

 A paralisia é imediata, mas a morte é 

retardada.

As moscas morrem em 8 horas.

6)Spinosad Technical Bulletin. 2001. DowAgroSciences, www.dowagro.com



Elector®

Aplicação em cunicultura
 Larvas de mosca

 Pulverizar sobre a fossa de estrume, por baixo das jaulas –
principal local de postura de ovos e alimentação das larvas

 Aconselhável aplicar nestas zonas com 10 a 15 dias de 
intervalo devido à grande quantidade de matéria orgânica 
presente
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Elector®

Aplicação em cuniculturas
 Moscas Adultas

 Pulverizar todas as zonas onde as moscas se possam pousar 
ou alimentar: Paredes, tectos, corredores, comedouros

 De modo a aumentar o poder de atracção das moscas adultas, 
poderá juntar-se açúcar à solução (2-5%) 



Principais pontos

 Modo de ação versátil
 Atividade larvicida e adulticida.

 Não repelente aumenta o contato.

 Efeito prolongado após a aplicação.

 Estratégia de rotação para evitar resistências a 
outros compostos como organofosfatos, 
carbamatos ou piretróides.

 Aplicação fácil

 Pode ser aplicado na presença de animais.

 Não são necessárias medidas especiais de 
proteção durante a sua manipulação além das 
habituais normas das boas práticas.
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