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RESUMO 
A proposta do presente estudo foi o de estudar a flutuação diária de moscas 
sinantrópicas no lixão de Presidente Prudente, São Paulo. O estudo se deu no 
período de janeiro a março de 2008, referente aos meses de verão. Para captura 
das moscas, foram alocadas seis armadilhas no entorno do lixão. As observações 
foram realizadas na primeira e na terceira semanas de cada mês, num total de 12 
coletas. No período da manhã, as armadilhas foram colocadas às 6:00 horas e 
retiradas às 12:00 horas e no período da tarde houve troca das armadilhas e 
iscas, às 12:00 horas, com retirada às 18:00 horas. As armadilhas com os 
espécimes capturados foram transportadas, após o período de seis horas de 
exposição, para análise e classificação das moscas, no Laboratório Geografia da 
Saúde da Unesp de Presidente Prudente, São Paulo. Durante o período de estudo 
foram capturados 645 exemplares de dípteros muscóides. A família Calliphoridae 
foi a mais abundante, com 60,7%, seguida de Sarcophagidae 11,4%, Muscidae 
11,1% e Fannidae 10,3%. A ocorrência de califorídeos, muscídeos e 
sarcofagídeos foi observada em todos os períodos de capturas. No mês de 
fevereiro, houve o maior número de muscídeos capturados, representando 321 
indivíduos. No caso dos fanídeos, a captura foi realizada nos meses de janeiro e 
março. A freqüência de insetos no período da tarde, 389 indivíduos, foi maior que 
no período da manhã, quando foram capturados 265 espécimes. 
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____________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

Para Grenberg (1971) e Forattini (1992), um dos agravantes ambientais que acompanha o 
desenvolvimento rural e urbano em várias regiões consiste na ausência ou no precário 
gerenciamento e manejo dos resíduos de origem orgânica gerados por atividades 
econômicas.  
Entre as atividades antrópicas que têm ocasionado agravos ao meio ambiente e à saúde 
coletiva, por proporcionarem as condições para o aumento da fauna sinantrópica, estão 
aquelas relacionadas ao saneamento básico, à agropecuária e à agroindústria. Os resíduos 
orgânicos produzidos e/ou acumulados nessas atividades (toneladas/mês) quando não 
devidamente tratados, podem conter uma variedade de bioagentes patogênicos (“vírus”, 
bactérias, protozoários, fungos, e helmintos) ou de suas formas de transmissão. Em 
consequência, a qualidade do manejo dos resíduos orgânicos em atividades antrópicas 
pode atuar como determinante da saúde ambiental (SANTOS, 2006 apud ORDÓÑEZ, 
2000), contribuindo para o aumento da incidência de doenças transmissíveis, tanto por 
conterem os agentes causais, como por propiciarem a proliferação de inúmeros vetores 
(BIDAWID et al., 1978; WIEST; SANTURIO, 2002).   

Alguns estudos revelam que 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) (SANTOS, 2006). 
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Moscas de interesse em saúde pública e sinantropização  

Algumas espécies de dípteros possuem grande importância médica e veterinária, uma vez que 
podem veicular diversos agentes patógenos que causam enfermidades parasitárias e infecciosas ao 
homem e aos animais domésticos (GREENBERG, 1964; GREENBERG; KLOWDEN, 1972; 
CARVALHO et al., 2003).   

As principais espécies, com referência à transmissão de patógenos, são as moscas 
sinantrópicas (POLVONY, 1971; D’ALMEIDA; ALMEIDA, 1996), especialmente das famílias 
Muscidae, Fanniidae, Calliphoridae e Sarcophagidae (SANTOS, 2006). A associação ocorre 
pelo fato de que esses insetos são exploradores de substâncias e resíduos orgânicos 
produzidos pela atividade humana e animal, especialmente fezes e resíduos vegetais 
(MONTEIRO, 1995).  

Os dípteros muscóides provavelmente desenvolveram a sinantropização desde o início 
da jornada evolutiva de nossos ancestrais hominídeos, aproveitando os depósitos de 
restos alimentares, carcaças de animais e fezes acumuladas; e, com a 
domesticação dos animais, também se associaram várias espécies de moscas 

coprófagas e sarcossaprófagas (PRADO, 2003 apud ROBISON, 1996).  

Entre as espécies de dípteros muscóideos sinantrópicos de maior interesse para a Saúde 
Pública, associadas às atividades antrópicas estão aquelas que apresentam um 
comportamento marcadamente sinantrópico (o ciclo de vida se desenvolve completamente 
no ambiente antrópico, sendo difícil sua sobrevivência em ecossistemas naturais) e 
comunicativo. 
Esse último termo aplica-se às espécies de moscas associadas aos resíduos orgânicos 
(fonte de alimento e/ou criadouro das moscas: lixo, esterco, carcaças etc.), os quais por 
conterem bioagentes patogênicos para o ser humano, apresentam-se como importantes 
fontes de contaminação. Essas espécies, após o contato com tais resíduos, são 
encontradas com maior freqüência no interior de residências, escolas, hotéis, restaurantes e 
similares, sendo fortemente atraídas pelos alimentos e artigos manuseados pelo ser humano 
no seu domicílio (SANTOS, 2006 apud, FORATTINI, 1992; GREENBERG, 1971; MARICONI et 
al., 1999). 
 
A capacidade de adaptação das espécies de moscas nativas e/ou exóticas ao ambiente 
transformado pelo homem (ambiente antrópico ou ecossistema artificial) varia com os 
seguintes fatores: a) características inerentes à própria espécie (ex.: valência ecológica, 
necessidade alimentar para os diferentes estádios etc.); b) ocorrência de fatores naturais 
favoráveis ou desfavoráveis: fatores abióticos (ex.: condições meteorológicas locais e 
outros) e/ou bióticos (ex.: presença de inimigos naturais e outros) e c) fatores antrópicos 
favoráveis ou desfavoráveis: com o tipo e a quantidade de resíduo orgânico e qualidade do 
seu manejo (coleta, transporte, disposição final e tratamento) e outros. 
 
Mais grave ainda, em áreas de população de baixa renda, com condições insuficientes de 
higiene pessoal e/ou ambiental, principalmente em assentamentos urbanos ou rurais, é o 
papel das moscas como vetor mecânico na epidemiologia de algumas doenças 
transmissíveis, em particular de doenças diarréicas. (SANTOS, 2006 apud BIDAWID et 
al.,1978; CHAVASSE et al., 1994, GRACZYK et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002). 
  
Em Salvador, Rego et. al (2005),  relata que a população residente em centros urbanos, 
especialmente as crianças, vem sofrendo conseqüências da coleta inadequada de resíduos 
sólidos urbanos domiciliares. Verificou-se a importância desses resíduos tanto no âmbito 
externo ao domicilio (comunitário e peridomicilio), quanto no espaço intradomiciliar, na 
morbidade por diarréia em crianças. As crianças residentes em ponto de lixo próximo ao 
domicilio apresentaram 32% mais dias de diarréia quando comparado àquelas residentes 
em locais onde o ponto de lixo não era observado na proximidade da casa.  
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Estudos realizados no Paquistão (CHAVASSE et al., 1999), comprovaram que o controle de 
moscas em seis vilarejos acarretou a redução em 23% da diarréia infantil, enquanto 
pesquisas anteriores como os estudos de Bidawid et al (1978) e Cohen et al (1991) 
obtiveram redução de 64% de moscas em acampamento militar conseguindo redução de 
42% de diarréias.  

A Problemática da Produção de Resíduos Sólidos  

Os resíduos sólidos urbanos, mais conhecidos como lixo, constituem uma preocupação 
ambiental no planeta, especialmente em grandes centros urbanos de países 
subdesenvolvidos (REGO et al., 2002). 

Fatores como crescimento e concentração populacional, aumento na expectativa de vida, 
melhora do nível sócio-econômico da população, desenvolvimento de novos hábitos e 
intensificação do consumo, além de provocarem modificações nas características dos 
resíduos sólidos gerados, acabam por trazer dificuldades técnicas e operacionais para a 
sua correta destinação final e seu respectivo tratamento (PRADO FILHO; SOBREIRA, 

2007; DEON; MATTIAS, 2007). 

Segundo Jucá et al. (2002), a geração e a destinação do lixo é um dos maiores desafios a 
ser enfrentado pela sociedade moderna. Para Pacheco e Zamora-Peralta (2004), em todas 
as partes do mundo, as questões relacionadas com a grande quantidade de lixo produzido 
pelas sociedades resultarão num dos maiores problemas ambientais. 
 
Na cidade italiana de Nápoles, que enfrenta há anos um problema com a coleta de 
resíduos, atualmente existe uma situação de emergência devido ao acúmulo de lixo na 
cidade (ARAÚJO, 2009; NAPÓLES, 2009). Há mais de 110 mil toneladas de resíduos nas 
ruas e este número aumenta 800 toneladas por dia devido à saturação dos locais de 
depósito, resultando em protestos, fechamento de escolas e restaurantes, e redução no 
número de turistas (AQUINO, 2009; ITÁLIA, 2009; LIXO, 2009). 

No Brasil, após a redução dos elevados índices inflacionários, o aumento do consumo da 
sociedade conduziu a um acréscimo na produção de lixo entre 15 e 20% acima do 
crescimento populacional. A conseqüência imediata, em todo o País, é a situação caótica da 
destinação final do lixo, feita de forma empírica e inadequada, contribuindo para uma série 
de problemas de ordem sanitária, ambiental, econômica e social (JUCÁ et al.; 2002).  

Com relação à destinação final do lixo no Brasil, a última Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB, 2000), divulgada em 2002 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE, revelou uma tendência de melhora da situação de destinação lixo coletado nos 
últimos anos. Do total produzido, 47,1% são destinados a aterros sanitários, 22,3% a aterros 
controlados e apenas 30,5% a lixões. Todavia, em número de município o resultado não foi 
tão favorável: 63,6% utilizam lixões e 32,2% aterros (13,8% sanitários e 18,4% controlados). 
Dessa pesquisa, 5% não informaram para onde vão seus resíduos. 
 
Os problemas com relação à produção de resíduos (embora a situação mundial seja 
precária) se intensificam principalmente nos países de economia periférica, onde se 
consomem produtos cujas embalagens assemelham-se às dos países desenvolvidos, e os 
recursos financeiros disponíveis para a construção de uma infra-estrutura de saneamento 
são muito restritos. Embora a situação mundial também seja precária, é nos países mais 
pobres que ela se agrava NASCIMENTO et al. (2006),  

Sem a infra-estrutura necessária para oferecer a destinação adequada ao lixo, a maior parte 
dos resíduos sólidos recolhidos nas cidades é depositada em áreas improvisadas, que 
acabam por se transformarem em definitivas, denominados “lixões”. Esses locais, segundo 
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Azevedo (2001), geram uma série de transtornos que por vezes se refletem em problemas 
graves de saúde pública.  
 
Para Jucá et al. (2002), os procedimentos para a coleta e destinação final de resíduos 
sólidos praticados na grande maioria das cidades são feitos inadequadamente sem 
considerar as recomendações para a proteção do meio ambiente. Sem alternativas, as 
prefeituras se vêem impossibilitadas de implantar um modelo adequado de gestão de 
resíduos sólidos, devido principalmente aos limites orçamentários que possuem.  

Dípteros muscóides e suas relações com o lixo 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos é a ultima fase de um sistema de limpeza 
urbana, efetuada imediatamente após a coleta. Em alguns casos, entretanto, antes de ser 
disposto, o lixo é processado; isto é, sofre algum uma transformação, com vistas a melhores 
resultados econômicos, sanitários e/ou ambientais. 
 
Várias são as formas de tratamento e disposição final aplicáveis ao lixo, dentre elas, 
destacam-se: compactação, trituração, incineração, compostagem, reciclagem, aterro 
controlado, aterro sanitário e lixão. 
 
Lixão: é um espaço aberto, localizado geralmente na periferia das cidades, onde o lixo fica 
apodrecendo, ou então é queimado, causando contaminação das águas subterrâneas e do solo e 
a poluição do ar. O resto de comida costuma servir de alimentos para animais, como suínos, 
carnívoros, aves e roedores (FERNANDES, 2001; SZTIBE, 2003).  

Os animais de produção, como ovinos e suínos que sobrevivem nesses biótopos são 
consumidos sem os mínimos critérios de higiene ou inspeção sanitária. Sendo assim, há um 
grande risco da aquisição de zoonoses. Além disso, a presença de um lixão e a ação de 
catadores no local, impedindo a cobertura imediata do lixo, pode resultar em situações mais 
insalubres para as populações que residem no entorno dessas áreas degradadas (SEOLIN 
DIAS; SARTOR, 2005). 

Dentre os tipos de destinação final dos resíduos, o lixão é o mais maléfico, pelo fato de sua 
área estar repleta de substrato, rico em matéria orgânica, de alto teor energético, que propicia 
um ambiente ideal para a proliferação de insetos, especialmente moscas (D’ALMEIDA; 
VILHENA, 2000; SEOLIN DIAS et al, 2008).  
 
Para D’Almeida e Almeida (1998), esses insetos são considerados de grande importância 
pela sua capacidade de utilizarem diferentes substratos para alimentação e 
desenvolvimento de suas larvas. 
 
Os resíduos orgânicos em fermentação ou decomposição, como o lixo, são atrativos aos 
dípteros como criadouros e fonte de alimento, pois ali depositam seus ovos e encontram 
condições favoráveis ao seu desenvolvimento até o estágio adulto (GUIMARÃES, 1983; 
KEIDING, 1986; ORDÓÑEZ, 2000). 

Moscas das famílias Caliphoridae, Fanniidae Muscidae e Sarcophagidae  

Das 110.000 espécies de dípteros, somente cerca de 20 espécies estão mais intimamente 
associadas ao homem nas áreas urbanas, distribuídas por 10 famílias, sendo as mais 
importantes as famílias Caliphoridae, Fanniidae, Muscidae e Sarcophagidae (PRADO, 
2003). 

Estudos abordam que as famílias de moscas citadas se desenvolvem em resíduos 
orgânicos (GREENBERG, 1971; LINHARES, 1979; KOPP, 1988; KOURI, 1988; LOPES, 
1999, LOPES, 2000). Ainda, são positivas as pesquisas realizadas em lixo urbano exposto 
em Curitiba (LIMA; LUZ, 1991), Goiânia (FERREIRA; LACERDA, 1993), Rio de Janeiro 
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(MELLO et al., 2004), Tupã (SEOLIN DIAS; SARTOR, 2005) e Presidente Prudente 
(SEOLIN DIAS et al, 2008). 

Família Calliphoridae 

A família Calliphoridae, dípteros muscóides caliptrados (Figura 1), de coloração escura, em 
sua maioria, com reflexos metálicos azulados, violáceos, esverdeados ou cúpreos, 
principalmente no tórax e abdome (RODRIGUES-GUIMARÃES et al., 2004). 
As diferentes espécies desta família possuem preferências por ambientes diversos, 
conseqüentemente são encontradas em áreas urbanas, rurais e florestais (RODRIGUES-
GUIMARAES et al., 2004), sendo algumas espécies mais sinantropicas que outras 

Os califorídeos adultos podem ser atraídos por substâncias em processo de fermentação, 
decomposição, sangue e feridas. Desta forma, são encontrados em abatedouros, estábulos 
de gado leiteiro, frigoríficos, aviários, plantas em decomposição, lixo doméstico feiras livres, 
curtumes, aterros sanitários e lixão a céu aberto, e em frutos caídos (HALL, 1948;GUIMARÃES et 
al., 1978; BORROR; DELONG, 1988).  
 
A espécie Chrysomya megacephala, tem considerável importância ecológica, veterinária e 
médico-sanitária, pelo seu papel como decompositores de matéria orgânica, vetores mecânicos de 
patógenos (FURLANETTO et al., 1984), produtores de miíases primárias e secundárias no homem 
e nos animais (GUIMARÃES et al., 1983), além de serem de fundamental importância em 
entomologia forense como indicadores de tempo de decomposição de cadáveres humanos 
(WELLS; GREENBERG, 1992; ZUCCHI, 2007) 
 
Atualmente, é considerada quase cosmopolita e cria-se com mais facilidade na área urbana, 
características que dificultam o controle químico, o qual pode representar perigo de contaminação ao 
homem, animais e ambiente (CARVALHO et. al., 2004). 

 
Figura 1. Mosca pertencente à Família Calliphoridae 

Fonte: http://www.treklens.com/gallery/South_America/Brazil/photo83195.htm 

Família Fanniidae  

É uma pequena família de dípteros caliptrados, encontrados em todas as regiões 
zoogeográficas do mundo. A maioria dos adultos de Fanniidae (Figura 2) é encontrada em 
áreas de florestas.   
 
Os machos desta família apresentam o comportamento de ficar pairando no ar à espera de 
alimento, enquanto que as fêmeas geralmente são encontradas na vegetação e em detritos 
orgânicos encontrados no solo. 
A espécie Fannia pusio desenvolvem-se em quase todos os tipos de matéria orgânica 
animal e vegetal em decomposição e também em fezes; algumas se criam em fungos, 
outras em ninhos de pássaros e tocas de mamíferos (COURI; CARVALHO, 2005).  
 
Segundo Zorzatto et al (2002), há evidencias da importância da família Fannidade na 
veiculação de ovos, e por conseguinte, na epidemiologia de Dermatobia hominis no Brasil. 
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Esta é conhecida como a mosca do berne, um dos ectoparasitos mais importantes dos 
animais domésticos e silvestres, incluindo os seres humanos. A larva da Dermatobia produz 
uma miíases cutânea que desvaloriza as peles e reduz a produção do leite e o ganho de 
peso dos bovinos (BORJA, 2004).  
 

 
Figura 2. Mosca pertencente à família Fannidae 

Fonte: http://macroinstantes.blogspot.com/2007/10/fannia-sp.html? 
showComment=1219837380000 

Família Muscidae  

A espécie Musca domestica, pertencente à família Muscidae (Figura 3), conhecida como 
“mosca doméstica”, é uma mosca não-hematófaga, cosmopolita, de alto poder reprodutivo, que 
prolifera em vários tipos de substratos, tantos no meio urbano quanto no meio rural (OPS, 
1962; OMS, 1986; SÁNCHEZ-ARROYO,1998). 
 
As moscas adultas de muscídeos alimentam-se de substâncias líquidas ou que se liqüefazem: 
fezes, escarro, pus, exsudato de feridas, produtos animais e vegetais em decomposição entre 
outros. As substâncias líquidas são diretamente ingeridas, ao passo que as sólidas são 
dissolvidas pela saliva e um líquido regurgitado do tubo digestivo. Essa regurgitação pode ser 
observada em toda a superfície em que a mosca toca a probóscida e é confundida com a 
defecação (PAIVA, 1994; MADEIRA, 2009).  
 
Musca domestica é uma espécie de maior interesse sanitário, por ser apontada como 
veiculadora mecânica e/ou biológica de diversos agentes patogênicos ao homem e aos 
animais (FREITAS et al., 1981; MENDES; LINHARES, 1993; NAKANO, 2000; NEVES, 
2000). 
 
Esses agentes são transportados no corpo, nas patas, nas fezes, nas peças bucais 
(tromba), e, principalmente, no vômito (KEIDING, 1987; PAIVA, 1994). Atribui-se à mosca 
doméstica, por seus hábitos de vida, a responsabilidade de transportar microorganismos 
causadores de febre tifóide, disenteria infantil, cólera, mastite bovina; de protozoários como 
Entamoeba sp, Giardia spp; de ovos de helmintos como Taenia ssp e Dipylidium eaninum 
(GRENBERG, 1964; MINSAP, 1974; OPS/OMS, 1994).  
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Figura 3. Mosca pertencente à família Muscidae 

Fonte: http://br.geocities.com/insecta_tv/Musca-domestica.JPG 

Família Sarcophagidae 

Os Sarcophagidae (Figura 4) são insetos vivíparos e, raramente, ovovivíparos (LOPES; 
LEITE, 1989). Esses dípteros são de grande interesse médico-sanitário e sua ocorrência, 
distribuição e predominância nas áreas metropolitanas são fatores de grande importância. 
Sua presença já foi observada em cadáveres humanos e de animais domésticos. Os insetos 
adultos podem ser atraídos por substâncias em processo de fermentação, decomposição, 
sangue e feridas. 

 
Figura 4. Mosca pertencente á família Sarcophagidae 
Fonte:http://fireflyforest.net/images/firefly/2005/May/flesh-fly.jpg 

 

O controle dessas moscas não é muito fácil. De um modo geral o uso exclusivo de 
praguicidas pode provocar o desenvolvimento da resistência aos inseticidas químicos e 
impactar o ambiente, contaminando o solo, a água e os alimentos. Em hospitais, 
restaurantes, hotéis e plantas processadoras de alimentos os inseticidas são de uso 
limitado. 
 
Existem muitas maneiras são utilizadas para controlar a população das moscas, sendo a 
aplicação de musquicidas a mais comum. Esse método de combate, além de envenenar o 
ambiente, é efêmero, devido à aquisição de resistência pelos dípteros às mais diferentes 
bases de inseticidas, como os organofosforados e piretróides. 
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A M. domestica é o exemplo clássico da espécie que desenvolveu resistência à maioria dos 
inseticidas químicos conhecida, além de possuir os genes necessários para o 
desenvolvimento de resistência aos produtos mais poderosos atuais. 
 
Uma forma correta de controle de dípteros, e sem agressão ao ambiente, é a de limitar seu 
substrato de criação. As alternativas técnicas mais apresentadas como solução para o lixo 
urbano são: aterro sanitário, compostagem, reciclagem, incineração e coleta seletiva, sendo 
esta última uma das mais difundidas mundialmente.  
O estudo objetivou fornecer dados sobre o comportamento de dípteros muscóides de 
importância para saúde publica, no período da manhã e no período da tarde, no lixão de 
Presidente Prudente, São Paulo, podendo servir como subsídio para desenvolvimento de 
medidas de controle de moscas de maior interesse médico-sanitário. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O trabalho foi realizado durante três meses, no período de janeiro a março de 2008, no lixão 
do município de Presidente Prudente, São Paulo (latitude 22o07’S e longitude 51o22’W).  O 
município está a 424,29 metros acima do nível do mar e tem temperatura média de 23,10C. O 
depósito de resíduos urbanos está localizado a cerca de seis quilômetros do centro da cidade, 
com área aproximada de 90.000 m2 e perímetro de 1,36 km. 
 
Adotou-se o período de verão para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que outros 
estudos realizados em diferentes localidades e no lixão de Presidente Prudente (SEOLIN 
DIAS et al., 2008), registraram maior abundancia destes insetos nesse período. 
Para o desenvolvimento do estudo, empregaram-se armadilhas constituídas de garrafas 
“pet” de dois litros, semelhantes às do tipo utilizado para captura de moscas, por Ferreira 
(1978) e Linhares (1981). 
 
Para cada armadilha utilizou-se duas garrafas, cada uma com cerca de 35 cm de altura e 8 
cm de diâmetro. O fundo de ambos os frascos foram removidos para permitir-lhes 
adaptação e para permitir a entrada de insetos na garrafa inferior. A garrafa inferior foi 
pintada com tinta da cor preta. A garrafa superior não foi pintada para permitir a visualização 
dos insetos capturados (MORETTI et al., 2008). 
 
No local de coletas foram instaladas seis armadilhas, dispostas em árvores a uma altura de 
1,0 a 1,70 m do solo, contendo, cada uma, fígado bovino de atrativo. 
 
As observações foram realizadas na primeira e na terceira semanas de cada mês, num total 
de 12 coletas, em condições meteorológicas favoráveis.  No período das chuvas fortes e 
intensas, em que o lixo se mistura com a água da chuva, o chorume escorre com mais 
intensidade e intensifica a proliferação de odores fortes e desagradáveis, impossibilitando a 
distribuição ou recolhimento das armadilhas.  

No período da manhã, as armadilhas foram colocadas  às 6:00 horas e retiradas às 12:00 
horas e no período da tarde houve troca das armadilhas e iscas, às 12:00 horas, com 
retirada às 18:00 horas.  
 
As armadilhas com os espécimes capturados foram transportados, após o período de seis 
horas de exposição, para o Laboratório Geografia da Saúde da Unesp de Presidente 
Prudente, São Paulo. 

Quando necessário, um inseticida aerossol foi aplicado no interior da armadilha para matar 
as moscas ainda vivas, e então dispostas em placas de Petri e submetidas à secagem em 
estufa 500C, de 30 a 40 minutos, a depender do número de espécimes capturados para 
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facilitar a identificação. Os insetos foram identificados com o auxílio de microscópio 
estereoscópio e utilização de chaves dicotômicas específicas para cada família. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo foram capturados 645 exemplares de dípteros muscóides de 
interesse neste trabalho, pertencentes às seguintes famílias: Calliphoridae, Fannidae, 
Muscidae e Sarcophagidae. 

A família Calliphoridae foi a mais representativa com 60,7%, seguida de Sarcophagidae 
11,4%, Muscidae 11,1% e Fannidae 10,3%.  

O mês de fevereiro foi o que apresentou a maior densidade populacional, com 321 indivíduos 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Meses de coleta, data, número de dípteros capturados, período de observação e 
total de coletas/mês, da investigação realizada, no verão/2008, no lixão de Presidente 
Prudente, São Paulo, 2009 

 

Mês Data Nº de 
insetos 
capturados 

Período 
de 
captura 

Total/Mês 

Janeiro 01/2008 (1ª 
quinzena) 
 
01/2008 (2ª 
quinzena) 
 
 

44 
86 
15 
24 

Manhã 
Tarde 
Manhã 
Tarde 

169 

Fevereiro 02/2008 (1ª 
quinzena) 
 
02/2008 (2ª 
quinzena) 
 
 

70 
87 
71 
93 

Manhã 
Tarde 
Manhã 
Tarde 

321 

Março 03/2008 (1ª 
quinzena) 
 
03/2008 (2ª 
quinzena) 

15 
37 
50 
62 

Manhã 
Tarde 
Manhã 
Tarde 

164 

   
 

 645 

A ocorrência de califorideos, muscideos e sarcofagideos foi observada em todos os períodos 
de capturas. No caso dos fanideos, a captura foi realizada nos meses de janeiro e março. 

Observou-se que a freqüência de insetos durante o período da tarde, com 389 indivíduos, foi 
maior que no período da manhã, quando 265 espécimes foram capturados (Tabela 2). A 
inexistência de estudos similares de dípteros muscóides em lixão impossibilita o processo 
de análise comparativa do presente trabalho. Entretanto, os resultados mostram a 
necessidade de estudos futuros para melhor compreensão do comportamento das 
populações de moscas sinantrópicas, uma vez que o lixão oferece substrato para as moscas 
tanto no período matutino quanto no vespertino. 
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Tabela 2: Meses de coleta, data, número de dípteros capturados, período de observação e 
total de coletas/mês, da investigação realizada, no verão/2008, no lixão de Presidente 
Prudente, São Paulo, 2009. 
 

Mês/2008 Data Famílias 
capturadas 

Período/manhã Período/tarde Total/Mês 

Janeiro 01/2008 

(1ª 
quinzena) 

 

 

 

01/2008 

(2ª 
quinzena) 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

38 

- 

5 

1 

 

12 

- 

1 

2 

 

80 

1 

- 

5 

 

14 

- 

3 

7 

 

118 

1 

5 

6 

 

26 

- 

4 

9 

Fevereiro 02/2008 

(1ª 
quinzena) 

 

 

 

02/2008 

(2ª 
quinzena) 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

63 

- 

4 

3 

 

61 

- 

1 

9 

 

79 

- 

5 

3 

 

85 

- 

2 

6 

 

142 

- 

9 

6 

 

146 

- 

3 

15 

Março 03/2008 

(1ª 
quinzena) 

 

 

 

03/2008 

(2ª 
quinzena) 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

 

Calliphoridae 

Fannidae 

Muscidae 

Sarcophagidae 

13 

- 

 

2 

 

39 

1 

1 

9 

 

30 

1 

1 

5 

 

51 

- 

4 

7 

 

43 

1 

1 

7 

 

90 

1 

5 

16 

   265 389 654 
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CONCLUSÕES 

As informações apresentadas no estudo mostram que o período de maior abundância de 
moscas no depósito de lixo urbano de Presidente Prudente foi o período da tarde. Dentre as 
famílias capturadas, a família Calliphoridae foi a mais abundante. 
As autoridades sanitárias, através de seus órgãos próprios, devem se esforçar para que seja 
dada destinação adequada do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, 
visto que a presença de um lixão na periferia das cidades representa risco para a saúde 
pública, contribuindo para a transmissão de doenças e de seus vetores. 
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