
IMPORTÂNCIA NA SAÚDE PÚBLICA

A mosca doméstica é um dos insectos mais comuns. 
Comporta-se como um vector mecânico, isto é, após 
pousar em superfícies contaminadas:

- fezes;
- resíduos orgânicos;
- estrumes;
- chorumes;
- águas residuais;
- lamas de depuração.

Pode transportar microrganismos patogénicos nas 
pernas, nas asas, na carapaça externa e nas antenas:

- bactérias;
- parasitas;
- vírus.

A mosca, “carregada” com estes agentes patogéni-
cos, pode depois pousar em talheres, copos, água 
e alimentos, contaminando-os. 

Estes alimentos serão posteriormente ingeridos pelo 
Homem podendo provocar doenças como: 

- distúrbios gastrointestinais;
- cólera ;
- febre tifóide e paratifóide;
- tuberculose;
- conjuntivite;
- poliomielite.

Medidas de Combate Indirecto

Implicam limitar o acesso das moscas à matéria 
orgânica, o que permite que as posturas de ovos 
não se realizem, conseguindo assim quebrar o 
ciclo de vida da mosca.

Cobrir a matéria orgânica com um plástico ou iso-
lar com uma camada de terra, como exemplificado 
nas figuras seguintes.

Remover constantemente as fezes dos animais 
de companhia (cães e gatos).

Fechar bem o lixo doméstico ou colocá-lo em baldes 
próprios com tampa.

O êxito do controlo passa principalmente pela 
adopção de Medidas de Controlo Indirecto,que são 
as mais efectivas, porque minimizam a reprodução 
de moscas.

Na sequência desta problemática, o Município de 
Óbidos procedeu a alterações no Código de Pos-
turas por forma a salvaguardar a Saúde Pública 
neste concelho.

Medidas de Controlo

Como a mosca doméstica é responsável pela dis-
seminação de agentes patogénicos causadores de 
doenças, o seu controlo é importante como garantia 
de Saúde Pública.

A eliminação total das moscas é impossível, no entanto, 
o controlo da população para níveis que se considerem 
aceitáveis é possível.

O ciclo de vida desenvolve-se inteiramente nos 
restos orgânicos em decomposição (lixos domés-
ticos, fezes, resíduos orgânicos, estrumes, águas 
residuais, lamas de depuração, etc). Estes locais 
são uma fonte de contaminação por microrganis-
mos  patogénicos.

Existem duas formas principais de controlo

Medidas de Combate Directo

São feitas com recurso a insecticidas. No entanto, o 
uso exclusivo deste tipo de químico para controlar a 
população de moscas, raramente proporciona uma 
resposta óptima. A resistência das moscas aos insecti-
cidas desenvolveu-se depois do seu uso generalizado.



CÓDIGO DE POSTURAS 
MUNICIPAIS DE ÓBIDOS

Resíduos Orgânicos, Estrumes, Chorumes, 
Águas Residuais, Lamas de Depuração

Artigo 39.º

1- É vedada a utilização superficial de resíduos orgâ-
nicos, estrumes, chorumes, águas residuais e lamas 
de depuração numa extensão de terreno de:

a) 50 m, relativamente a captações para água de rega;
b) 100 m, relativamente a habitações ou a captações 
de água para consumo humano;
c) 200 m, relativamente a aglomerados populacionais, 
escolas ou zonas de interesse público.

Artigo 40.º

1- Os resíduos orgânicos, os estrumes, os chorumes, 
as águas residuais e as lamas de depuração terão 
que ser incorporados no solo no prazo máximo de 48 
horas, após o seu espalhamento.

Artigo 41.º

1- Após a descarga, e em caso de não espalhamen-
to, os resíduos mencionados terão que ser totalmente 
cobertos com plástico ou com uma camada de terra 
de pelo menos 10 cm:

a) O plástico terá que cobrir, de forma permanente, a 
totalidade da área do material depositado. Terá ainda 
que cobrir um metro para além do limite máximo do 
depositado;
b) O  plástico terá que apresentar-se em bom estado 
de conservação e impermeabilizar a área a cobrir.

Artigo 42.º

Constitui contra-ordenação punível com coima de 500 
a 2.740 euros ou de 5.000 a 15.000 euros, consoante 
o infractor seja, respectivamente, pessoa singular ou 
colectiva, a prática dos seguintes actos;

O não cumprimento do disposto nos artigos 39.º, 
40.º e 41.º. Resíduos Orgânicos, Estrumes, Chorumes, 

Águas Residuais, Lamas de Depuração

CICLO DE VIDA

As moscas apresentam metamorfose completa, 
ou seja, apresentam 4 fases distintas: Ovo, Larva, 
Pupa e Adulto.

Larvas

Adulto

Pupa

Ovos

Reproduzem-se rapi-
damente fazendo seis 
a oito posturas, de 100 
a 120 ovos, durante 
seu período de vida 
(de 25 a 45 dias).

Os ovos eclodem em 
24 horas e dão origem 
a larvas. Estas alimen-
tam-se da matéria 
orgânica existente à 
sua volta.

Depois de alimenta-
das, a camada externa 
da pele das larvas en-
durece-se formando as 
pupas (casulos), den-
tro das quais começa 
a haver transformação 
para mosca adulta.
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