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Hummig–Neto, Eurico   Biologia e descrição dos imaturos de Oxelytrum 
cayennense(Stürm, 1826) (Coleoptera: Silphidae) associadas à decomposição de 
cadáver suíno na Reserva Florestal Ducke em Manaus, Amazonas, Brasil / Eurico 
Hummig Neto. --- Manaus: [s.n.], 2015.            LXXVIII, 78 f. : il. color 

   Dissertação (Mestrado) --- INPA, Manaus, 2015.                                         

   Orientadora: Ruth Leila Ferreira Keppler 

   Coorientador: José Albertino Rafael. 

   Área de Concentração: Entomologia. 

1. Bionomia. 2. Taxonomia. 3. Intervalo pós-morte. 4. Entomologia Forense 

  I.Título. 

 

 

Sinopse: 

O tempo do desenvolvimento ontogenético, características comportamentais e a descrição 
morfológica das fases imaturas de Oxelytrum cayennense (Stürm, 1826) (Coleoptera: 
Silphidae) são fornecidos. Caracteres morfológicos das larvas de quatro espécies de 
Oxelytrum foram comparados, e uma tabela para diferenciar as espécies com registro para o 
Brasil é apresentada. 
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“A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. 

Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos - 

viver é isso.É um dorme-e-acorda, dorme-e-acorda, até que dorme e não                             

 acorda mais. A vida das gentes neste mundo, Senhor Sabugo, é isso. 

Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama; 

pisca e anda; pisca e brinca;pisca e estuda; pisca e ama; 

 pisca e cria filhos; pisca e geme os reumatismos; 

    por fim pisca pela última vez e morre. 

- E depois que morre? – perguntou o Visconde. 

- Depois que morre, vira hipótese. É ou não é?” 

 

Diálogo entre uma boneca de pano e um sabugo de milho, extraído 

 da obra “Memórias da Emília”, de Monteiro Lobato. 
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Dedico esta dissertação à minha filha, Marina. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
1.1 Entomologia Forense 

Entomologia Forense é a ciência que aplica o estudo dos insetos e de outros 

artrópodes, em conformidade com diversos procedimentos periciais, objetivando a 

criação de informações úteis para a condução de uma investigação judicial (Linhares e 

Thyssen 2012). Desde 1850,há pesquisas envolvendo os Hexapoda necrófagos nesse 

sentido; no entanto, devido à descrença quanto a sua aplicação, existiram momentos em 

sua história em que as pesquisas acadêmicas com esse tema foram preteridas (Oliveira-

Costa 2008).  

Outros elementos da criminalística, como a balística (exame de armas de fogo e 

resíduos de pólvora revelados através de verificações químicas) e as análises de 

manchas de sangue eram bem conhecidos, enquanto os insetos associados às cenas de 

crimes eram completamente ignorados (Hall 1990). Para a maioria das pessoas, os 

“vermes” que rastejavam pelos olhos, nariz, ferimentos e outros orifícios dos cadáveres, 

não passavam de um elemento desagradável que envolvia o processo de decomposição, 

sendo logo descartados assim que o corpo era colocado na mesa de autópsia (Hall 

1990).  

No Brasil, os primeiros trabalhos com aplicabilidade na Entomologia Forense 

foram os de Oscar Freire e Roquette-Pinto, realizados nos estados da Bahia e do Rio de 

Janeiro, respectivamente, em 1908, e os trabalhos de Herman Lüderwaldt, Samuel 

Pessôa e Frederico Lane entre 1911 e 1941, conduzidos no estado de São Paulo (Pujol-

Luz et al. 2008). Depois desses trabalhos, há um intervalo de várias décadas da quase 

inexistência de publicações de dados úteis numa investigação e da sua divulgação na 

esfera policial nacional, a despeito da sua utilização há muito mais tempo por 

importantes departamentos investigativos mundiais que já contam com o auxílio de 

entomólogos forenses (o norte americano FBI é um exemplo). Nas últimas décadas, 

essa ciência vem conquistando maior prestígio, face aos trabalhos científicos que estão 

sendo publicados, mostrando sua aplicabilidade em casos reais no Brasil (e.g. Oliveira-

Costa 2008; Pujol-Luz et al. 2008; Souza et al. 2014). 

Esta ciência pode ser aplicada em diversas situações dentro do âmbito legal. 

Investigações sobre tráfico de drogas, maus tratos e morte violenta são exemplos de 

eventos investigativos que podem contar com informações básicas sobre insetos que 
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podem compor um inquérito policial e ajudar na decisão judicial dos mesmos (Oliveira-

Costa 2008). Na área médico-criminal, Catts & Haskell (1991) postularam cinco 

questões básicas que devem ser respondidas através dos exames periciais, em casos que 

envolvem morte violenta, são elas: i) quem é o morto?, ii) como a morte ocorreu?, iii) 

onde ocorreu?, iv) quando ocorreu? v) foi natural, acidental ou criminal?. Apesar de 

normalmente ser aplicada para a cronotanatognose, ou seja, para o cálculo do intervalo 

de tempo transcorrido entre a morte e a descoberta do cadáver, a Entomologia Forense 

pode ser aplicada nas quatro primeiras perguntas propostas pelos pesquisadores 

estadunidenses, podendo, ainda, auxiliar a deduzir a última (Oliveira-Costa 2008). 

Catts & Goff (1992) classificaram os insetos associados a cadáveres, como: 

• Necrófagos: insetos, adultos e/ou imaturos, que se alimentam dos tecidos em 

decomposição. Principalmente, Diptera (moscas) e Coleoptera (besouros); 

• Omnívoros: insetos quealém dos tecidos em decomposição, alimentam-se da fauna 

associada ao cadáver. Hymenoptera (Formicidae e Vespidae) e alguns coleópteros; 

• Parasitas e predadores: os insetos parasitas utilizam a fauna associada à carcaça para 

encontrar os hospedeiros e completar seus ciclos de desenvolvimento. Os insetos 

predadores alimentam-se das formas adultas ou imaturas dos insetos associados ao 

cadáver. Nesse item, encaixam-se as ordens Hymenoptera (como parasita ou predador), 

Coleoptera, Diptera e Dermaptera (tesourinhas), como predadores; 

• Acidentais: artrópodes que se encontram por acaso no cadáver. Aranhas, centopeias, 

ácaros e grilos. 

 

1.2.Entomologia Forense na Amazônia 

Na Amazônia, o primeiro estudo foi realizado na região metropolitana de Belém, 

Pará e iniciou a formação de um banco de dados para a região. Nesse trabalho, 

Calliphoridae (Diptera) foram os primeiros a alcançarem a carcaça, seguidos por 

espécimes de outros dípteros: Sarcophagidae, Muscidae, Stratiomyidae e Phoridae. Os 

Coleoptera, que não foram identificados no nível de família, foram detectados apenas 

nos últimos dias de decomposição (Anjos 2001). O estado do Amazonas vem se 

destacando nos últimos anos pelo empenho do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA, através da Coordenação de Pesquisas em Entomologia e do curso de 

Pós-Graduação em Entomologia (Ururahy-Rodrigues et al. 2013). Os trabalhos em 
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Rondônia são desenvolvidos através do Setor Técnico e Científico do Departamento de 

Polícia Federal, e no Amapá, por intermédio do Departamento de Criminalística e de 

Laboratórios Forenses da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), em parceria com a 

Universidade de Brasília (UnB) e o INPA (Ururahy-Rodrigues et al. 2013).  

 

1.3.Oxelytrum cayennense 

O. cayennense(Stürm, 1826) é uma espécie importante de besouro citada em 

trabalhos de Entomologia Forense na região amazônica. Ururahy-Rodrigues et al. 

(2010) descreveram aspectos da sucessão ecológica da colonização de O. cayennense 

em carcaças de porcos expostos em uma floresta de “terra firme” na Amazônia Central, 

demonstrando o potencial que esta espécie possui como indicadora forense, pois os 

adultos, que predam as larvas mais velhas de Diptera e podem comprometer estimativas 

no cálculo do intervalo pós-morte (IPM), aparecem a partir do segundo dia de IPM. 

Ainda notaram a presença de imaturos do quinto dia de IPM em diante. Mise et al. 

(2010) em estudo com ênfase no levantamento da fauna de Coleoptera de importância 

forense, realizado na Reserva Florestal Ducke, detectaram O. cayennense em todos os 

estágios de decomposição. Souza et al. (2014) utilizaram dados da biologia do 

califorídeo Hemilucilia segmentaria(Fabricius, 1805) e do padrão de sucessão ecológica 

deO. cayennense(Silphidae), para estimar o IPM de um homem de 38 anos, encontrado 

morto em um platô de “terra firme” na Amazônia Central. 
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Título. Biologia de Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) (Coleoptera: Silphidae) na 
Reserva Florestal Ducke em Manaus, Amazonas, Brasil.  

Resumo.Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) é comumente encontrada associada a 

cadáveres em área de floresta na região amazônica sendo que, adultos e larvas, têm 

potencial para fins cronotanatológicos. Casais em cópula de O. cayennense foram 

coletados em cadáveres suínos expostos em floresta de mata primária na Reserva 

Florestal Ducke, Manaus, e tiveram seu desenvolvimento acompanhado através de 

posturas observadas em cativeiro sob condições naturais. O ciclo ontogenético médio da 

espécie foi de16,71 dias; as fêmeas colocaram, em média, 31,44 ovos. O tempo médio 

do desenvolvimento embrionário, em dias, foi de 1,42; das larvas de 1º, 2º e 3º estádios 

foi de 1,11, 1,36 e 7,1 dias, respectivamente. O tempo de desenvolvimento médio do 

estágio pupal foi de 6,41 dias. Adultos e larvas se alimentam dos tecidos em 

decomposição e da fauna associada à carcaça podendo, eventualmente, predar dípteros 

adultos. 

 

Palavras-Chave: Cálculo de IPM, Ciclo de vida,Entomologia Forense. 
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Title: Biology of Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826)(Coleoptera: Silphidae) in Ducke 

Reserve in Manaus, Amazonas, Brasil. 

Abstract: Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826)usually is found associated with corpses 

in the amazon region wherein both, larvae and adults, have potential use as postmortem 

interval (PMI) indicator. Couples of O. cayennensewere collected in pig carcass 

exposed in area of primary forest in the Ducke Forest Reserve, and had its development 

time accompanied through postures observed captivity natural conditions. The life cycle 

of this species takes about 16,71 days and females laid, on average, 31,44 eggs. The 

mean duration of embryonic development in days was 1,42; larvae of first, second and 

third instar was 1,11, 1,36 and 7,1 days, respectively. The average development time of 

pupal stage was 6,41 days. Adults and larvae feed on the decaying tissues and 

associated fauna on the carcass and may, eventually, prey on adult flies. 

 

Keywords: Forensic Entomology, Life cycle, PMI estimative. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Coleoptera 

Coleoptera compreende os insetos popularmente conhecidos como besouros e é a 

maior ordem da Classe Insecta. Com mais de350.000espécies válidas, o táxon 

corresponde a cerca de 38% do número total de insetos conhecidos e, aproximadamente, 

30% de todos os animais viventes (Zhang 2011).  

De acordo com Smith (1986) as famílias de importância forense dentro de 

Coleoptera são: Anthicidae, Carabidae, Cleridae, Dermestidae, Geotrupidae, Histeridae, 

Hydrophilidae, Leiodidae, Nitidulidae, Ptinidae, Rhizophagidae, Scarabaeidae, 

Silphidae, Staphylinidae, Tenebrionidae e Trogidae. Dentre estas, Cleridae, 

Dermestidae, Scarabaeidae e Silphidae se destacam por possuírem espécies que podem 

fornecer informações para o cálculo do intervalo pós-morte (IPM), na área da 

Entomologia Forense (Goff e Catts 1990). 

A maioria dos besouros de importância forense normalmente coloniza os 

cadáveres no início do processo de decomposição, e como, geralmente, seu ciclo de vida 

é mais longo do que o ciclo dos Diptera, os besouros permanecem em desenvolvimento 

na carcaça quando as larvas das moscas já a abandonaram, assumindo então o papel de 

principal evidência entomológica (Kulshrestha e Satpathy 2001). Espécies predadoras 

de Staphylinidae, Histeridae e Silphidae ocorrem nos estágios iniciais de decomposição, 

enquanto espécies deDermestidae evitam competição com larvas de Diptera e 

colonizam a carcaça nos estágios mais avançados de decomposição(Smith 1986; Mise et 

al. 2007).  

O único estudo desenvolvido no Brasil com ênfase na biologia de coleópteros de 

interesse forense é o de Mise (2011),realizado em Curitiba, que descreveu pela primeira 

vez a duração dos estágios de desenvolvimento de duas espécies de Silphidae, 

Oxelytrum erythrurum (Blanchard, 1840) e Oxelytrum. discicolle (Brullé, 1840), a uma 

temperatura constante de 25 ºC, umidade de 75% e fotofase de 12 horas, relatando 

aspectos comportamentais para ambas as espécies. No mesmo trabalho, as espécies 

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775), N. ruficollis (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Cleridae) 

e Dermestes maculatus DeGeer, 1774 (Coleoptera: Dermestidae), também tiveram seu 

desenvolvimento descrito sob as mesmas condições.  
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Na Venezuela, Velásquez e Viloria (2009) estudaram os efeitos da temperatura 

no desenvolvimento de O. discicolle sob condições naturais, com uma média de 18,5 

ºC, e em três temperaturas constantes: 15, 20 e 28 ºC. 

 

1.2. Silphidae 

Os besouros que abrangem Silphidae são conhecidos popularmente, nos países 

de língua inglesa, por “carrion beetles” (besouro-da-carniça). A família está inserida em 

Staphylinoidea, sendo dividida em duas subfamílias, Silphinae e Nicrophorinae.  

Os silfídeos são besouros abundantes em carcaças de vertebrados em regiões 

temperadas e subárticas do hemisfério norte (Peck e Anderson 1985). Os representantes 

brasileiros pertencem aOxelytrum, que está inserido em Silphinae e é composto 

atualmente por dez espécies. A descrição mais recente é a da espécie Oxelytrum 

nairoi(Amat-García & Valcárcel 2014). 

Espécies de Oxelytrum alimentam-se em carcaças relativamente grandes que 

ficam expostas na superfície do solo. Eles colonizam os estágios iniciais de 

decomposição, o que ratifica seu potencial como bons indicadores forenses (Mise et al. 

2007). O gênero conta com três espécies registradas para o Brasil: O. discicolle, O. 

erythrurum e O. cayennense, a última, com distribuição restrita à Amazônia (Peck e 

Anderson 1985; Mise et al. 2010, Ururahy-Rodrigues et al. 2010). 

 

1.3. Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) 

O.cayennense é endêmica da região amazônica (Mise et al. 2010; Ururahy-

Rodrigues et al. 2010). Tem registros para a Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana, Guiana Francesa, Peru e Venezuela (Peck e Anderson 1985). A diagnose da 

espécie, sua distribuição e uma chave para esta e outras espécies, são encontradas no 

trabalho de taxonomia, filogenia e biogeografia de Silphidae da América Latina (Peck e 

Anderson 1985).  

Mise et al. (2010)coletaram adultos de O. cayennensee Ururahy-Rodrigues et al. 

coletaram larvas e adultosde O. cayennense em cadáveres suínos abatidos na Reserva 

Ducke, Amazônia Central. Souza et al. (2014) coletaram larvas e adultos em cadáver 

humano em uma floresta de “terra firme”, próximo à Manaus. Não existiam estudos que 

abordassem os aspectos biológicos e bionômicos desta espécie. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 
• Descrever a biologia e a bionomia de Oxelytrum cayennense sob condições 

naturais, em área de mata primária na Reserva Florestal Ducke em Manaus, 

Amazonas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
• Determinar a duração dos estágios imaturos de desenvolvimento (ovo, larva e 

pupa) de O. cayennense; 

• Descrever aspectos bionômicos de O. cayennense entre eles: chegada, 

permanência e abandono dos adultos e imaturos na carcaça; cópula, quantidade 

de ovos por fêmea, local de empupamento e predação, durante as fases de 

decomposição de carcaça suína. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Localização dos experimentos 
Os experimentos foram realizados na Reserva Florestal Ducke, localizada a 

nordeste de Manaus (02º55´51”S, 59º58´59”W), no quilômetro 26 da rodovia Manaus – 

Itacoatiara (AM – 010). A reserva é uma floresta ombrófila densa de mata primária que 

pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, possui 100 km² e foi 

declarada Reserva Biológica em 1963 (Fig. 1). 
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Figura 1.Imagem de Satélite demonstrando a localização da área de estudo na Reserva Florestal Ducke, a 
nordeste de Manaus, Amazonas. Imagem: Google Earth (modificada). 

 

3.2.Desenho amostral 

Foram utilizados três suínos fêmeas, da raça Large White Sus scrofa 

(Linnaeus,1758) que pesavam cerca de 35 kg cada. Os modelos foram abatidos no local 

do experimento com disparo único de arma de fogo, calibre .38, na região frontal da 

cabeça. O experimento foi autorizado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

da Universidade Federal do Amazonas, no processo 064/2011. 

Para evitar possíveis interferências de vertebrados necrófagos que poderiam 

causar injúrias, os modelos foram protegidos por jaula de estrutura metálica galvanizada 

com medidas de 4 m², revestidas por telas aramadas com 2” de malha (Fig. 2).  

O modelo número 1 foi abatido no período menos chuvoso, dia 05/09/2013, às 

08:15 h. Os modelos 2 e 3foram abatidos no período chuvoso, no dia 08/05/2014. O 

modelo 2 às 14:20 h e modelo 3 abatido às 14:40 h.  

Para o acompanhamento da abundância da fauna nos diferentes estágios de 

decomposição, foram instaladas nos modelos 1 e 2, quatro armadilhas do tipo pitfall 

(potes de 1.000 mL, com diâmetro de 14 cm e  profundidade de 9,5 cm), preenchidos 

com 600 mL de água e uma gota de detergente. As armadilhas ainda contaram com 
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tampas de plástico suspensas, sustentadas por hastes de madeira, a fim de que essas 

amenizassem os efeitos das chuvas e possíveis transbordamentos da água. O material 

resultante dessas armadilhas foi retirado diariamente às 17:00 h, e as armadilhas eram 

novamente preenchidas com água e detergente até o final do experimento. 

Não foram realizadas coletas no modelo 3, que serviu para o acompanhamento 

do processo de decomposição e para observações comportamentais da entomofauna 

associada.  

 

Figura 2. Modelo suíno, protegido por gaiola de ferro e circundado por 4 armadilhas pitfall, exposto em 
área de mata primária, após abate por disparo único de arma de fogo calibre .38. 

 

3.3 Coletas e criação 
Os experimentos de campo ocorreram entre 05/09 e 16/10/2013, e entre os dias 

08/05 e 23/06/2014. Adultos de O. cayennenseforam coletados manualmente durante o 

período em que colonizavam a carcaça e criados de acordo com protocolos de outras 

espécies de Silphidae e Oxelytrum (Velásquez e Viloria 2010; Mise 2011).  

Casais em cópula foram acondicionados em potes plásticos de 1.000 mL 

contendo 5 cm de solo, 50 g de carne de porco e algodão umedecido com água. Os potes 
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foramtelados com tecido do tipo voal fixado com auxílio de liga elástica e mantidos em 

gaiola de criação, constituída por madeira e tela, montada a 10 m do local do 

experimento, sob condições naturais de temperatura e umidade características da 

Reserva Florestal Ducke.  

Os potes foram identificados com o número da criação, data e horário da coleta 

dos adultos na carcaça. As criações foram monitoradas em intervalos de oito horas, 

alternando com as coletas e observações que foram realizadas nos próprios modelos, 

para verificações etológicas, tais como comportamento de corte, alimentação, predação 

e cópula dos besouros na carcaça. A partir da obtenção de posturas, as criações foram 

observadas de hora em hora para determinação do intervalo entre a postura e a 

emergência das larvas e, consequentemente, o tempo do desenvolvimento embrionário.  

Apósalimentadas, as larvas de primeiro estádioforam fixadas em KAAD (100 

mL de álcool etílico 95%, 20 mL de ácido glacial acético, 10 mL de querosene e 10 mL 

dioxano). Os espécimes mortos em KAAD foram transferidos para álcool 70% após 

duas horas, pois as amostras que permanecem mais de 12 horas nessa solução se tornam 

quebradiças e impróprias para análises posteriores (Byrd 2001). As pupas foram 

coletadas com auxílio de pinça e fixadas diretamente em álcool 70%. Após a 

emergência, os adultos foram mortos com acetato de etila, alfinetados e acondicionados 

em caixas entomológicas, para posteriormente serem depositados na Coleção de 

Invertebrados do INPA. 

 

3.4.Fotografias e filmagens 
Os registros fotográficos foram feitos com câmeras Nikon D5000, Nikon D3100 

e Sony Cyber-shot dsc-w530. Os vídeos foram gravados com filmadora Panasonic, 

modelo HDC-SD900. 

 

3.5.Análise dos dados 
Foram construídos etogramas de acompanhamento em cadernos de campo, onde 

foram anotados todos os dados comportamentais considerados relevantes pelo 

observador, tais como comportamento de corte, cópula e ovipostura dos besouros, tanto 

na carcaça, quanto nas criações. Os estádios larvais foram determinados através das 

mudas observadas nas criações.  
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A determinação dos estágios de decomposição foi realizada através da 

classificação de Moura et al. (1997) adaptada de Ururahy-Rodrigues (2008). Os gráficos 

foram construídos através do software Microsoft Excel. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Decomposição de Sus scrofa (Linn.) 
 A decomposição dos três modelos foi acompanhada desde o abate do animal até 

a chegada da fase de restos, para correlacionar a presença do besouro O. cayennense às 

diferentes fases. Seis estágios de decomposição foram observados: fresco, enfisematoso, 

coliquativo, como-saponificado, esqueletização e restos. O estágio fresco (Fig. 3) durou 

um dia. 

 

Figura 3. Porco-doméstico Sus scrofa no estágio fresco de decomposição, minutos após o abate. 

 

Nessa fase, o cadáver sofreu evaporação tegumentar o que, consequentemente, 

ocasionou o dessecamento e endurecimento da pele. Foi constatada a deposição de 

sangue nas partes inferiores do cadáver, por conta da interrupção da circulação 

sanguínea e da ação da gravidade, formando estigmas nas partes mais baixas, 

conhecidas como manchas de hipóstase (livor mortis). Após algumas horas, foi 
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constatado o enrijecimento das patas dianteiras, com o início do processo de rigidez 

cadavérica (rigor mortis).  

A fase seguinte, enfisematosa (Fig. 4A), durou três dias. A rigidez cadavérica se 

instalou completamente e o modelo ficou muito inchado, por razão dos gases que 

distenderam as vísceras e ocasionaram a saída de sangue e gases pelos orifícios. Foi 

observada a ocorrência da circulação póstuma de Brouardel, que é consequência da 

pressão dos gases sobre o sangue, ocasionando o preenchimento dos vasos sanguíneos 

subcutâneos(Fig. 4B). Nesse período, apareceram os primeiros indivíduos de O. 

cayennense. A alta atividade larval na região da cabeça fez com que essa fosse a 

primeira região do corpo a se decompor por completo (Fig. 4A). 

 

Figura 4. A) Destaque da cabeça, saída de sangue pelos orifícios. B) Aparecimento da mancha de 
Brouardel. 

 

A fase coliquativa se caracterizou pela liberação dos gases da putrefação através 

dos orifícios naturais, dos causados pelos insetos e das partes moles que começaram a se 

desmanchar (Fig. 5A). Houve desinstalação do rigor mortis e alta atividade de insetos 

nesse período, com a aparição dos imaturos de O. cayennense pela primeira vez (Fig. 

5B). No final dessa fase, começou a se formar a adipocera, oriunda dos fluidos 

corporais que extravasaram para o solo. 
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Figura 5. A) Porco-doméstico Sus scrofa na fase coliquativa. Partes moles começam a desmanchar, 
liberação de gases e alta atividade de insetos. B) Indivíduos de O. cayennense. 

 

A fase seguinte foi a como-saponificada (Fig. 6), descrita por Ururahy-

Rodrigues (2008). Este estágio de decomposição está diretamente ligado a condições 

específicas de temperatura e umidade (Oliveira-Costa 2008). A saponificação ou 

adipocera é a transformação do cadáver em substância com aparência de cera ou sabão. 

Nesse estágio, há conservação das partes moles e decomposição em taxa mais lenta 

comparada à carcaça onde não há formação da adipocera. Nesse período, foi observada 

também a dispersão radial larval de imaturos de Diptera para o empupamento. 
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Figura 6. Porco-doméstico Sus scrofa na fase como-saponificada. Conversão de gorduras em sabão e 
dispersão larval de imaturos de Diptera. 

 

A fase subsequente foi a de esqueletização (Fig. 7).Foi o estágio mais longo 

observado, pois teve seu início quando as primeiras partes do esqueleto começaram a 

aparecer, e se estendeu até a fase de restos. Foi marcada por gradativa perda da massa 

corporal e presença de fungos, recobrindo toda a extensão corporal. A pele estava 

extremamente ressecada e com aspecto de pergaminho. Adultos e larvas de O. 

cayennense permaneceram até chegada da fase seguinte de decomposição. 
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Figura 7. Porco-doméstico Sus scrofa na fase de esqueletização, mostrando os ossos aparentes. 

 

A fase de restos (Fig. 8) foi caracterizada por ausência total de tecidos e 

presença de ossos apenas. Foi constatada a quase inatividade de insetos nesse período, 

restando os que chegavam à carcaça apenas ocasionalmente, sem nenhum tipo de 

comportamento típico dos insetos colonizadores.  
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Figura 8. Porco-doméstico Sus scrofa na fase de restos, Ausência de total de tecidos e baixa atividade de 
insetos. 

 

4.2. Bionomia de O. cayennense 

4.2.1. Chegada à carcaça 
Os primeiros machos e fêmeas de O. cayennense chegam à carcaça a partir do 

segundo dia, 24 horas pós morte, no início do estágio enfisematoso de decomposição. 

Os adultos pousam próximo e caminham até o cadáver. Ao localizarem o recurso 

efêmero, se alimentam e copulam na própria carcaça, depositando ovos em suas 

proximidades.  

No experimento de 2013, o primeiro indivíduo de O. cayennense foi observado, 

aproximadamente, 37 horas após o abate do modelo, e era um indivíduo macho. Em 

2014, foram observados cerca de 10 indivíduos de ambos os sexos depois de, 

aproximadamente, 42 horas do horário do abate. Larvas de 1ºestádio foram observadas, 

aproximadamente, 99 horas após o abate, no experimento de 2013 e foram notadas pela 

primeira vez, cerca de 117 horas, no experimento de 2014. 

As armadilhas pitfalls,que serviram para o acompanhamento da abundância de 

adultos que chegaram ao cadáver nos períodos de decomposição observados, 

totalizaram 600 indivíduos de O. cayennense (Anexo A,B), sendo 313 (140 machos e 
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173 fêmeas) em setembro 2013 (Fig. 9, Anexo A) e 287 (150 machos e 137 fêmeas) em 

maio 2014 (Fig. 10, Anexo B). 

 

 

Figura 9. Quantidade de espécimes de O. cayennense (machos e fêmeas) coletados em armadilhas 
Pitfalls em setembro de 2013 na Reserva F. Ducke, Manaus, AM, durante os estágios de decomposição 
do modelo Sus scrofa. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

06
/0

9/
13

07
/0

9/
13

08
/0

9/
13

09
/0

9/
13

10
/0

9/
13

11
/0

9/
13

12
/0

9/
13

13
/0

9/
13

14
/0

9/
13

15
/0

9/
13

16
/0

9/
13

17
/0

9/
13

18
/0

9/
13

19
/0

9/
13

20
/0

9/
13

21
/0

9/
13

22
/0

9/
13

23
/0

9/
13

24
/0

9/
13

25
/0

9/
13

26
/0

9/
13

27
/0

9/
13

28
/0

9/
13

29
/0

9/
13

N
úm

er
o 

de
 in

di
ví

du
os

Dias de coleta

Machos Fêmeas



 

22 
  

 

Figura 10. Número de O. cayennense (machos e fêmeas) coletados em armadilhas Pitfalls em maio 2014 
na Reserva F. Ducke, Manaus, AM, durante os estágios de decomposição do modelo Sus scrofa. 

 

O esquema abaixo (Fig. 11) ilustra a chegada dos adultos de O. cayennense ao 

substrato animal, as primeiras posturas e a primeira aparição dos imaturos. As larvas de 

1º estádio ocorrem entre o 5º e o 6º dia pós-morte. Larvas de 2º estádio são observadas 

entre o 6º e o 8º dia de IPM. Imaturos em 3º estádio aparecem a partir do 8º dia. Pupas 

podem ser encontradas nas proximidades do cadáver a partir do 15º dia e entre o 21º e o 

22º dias, pode haver a recorrência da espécie. 
 

 

Figura 11. Esquema mostrando a chegada dos adultos de O. cayennense ao substrato animal; o período 
onde ocorrem as primeiras oviposições; o aparecimento das primeiras larvas de 1º, 2º e 3º estádios, das 
pupas e a recorrência de adultos a partir do 21º dia de IPM. 
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4.2.2. Alimentação do adulto e cópula 
Ao localizarem o recurso efêmero, os adultos se alimentam dos tecidos em 

decomposição do cadáver e das larvas de moscas a ele associadas, podendo, 

eventualmente, predar adultos de Diptera. Copulam na própria carcaça, ou em suas 

proximidades, depositando ovos em suas imediações. 

4.2.3. Oviposição no terrário 
As fêmeas colocam seus ovos normalmente sob a terra, escondidos e, mais 

raramente, no algodão umedecido ou no solo. A fêmea deposita os ovos isolados ou 

agrupados (Fig. 12). Foram observadas fêmeas que depositaram um número muito 

reduzido de ovos (1 a 3) e outras que colocaram 50 ou mais, havendo grande 

discrepância na estimativa de quantos ovos cada fêmea é capaz de colocar. 

4.2.4. Ciclo biológico de O. cayennense 
Foi obtido sucesso, no acompanhamento da postura à emergência dos adultos, 

em nove ciclos (Fig. 12). O desenvolvimento mais rápido ocorreu em 380 horas ou 

15,83 dias e o mais lento, levou 411 horas ou 17,12 dias para completar o ciclo 

ontogenético. O ciclo de vida de O. cayennense teve uma média de 401,11 horas ou 

16,71 dias (Tab. 1). As fêmeas colocaram, em média, 31,44 ovos.  

 

Tabela 1. Duração, em dias, dos estágios de desenvolvimento de O. cayennense, em uma temperatura 
média de 24,5ºC e umidade relativa de 88%, registrado na Reserva Florestal Ducke, Manaus, AM (n= 9 
criações). 

 

 
                               Duração dos estágios 

Estágios 24,5º C – 88% UR 

Ovo 1,42 

1º estádio 1,11 

2º estádio 1,36 

3º estádio 7,1 

Pupa 6,41 

Ovo-Adulto 16,71 
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Figura 12. Tempo de desenvolvimento (dias) de O. cayennense na Reserva F. Ducke, Manaus, AM. 

 

4.2.5. Ovos 
Os ovos têm coloração branca leitosa no momento da postura, e vão amarelando 

conforme o desenvolvimento embrionário, que leva em média 29,76 horas. 

4.2.6. Larvas 
Os imaturos foram observados entre o 4º e 5º dia pós-morte. As larvas de 1º 

estádio se alimentam somente da carcaça. Larvas de 2º e 3º estádios podem se alimentar 

também da fauna associada ao recurso, muitas vezes atacando em conjunto e 

competindo pelo alimento. A ecdise das larvas ocorre através da ruptura dos ramos 

frontais e da sutura coronal, presentes na cabeça, e da linha mediana, fina e clara que 

abrange os tergos torácicos (Fig. 15). 

Larvas de O. cayennense podem predar larvas de Diptera e, mais raramente, os 

adultos das moscas. 

O 3º estádio larval é o mais longo, pois é quando o inseto armazena toda a 

energia necessária para passar para pré-pupa e, posteriormente, empupar. O primeiro 
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estádio teve uma média de 26,61 horas, o segundo estádio levou 32,64, em média e o 

terceiro estádio larval teve uma duração média de 170,4 horas. 

4.2.7. Pré-pupa e pupa 
É perceptível que larvas de 3ºestádio de O. cayennense estão em pré-pupa 

quando começam a fazer movimentos circulares com o abdômen e, dessa maneira, 

formam a câmara pupal, onde irão permanecer até a chegada da fase adulta. Em 

cativeiro, os imaturos empuparam sob a terra, a profundidades não maiores que 4 cm.  

As pupas são brancas e se tornam amareladas com o desenvolvimento. Os olhos 

escurecem gradativamente com o amadurecimento da pupa. As pupas são imóveis, 

porém podem fazer movimentos circulares rápidos e intermitentes com o abdômen 

quando tocadas. Os adultos, ao emergirem, permanecem na câmara pupal (Fig. 17) até 

que estejam bem esclerosados e prontos para a dispersão e forrageio. O tempo total do 

estágio pupal teve uma média de 153,84 horas. 

4.2.8. Adultos 
Adultos de O. cayennense, assim como as larvas, são onívoros e podem se 

alimentar de ovos, larvas e, mais raramente, de adultos de Diptera. Um alto número de 

indivíduos adultos foi observado sob a carcaça, onde havia uma quantidade grande de 

exsudato, sugerindo que esses insetos podem preferir esse tipo de alimentação às 

demais. Permanecer embaixo da carcaça é mais seguro, pois esses insetos são 

relativamente grandes e podem ser predados por pássaros ou outros animais.  

Os picos de abundância, demonstrados com os resultados obtidos através da 

captura de indivíduos adultos pelos pitfalls, induzem uma maior presença entre o 8º e o 

12º dia pós-morte, quando as carcaças estavam entre os estágios coliquativo e 

esqueletizado. Ainda que sua duração seja muito maior que os outros estágios de 

decomposição, é na fase esqueletizada que se observou o maior número de indivíduos 

adultos na carcaça, quando ainda havia grande disponibilidade de tecidos e larvas de 

Diptera. Houve ainda um segundo pico, menor, e bem visível no gráfico de 2013 (Fig. 

9), em que os indivíduos capturados eram, provavelmente, em sua maioria, adultos 

recém-emergidos de imaturos que estavam se desenvolvendo na própria carcaça. Foi 

observado que adultos e larvas de O. cayennense expelem um líquido amarronzado pela 

extremidade anal.  
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Algumas das dificuldades que surgiram nas criações foram ocasionadas por uma 

grande quantidade de ácaros foréticos (Fig.13), presentes por toda a superfície corporal 

dos adultos, estando mais concentrados abaixo dos élitros, parasitando e, por vezes, 

causando a morte dos mesmos. 

Larvas de 3º estádio apresentam alta taxa de mortalidade, uma vez que, nessa 

fase, esses insetos perdem seus hidrocarbonetos cuticulares e podem morrer pela ação 

de fungos ou diretamente pela própria umidade (Fockink et al. 2013). É importante não 

manter o ambiente muito úmido quando as larvas estão neste estádio de 

desenvolvimento. 

 

Figura 13.Ácaros foréticos parasitando adulto de O. cayennense, em cativeiro. 
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Figura 14.Ovos de O. cayennense em cativeiro, logo abaixo do nível do solo. 

 

 

Figura 15. Larva de O. cayennense (vista dorsal). A)  ramos frontais e sutura coronal na cabeça e linha 
mediana abrangendo o pronoto e o mesonoto. B) vista geral do rompimento da exúvia da larva. 
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Figura 16. Larvas de O. cayennense sobre camada de terra como substrato para criação. No destaque, 
larva de 1º estádio abandonando a exúvia. 

 

 

Figura 17. Pré-pupa de O. cayennense encontrada em tronco podre de árvore, próximo ao local do 
experimento na Reserva Florestal Ducke, Manaus, AM. 
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Figura 18. Pupa de O. cayennense encontrada em tronco podre de árvore, próximo ao local do 
experimento na Reserva F. Ducke, Manaus, AM. 

 

 

 

Figura 19. Adultos de O. cayennense, em cativeiro,  recém emergidos nas câmaras pupais, ainda em 
processo de esclerosação. 
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Figura 20. Larva de O. cayennense predando calíforídeo adulto em carcaça suína. 

 

 

Figura 21. Larvas de O. cayennense atacando larva de Diptera em conjunto. 
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5. DISCUSSÃO  

A presença de O. cayennense no cadáver, desde a fase enfisematosa, segundo dia 

de IPM, até o final da fase esqueletizada, tendo como picos de abundância dos adultos, 

as fases coliquativa e esqueletizada, demonstra que os aspectos de colonização desta 

espécie podem ser informativos em quase todos os estágios de decomposição de uma 

carcaça animal. Em experimento realizado na mesma reserva com porcos de 

aproximadamente 60 kg, Ururahy-Rodrigues et al. (2010) observaram adultos de O. 

cayennense do segundo dia de IPM em diante, e larvas do quinto dia de IPM em diante. 

Os resultados similares entre os dois trabalhos que, mesmo tendo sido realizados na 

mesma reserva, foram montados e conduzidos em locais distantes um do outro, além de 

terem sido desenvolvidos num intervalo de 8 anos de diferença, ratifica a pontualidade 

da chegada desta espécie ao substrato animal.  

Em uma situação hipotética, havendo apenas larvas de 1º estádio de O. 

cayennense no cadáver, pode-se afirmar que o IPM é de 5 ou 6 dias. Encontrando-se 

somente larvas de 1º e 2º estádios, o IPM não deve ser maior que 8 dias e, ao se 

constatar a presença de larvas de 3º estádio de O. cayennense, o IPM é de no mínimo 8 

dias. Se forem localizadas pupas de O. cayennense em troncos podres de árvore, 

próximo ao cadáver, o IPM não deve ser menor do que 15 dias. 

O tempo de desenvolvimento de O. cayennense é próximo do tempo obtido para 

outras espécies do gênero. Velásquez e Viloria (2009), em estudo desenvolvido na 

Venezuela, registraram um tempo de desenvolvimento de 20,33 dias para O. discicolle 

sob temperatura constante de 28º C, umidade relativa de 70-80% e fotofase de 12 h. 

Para a mesma espécie, Mise (2009) em trabalho realizado na cidade de Curitiba, 

encontrou como menor tempo de desenvolvimento 20 dias, com uma média de 22 

diassob temperatura controlada de  25º C, 70% de umidade e fotofase de 12 h. Este 

autor também descreveu o tempo de desenvolvimento para O. erythrurum, sob as 

mesmas condições de temperatura, umidade e fotoperíodo. Observou-se, na criação com 

o menor tempo de desenvolvimento, um período de 17 dias para o ciclo ser realizado, 

sendo que, a média para esta espécie, foi de 20 dias, apesar de o autor não ter citado o 

número de criações analisadas.  
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Ociclo de vida de O. cayennense tem uma média de 16,7 dias, podendo ser 

considerado curto quando comparado a outras espécies de Oxelytrum, sendo que, o 

detalhamento a respeito do aparecimento dos imaturos em seus respectivos estádios de 

desenvolvimento ao longo dos estágios de decomposição, que são apresentados neste 

trabalho, fornecem uma maior robustez aos dados entomológicos, pois o tempo total de 

desenvolvimento da espécie, considerando as suas fases de desenvolvimento, pode ser 

associado com as fases de decomposição da carcaça, legitimando os resultados obtidos. 

Os adultos apresentam diversas formas de alimentação. Eles podem se alimentar 

dos ovos de Diptera, que estão disponíveis em alguns minutos após a morte, das larvas 

de moscas, disponíveis algumas horas após o óbitoe, eventualmente, de adultos de 

moscas. Como os adultos chegam entre a 24ª e a 48ª h pós-morte, estes predam as larvas 

de moscas mais velhas, que estão se desenvolvendo na carcaça há 1 ou 2 dias. A cópula 

ocorre na carcaça ou em suas imediações. As fêmeas contraem o abdômen quando já 

estão fecundadas, incapacitando que outro macho alcance sua genitália.  

Associando os dados obtidos nas criações com as visualizações realizadas nos 

modelos, é possível concluir que o período embrionário, entre a cópula e a oviposição, é 

de cerca de 60 horas, pois os adultos chegam ao recurso depois de 24 h, as larvas 

aparecem pela primeira vez no período entre 120 e 144 h. 

Como no presente estudo foi observado para O. cayennense,Mise (2010) notou 

que espécimes de O. discicolle e O. erythrurum também liberam uma substância viscosa 

quando manuseados. Roach et al. (1990) observaram secreção similar em outro silfídeo, 

Necrodes surinamensis, concluindo que tais substâncias eram compostas por ácidos 

alifáticos e álcoois terpenos, que servem como defesa contra outros insetos.  

Acreditava-se, até o desenvolvimento deste trabalho, que as larvas de O. 

cayennense eram estritamente necrófagas (Ururahy-Rodrigues et al. 2010). No entanto, 

apesar de parecerem preferencialmente necrófagas, larvas de O. cayennense podem 

eventualmente predar larvas de Diptera e, mais raramente, predar moscas adultas, fatos 

esses comprovados através de registros fotográficos e de vídeo durante o 

desdobramento deste estudo. Esse novo hábito alimentar é registro comportamental 

novo para a espécie, já que não constam relatos de imaturos de Silphidae predando 
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dípteros adultos na literatura especializada. Adultos e imaturos de O. cayennense 

devem, portanto, serem classificados como insetos necrófagos omnívoros, pois podem 

se alimentar do substrato animal e de sua fauna associada. 

Em campo, foram encontradas pupas e pré-pupas em troncos podres de árvore, 

localizados próximo ao local do experimento. Diferentemente dos Scarabaeidae, que 

possuem pernas protorácicas fossoriais e são capazes de se desenterrar com facilidade, 

O. cayennense prefere locais menos compactos para empupar, como a liteira ou troncos 

podres de árvore. 

6. CONCLUSÃO 
O tempo de desenvolvimento de O. cayennense foi descrito pela primeira vez, 

sob condições naturais de temperatura, umidade e luminosidade e são muito 

significativos, pois, utilizados em conjunto com outros procedimentos periciais, são 

altamente informativos e servem como base para estimativas seguras de IPM. 

Os novos hábitos alimentares descritos para O. cayennense são relevantes, pois 

os imaturos podem, juntamente com os adultos, predar uma grande quantidade das 

larvas mais velhas de dípteros, que são úteispara os cálculos de IPM, além dealterar a 

velocidade da decomposição, uma vez que os imaturos de moscas, por sua voracidade, 

são elementos importantíssimos que aceleram este processo. 

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Amat-García, G.; Valcárcel, J. P. 2014. Una nueva especie de sílfido (Coleoptera: 

Silphidae) de la región del Piedemonte Orinocense de Colombia (América del Sur). 

Arquivos Entomolóxicos. 12: 165-171. 

Byrd, J. H. 2001. Laboratory Rearing of Forenic Insects. In:Byrd, J. H.; Castner, J. L. 

Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations.Boca Raton, 

London, New York, Washington, D. C., p. 121-142. 



 

34 
  

Fockink, D. H.; Mise, K. M.; Zarbin, P. H. G. 2013. Male-Produced Sex Pheromone of 

the Carrion Beetles, Oxelytrumdiscicolle and its Attraction to Food Sources. Journal of 

Chemical Ecology, 39: 1056-1065. 

Goff, M. L.; E. P. Catts. 1990. Arthropods basic structure and biology. In: Catts, E. P.; 

Haskell, N. H. Entomology and death: A procedural guide. Joyce´s Print Shop, 

Clemson, p.38-71. 

Kulshrestha, P.; Satpathy, D. K. 2001. Use of beetles in forensic entomology. Forensic 

Science International,120: 15-17. 

Mise, K. M.; Almeida, L. M.; Moura, M. O. 2007. Levantamento da fauna de 

Coleoptera que habita carcaça de Sus scrofa L., em Curitiba, Paraná. Revista Brasileira 

de Entomologia, 51: 358-368. 

Mise, K. K.; 2011. Parâmetros biológicos e métodos para diferenciação de espécies e 

instares de Coleoptera de interesse forense. Tese de Doutorado, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, Paraná. Xxp. 

Mise, K. M.;Souza, A.S.B.; Campos, C.M.; Keppler, R.L.F.; Almeida, L.M. 

2010.Coleoptera associated with pig carcass exposed in a forest reserve, Manaus, 

Amazonas, Brazil. Biota Neotropica, 10: 320-324. 

Mise, K. M. 2011. Parâmetros biológicos e métodos de diferenciação de espécies e 

ínstares de Coleoptera de interesse forense. Tese de doutorado, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, Paraná. 91p.  

Moura, M. O., Carvalho, C. J. B.;Monteiro-Filho, E. M. A. 1997. A preliminary 

Analysis of Insects of Medico-legal Importance in Curitiba, State of Paraná. Memórias 

do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 92 (2): 269-274. 

Oliva, A. 2001. Insects of forensic significance in Argentina. Forensic Science 

International, 120: 145-154.  

Oliveira-Costa, J. 2008. A entomologia forense e suas aplicações. In: Oliveira- Costa, J. 

(Ed.2). Entomologia Forense: Quando os insetos são vestígios. Millennium Editora, 

Campinas, São Paulo, p.51-64. 



 

35 
  

Peck, S. B.; Anderson, R. S. 1985. Taxonomy, phylogeny and biogeography of the 

carrion beetles of Latin America (Coleoptera: Silphidae). Questiones Entomologicae. 

21: 247-317. 

Roach B.; Eisner, T., Meinwald. 1990. Defense mechanisms of arthropods. 83. α -  and 

β-necrodol, novel terpenes from a carrion beetle (Necrodes surinamensis, Silphidae, 

Coleoptera). Journal of Organic Chemestry 55 (13): 4047-4051.  

Smith, K. G. V. 1986. A manual of forensic entomology. British Museum (Natural 

History) London. 205p. 

Souza, E. R.; Rafael, J. A.; Xavier-Filho, F. F.; Da-Silva-Freitas, J. O.; Oliveira-Costa, 

J.; Ururahy-Rodrigues, A. 2014. First Medicolegal Forensic Entomology Case of 

Central Amazon: A Suicide by Hanging with Incomplete Suspension. EntomoBrasilis, 7 

(1): 12-15. 

Ururahy-Rodrigues, A. 2008. Distribuição Temporal dos Calliphoridae (Diptera) 

associados à decomposição de Sus scrofa Linnaeus (Suidae) na Reserva Adolpho 

Ducke, Manaus, Amazonas. Tese de Doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/ Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. 87p.  

Ururahy-Rodrigues, A.; Rafael, J. A.; Pujol-Luz, J. R.; Henriques, A. L.; Queiroz, M. 

M. C.; Barbosa, R. R.; Baroni, M. N. 2010. Association of Oxelytrum cayennense 

(Silphidae, Coleoptera) with Pig Carcass (Sus scrofa, Suidae) in Terra Firme Areas in 

Manaus, Amazonas, Brasil. EntomoBrasilis, 3 (2): 44-48. 

Velásquez, Y. & A. L. Viloria. 2009. Effects of temperature on the development of the 

Neotropical carrion beetle Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840) (Coleoptera: Silphidae). 

Forensic Science International,185: 107-109. 

Zhang, Z. -Q. 2011. Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and 

survey of taxonomic richness. Zootaxa, 3148: 7-12. 

 

 



 

36 
  

ANEXO 

Anexo.Espécimes de O. cayennense(Coleoptera) coletados com armadilhas PitfallsA) em setembro 2013 

e B) maiode 2014 na Reserva F. Ducke, Manaus, AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Data     ♂ ♀ Total 
06/09/2013 0 0 0 
07/09/2013 1 3 4 
08/09/2013 3 14 17 
09/09/2013 2 3 5 
10/09/2013 9 4 13 
11/09/2013 20 10 30 
12/09/2013 11 15 26 
13/09/2013 6 14 20 
14/09/2013 15 25 40 
15/09/2013 23 26 49 
16/09/2013 41 41 82 
17/09/2013 13 7 20 
18/09/2013 1 5 6 
19/09/2013 7 4 11 
20/09/2013 3 4 7 
21/09/2013 0 2 2 
22/09/2013 0 2 2 
23/09/2013 1 0 0 
24/09/2013 0 2 2 
25/09/2013 2 3 5 
26/09/2013 1 6 7 
27/09/2013 0 3 3 
28/09/2013 15 13 27 
29/09/2013 1 1 2 

Data ♂ ♀ Total 

09/10/2014 0 0 0 
10/10/2014 1 0 1 
11/10/2014 3 2 5 
12/10/2014 14 8 22 
13/10/2014 6 7 13 
14/10/2014 7 8 15 
15/10/2014 14 14 28 
16/10/2014 12 21 33 
17/10/2014 10 8 18 
18/10/2014 10 14 28 
19/10/2014 0 3 3 
20/10/2014 3 0 0 
21/10/2014 20 8 28 
22/10/2014 17 14 31 
23/10/2014 2 2 2 
24/10/2014 6 7 13 
25/10/2014 3 1 4 
26/10/2014 9 7 16 
27/10/2014 2 6 8 
28/10/2014 3 2 5 
29/10/2014 5 1 6 
30/10/2014 3 4 7 

31/10/2014 2 1 3 
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Capítulo II 
 

Descrição morfológica dos imaturos de Oxelytrum cayennense (Stürm, 
1826) (Coleoptera: Silphidae) em Manaus, Amazonas, Brasil. 

 

Hummig-Neto, E; Ferreira-Keppler, R.L.; Rafael, J.A. 
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Título:Descrição morfológica dos imaturos de Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) 

(Coleoptera: Silphidae). 

Resumo:Para que a ferramenta entomológica seja utilizada da maneira apropriada no 

âmbito da Entomologia Forense, é necessário que as identificações taxonômicas sejam 

acuradas. Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) (Coleoptera: Silphidae) é uma espécie 

comumente encontrada associada a cadáveres em decomposição na região amazônica. 

Os estágios imaturos foram descritos sob Microscopia Ótica e sob Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). Os ovos possuem coloração branco-leitosa, diâmetro 

de 1,13 mm, em média. Larvas campodeiformes, achatadas dorso-ventralmente e 

coloração predominante marrom-escura. As larvas de primeiro estádio têm 

comprimento médio de 7,24 mm, largura média do pronoto de 2,67 mm e largura média 

da cabeça de 1,13 mm. As de segundo estádio possuem comprimento médio de 10,64 

mm, largura média do pronoto de 3,38 mm e largura média da cabeça de 1,37 mm. 

Larvas em terceiro estádio possuem comprimento médio de 16,70 mm, largura média 

do pronoto de 4,53 mm e largura média da cabeça de 1,98 mm. Pupas brancas, exaratas, 

adécticas e comprimento médio de 16,5 mm. Larvas de Oxelytrumdo Brasil podem ser 

identificadas ao nível específico através das cerdas dos tarsúngulos e do cone sensorial 

no pedicelo. 

Palavras-chave: Estádios larvais, Ovo, Pupa, Taxonomia. 
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Title:Morphological description of immature stages of Oxelytrum cayennense(Stürm, 

1826) (Coleoptera: Silphidae). 

Resumo: For the appropriately use of the forensic entomological data, it is necessary 

the correct species identification. Oxelytrum cayennense(Stürm, 1826) is a common 

species found associated to dead bodies in the Amazon region. The immature stages 

were described in Optical Microscopy and under scanning electron microscopy (SEM). 

Eggs have milky-white color with an diameter of 1.13 mm, on average. Larvae are 

campodeiform, depressed, dark brown general color. The first instar larvae have an 

mean length of 7,24 mm, mean width pronotal of 2,67 mm and mean head width of 1,13 

mm. The second instar larvae have an mean length of 10,64 mm, mean width pronotal 

of 3,38 mm and mean head width of 1,37 mm. Third instar larvae have an mean length 

of 16,70 mm, mean width pronotal of 4,53 mm and an mean head width of 1.98 mm. 

Pupae are white, exarate, adectic with an mean length of 16,5 mm. Brazilian 

Oxelytrumlarvae can be identify on the specific level by the tarsungulus setae and the 

sensory cone on the pedicel.  

Keywords:Larval stages, Egg, Pupa, Taxonomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Silphidae conta com cerca de 200 espécies válidas, sendo dividida em 

duas subfamílias, Silphinae e Nicrophorinae. É composta por besouros conhecidos por 

seus hábitos de necrofagia e predação, embora existam espécies fitófagas e detritívoras 

(Sikes 2005). Silphinae são reconhecidos como ferramentas úteis no escopo da 

Entomologia Forense, por seu potencial como indicadores do intervalo pós-morte (IPM) 

pois os adultos,  que preferencialmente se alimentam das larvas de moscas associadas a 

cadáveres, colonizam carcaças grandes (>300 g) enquanto os representantes de 

Nicrophorinae colonizam carcaças pequenas (<300 g) (Watson e Carlton 2005). Os 

Silphinae se alimentam dos tecidos em decomposição e seus imaturos se desenvolvem 

na carcaça, podendo, por intermédio do conhecimento do tempo de seu ciclo 

ontogenético, serem úteis nos cálculos de IPM.  

 Dois gêneros de Silphinae ocorrem na América do Sul, Oxelytrum e 

Nicrophorus (Peck e Anderson 1985), sendo que apenas Oxelytrum foi observado 

associado à carcaças em trabalhos realizados no Brasil.  

Oxelytrumpossui dez espécies: O. anticola, O. apicale,O. bigutattum,O. 

cayennense,O. discicolle, O. emarginatum, O. erythrurum, O. lineatocolle,O. 

nairoi e O. selknan.São parcasas descrições dos imaturos, no entanto, das três espécies 

de Oxelytrumcom ocorrência para o Brasil, duas têm suas larvas descritas (O. discicolle 

e O. erythrurum). A larva e a pupa de O. discicolle foram descritas por Costa et al. 

(1988), em São Paulo. A larva de O. erythrurumfoi descrita por Oliva (2004), na 

Argentina. Tosti-Croce et al. (2014) descreveram larvas de O. lineatocolle, no Chile.  

O estudo das fases ontogenéticas do ciclo evolutivo dos insetos permite a 

identificação de espécies crípticas, o que é de extrema relevância no âmbito da 

Sistemática e da Entomologia Forense,pois nesta última as espécies podem ter 

diferenças em seu tempo total de desenvolvimento, podendo levar a cálculos 

inautênticos de IPM. 

 

http://species.wikimedia.org/wiki/Oxelytrum_lineatocolle
http://species.wikimedia.org/wiki/Oxelytrum_selknan
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 
• Descrever morfologicamente as fases imaturas de Oxelytrum cayennense. 

 

2.2. Objetivos específicos 
• Caracterizar morfologicamente, através de fotos e ilustrações, os ovos, larvas e a 

pupa de O. cayennense; 

• Apresentar características morfológicas para diferenciação dos estádios larvais 

de O. cayennense; 

• Propor uma chave de identificação de imaturos das espécies que ocorrem no 

Brasil. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.Localização dos experimentos 
A primeira parte do estudo foi realizada na Reserva Florestal Ducke para que os 

espécimes de O. cayennense fossem coletados e criados. A segunda parte do estudo foi 

realizada noLaboratório de Entomologia Sistemática, Urbana e Forense (LESUF), no 

Laboratório de Citotaxonomia de Insetos Aquáticos e no Laboratório Temático de 

Microscopia Eletrônica (LTME), pertencentes ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA.  

O experimento ocorreu durante os dias 08/05/2014 e 23/06/2014. Um porco 

doméstico, da raça Large-White foi abatido por disparo único de arma de fogo calibre 

.38. O animal foi protegido por gaiola de estrutura metálica galvanizada com medidas 

de 4 m², revestidas por telas aramadas com 2” de malha, para evitar a interferência de 

outros animais necrófagos. Casais em cópula foram coletados na carcaça do suíno e 

criados individualmente em potes de plástico de 1.000 mL. Os potes foram telados com 

tecido do tipo voal que foi fixado com auxílio de liga elástica. Continham, no fundo, 

aproximadamente 5 cm de solo coletado próximo ao experimento, 50 g de carne de 

porco e algodão umedecido com água. Os potes foram mantidos em gaiola de madeira, 

isolada, coberta por barraca e montada próximo ao local do experimento. As criações 

foram mantidas sob as condições naturais de temperatura (média de 24,5ºC) e umidade 
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(média de 88%) da Reserva Florestal Ducke. Assim que observadas as mudas, as larvas 

foram mortas em água fervente e depois fixadas em álcool 70%. Os espécimes dos 

diferentes estádios (L1, L2 e L3) selecionados para análise em microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) foram mortos em água fervente e depois fixados em glutaraldeído 

4%. Os ovos e as pupas foram diretamente fixados em álcool 70%.  

3.2. Preparação dos materiais 
 As larvas foram maceradas em ácido lático 85%, a quente (100ºC), por 20 

minutos. Após este processo, as peças foram transferidas para placa de petri contendo 

glicerina gelatinosa, dissecadas e fotografadas no equipamento de auto-montagem Leica 

165C do LESUF. 

3.3.Análise em microscópio eletrônico de varredura 
 As amostras analisadas em MEV foram fixadas em glutaraldeído 4% e 

desidratadas em séries alcóolicas crescentes (70-100%). Depois da desidratação, as 

amostras foram conduzidas ao equipamento de secagem de ponto-crítico de CO2, onde 

permaneceram por 60 minutos. Depois foram montadas em porta-amostras (stubs) de 

alumínio e metalizadas através de pulverização de uma camada em ouro. As 

visualizações e fotografias foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura 

LEO 420 (Zeiss) do LTME. 

3.4. Caracterização morfológica de ovos, larvas e pupas 
 As mensurações de comprimento e largura dos ovos foram realizadas em 

microscópio óptico com câmera SONY, utilizando lâmina escavada com álcool em gel e 

o programa Cell D, no Laboratório de Citotaxonomia de Insetos Aquáticos do INPA.  

As larvas e pupas foram preservadas em álcool 70%, analisadas sob microscópio 

estereoscópio Leica 165C e fotografadas com câmera fotográfica DFC420, acoplada ao 

equipamento.  

O programa de processamento de imagem digital, Leica Application Suite V3. 

4.1. foi utilizado para a digitalização das imagens e escalas. As ilustrações foram 

realizadas através do programa Adobe Illustrator. A terminologia utilizada na descrição 

das larvas e pupas foi embasada no trabalho de Costaet al. (1988). 
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4. RESULTADOS 
4.1. Descrição do ovo de O. cayennense 

Diâmetro: 1 – 1,82 mm (média 1,33 mm) (n = 77). São depositados individualmente ou 

em aglomerados sob a superfície do solo, com número variável de ovos. São protegidos 

por membrana transparente que proporciona aderência ao substrato e proteção contra 

agentes externos (Figs. 22A, B). Ovos de formato oval, variando de branco a branco-

amarelada, conforme o desenvolvimento embrionário; córion com esculturas enrugadas; 

micrópila não visualizada (Figs. 23A, B). 

 

Figura 22. Fotos em estereomicroscópio de ovos de O. cayennense. A) vista geral do ovo; B) vista geral 
de 5 ovos. 

 

 

Figura 23. Ovos de O. cayennense, sob MEV, mostrando o córion enrugado, em diferentes aumentos. 
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4.2. Descrição dos estádios larvais de O. cayennense 

4.2.1. Descrição de L1 (n=41) 
Comprimento: 5,09 – 8,87 mm (média 7,24 mm); largura da cabeça (entre estemas 

dorsais) 0,76–1,44 mm (média 1,13 mm); largura do pronoto: 2,1 – 3,68 mm (média 

2,67 mm). Campodeiforme, prognata, achatada dorso-ventralmente. Coloração geral: 

região dorsal predominantemente castanho-escura, com expansões laterais brancas a 

amarelo-claras, cada uma com uma cerda póstero-lateral; linha mediana fina e clara, nos 

tergos torácicos (Fig. 24A); ventralmente com tórax predominantemente membranoso, 

branco, e abdômen com esternos castanhos, pouco mais claros que os tergos (Fig. 24B, 

C). 

Cabeça. Mais estreita que o pronoto, bem esclerosada. Sutura coronal curta; ramos 

frontais em forma de U aberto que se estendem até a margem lateral interna dos 

alvéolos antenais; sutura epistomal interrompida na região mediana (Fig. 25). Três pares 

de estemas em cada lado: 2 pares dorsais acima do nível da antena e 1 par abaixo do 

nível da antena (Fig. 26). Antena trímera (Figs. 24,26, 27), 1º segmento mais largo e 

levemente mais curto que os demais,com muitas cerdas pequenas; 2º segmento mais 

estreito na base, com 3 cerdas subapicais (Fig. 25 (A1,A2,A3)) e lobo lateral interno 

distal com pequeno cone sensorial (Fig. 28B); 3º segmento branco, mais delgado que os 

demais, com muitas cerdas e 3 micro cerdas no ápice (Figs. 24A, B; 28A, B).Clípeo 

curto, com 4 pares de cerdas (Fig. 25): 1 par anterior (C1), 1 par ântero-lateral (C2), 1 

par lateral (C3) e 1 par na região interrompida da sutura epistomal (C4). Labro livre, 

subretangular, com 3 escleritos distintos: esclerito mediano é maior, com 2 pares de 

cerdas, 1 par interno menor (Lb1) e 1 par ântero-lateral maior (Lb2) (Fig. 25); e 

escleritos laterais com 1 par de cerdas cada, sendo a cerda interna (Lb3) maior que a 

externa (Lb4). Mandíbula forte, móvel, subssimétrica, com ápice bifurcado, margem 

interna do dente apical com 9 dentículos (Fig. 29) e com 1 par de cerdas de cada 

lado(Fig. 25), uma curta ântero-lateral (M1) e uma longa e interna (M2). Maxila (Fig. 

30) móvel, cardo dividido em dois, com 1 cerda lateral; estipealongado, afilando 

apicalmente, com 5 cerdas e 1 poro; gálea arredondada, com muitas cerdas em formato 

de escova; lacínia com 9 cerdas espessas espiniformes na face interna; palpos maxilares 

trímeros, 1º segmento aproximadamente do mesmo comprimento do 2º; 2º segmento 
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com 3 cerdas; 3º segmento mais delgado, mais longo que o precedente, afilado 

distalmente e com muitas cerdas diminutas.  

Lábio com submento fundido ao mento, afilado gradualmente da região basal para a 

distal, menos esclerosado na região distal e na região látero-basal, com cerdas de 

comprimentos diferentes e 1 poro de cada lado; mento mais largo do que a base do pré-

mento, mais esclerosado na base, com 1 par de cerdas, a anterior muito mais forte e 1 

poro localizado lateralmente, entre os pares de cerdas; pré-mento curto e com 1 cerda de 

cada lado (Fig. 30). Palpos labiais dímeros, sendo o segmento distal mais estreito e mais 

curto, com sensilas basicônicas distais (Figs. 30, 31). Lígula bilobada e membranosa 

(Fig. 30). Epifaringe com 1 par de cerdas espiniformes látero-anteriores (Fig. 31) e 1 par 

de cerdas espatuliformes mediano anterior; 2 pares de poros medianos, 2 áreas 

longitudinais cobertas por microtríquias; gula e suturas gulares ausentes. 

Tórax. Pronoto mais estreito que o meso e o metatórax, porém mais longo que os 

mesmos. Pleura com 1 espiráculo elíptico de cada lado na região intersegmentar entre o 

pró e o mesotórax, com o dobro do comprimento dos espiráculos abdominais (Fig. 

24C). Prosterno (Fig. 24B, 27B) com 3 placas pequenas e esclerosadas na região 

anterior, a mediana maior; área entre  as coxas com muitas cerdas curtas. Pernas (Fig. 

32), pentâmeras, diminuindo gradativamente em diâmetro, da base para o ápice, e com 

fêmures e tíbias mais longos; coxa, trocânter, fêmur e tíbia com muitas cerdas, trocânter 

e fêmur com duas fileiras ventrais de espinhos e uma cerda mediana mais longa entre 

elas; tarsúngulo com 1 par de cerdas.  

Abdômen. (Figs. 24A, B) com 10 segmentos visíveis em vista dorsal. Afila 

gradativamente em largura da base para o ápice, com as expansões laterais cada vez 

mais projetadas posteriormente nos segmentos distais. 1º-9º segmentos marrons-

claros,clareando distalmente e com muitas cerdas laterais.1º esternito com 3 placas 

pequenas e pouco esclerosadas, sendo uma central e duas laterais. 2º esternito com 3 

placas esclerosadas, sendo a central maior que as duas laterais juntas. 3º-8º esternitos 

com placa transversal única e grande, bem esclerosada, não alcançando os 

tergitos.Pleura abdominal com um espiráculo arredondado de cada lado do 1º ao 8º 

segmentos (Fig. 24C). 9º segmento com um par apical de urogonfos dímeros, sendo o 

segmento basal mais largo e 1,5 vez mais longo que o apical, com 4-5 cerdas distais;9º 
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esternito unido lateralmente ao respectivo tergito (Fig. 24C).10º segmento tubular e sem 

prolongamentos laterais, com abertura anal circular (Fig. 33), com muitas cerdas curtas 

no ápice e um par maior de cerdas dorsais (Fig. 33B). 

 

 

Figura 24. Hábitos de larva de 1º estádio de O. cayennense. A) dorsal; B) ventral; C) lateral, com seta 
indicando espiráculo torácico elíptico e com, aproximadamente, o dobro do comprimento dos espiráculos 
abdominais. 
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Figura 25. Cabeça de larva de 1º estádio de O. cayennense, em vista dorsal. Nota: PL = palpo labial; PM 
= palpo maxilar; CL = clípeo; MA= mandíbula; LB = labro; AA = alvéolo antenal; AN = antena; ED = 
estemas dorsais; RF = ramos frontais; SC = sutura coronal; SE = sutura epistomal; Cnº = cerdas clipeais; 
Lbnº = cerdas labrais; Mnº = cerdas maxilares; Fnº = cerdas frontais; Anº = cerdas antenais; Enº = cerdas 
epicraniais; Snº = cerdas estemais. 

 

 

Figura 26. Cabeça de larva de 1º estádio de O. cayennense, em vista lateral. Nota: AN = antena; ED = 
estemas dorsais; EV = estemas ventrais. 
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Figura 27. Cabeça de larva de 1º estádio de O. cayennense. A) dorsal; B) ventral. 

 

 

Figura 28. Antena esquerda de larva de 1º estádio de O. cayennense. A) ápice do 3º segmento; B) 
segmentos antenais; seta indicando cone sensorial no 2º segmento. 
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Figura 29. Mandíbula esquerda de larva de 1º estádio de O. cayennense. Ápice bufurcado e 9 dentículos 
na margem interna do dente apical. 

 

 

Figura 30. Aparelho bucal de larva de 1º estádio de O. cayennense. Nota: CA = cardo; ES = estipe; GL = 
gálea; LC = lacínia; LG = lígula; ME = mento; PL = palpo labial; PM = palpo maxilar; PME = pré-mento; 
SM = submento. 
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Figura 31. Peças bucais de larva de 1º estádio de O. cayennense, sob MEV. Nota: CE = cerdas 
espiniformes da epifaringe; LG = lígula; PL = palpo labial. 

 

Figura 32. Pernas de larva de 1º estádio de O. cayennense. Nota: CX = coxa; FE = fêmur; PMS = perna 
mesotorácica; PMT = perna metatorácica; PP = perna protorácica; TB = tíbia; TC = trocânter; TG = 
tarsúngulo. 
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Figura 33. Segmentos abdominais 9 e 10 de L1 de O. cayennense. 9º segmento com 1 par de urogonfos e 
10º segmento tubular. A) dorsal; B) ventral. 

 

4.2.2. Descrição deL2 (n=51) 
Comprimento: 8,72 – 14,78 mm (média 10,64 mm); largura da cabeça: 1,06 – 1,79 mm 

(entre estemas dorsais) (média 1,37 mm); largura do pronoto: 3,01 – 3,89 mm (média 

3,38 mm). Coloração geral:região dorsal predominantemente castanho-escura, com 

expansões laterais brancas a amarelo-claras(Fig. 34); palpos maxilares com sensilas 

basicônicas no ápice (Fig. 35) [não foi registrado nos outros estádios, L1 e L3]. 

Segmento basal do urogonfo com aproximadamente o dobro do comprimento do distal. 

Demais características como descritas em L1. 

 

Figura 34. Larva de 2º estádio de O. cayennense, hábito lateral. 
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Figura 35.  Estruturas sensoriais da cabeça de larva de 2º estádio de O. cayennense. A) sensilas do palpo 
maxilar; B) sensilas do palpo labial; C) sensilas basicônicas do palpo labial; D) estemas dorsais. 

 

4.2.3. Descrição de L3 (n=32) 

Larva madura (Figs. 36 e 37). Comprimento: 19–22,6 mm (média 16,70 mm); largura 

da cabeça (entre estemas dorsais): 1,028 – 2,548 mm (média 1,98 mm); largura do 

pronoto: 4–5 mm (média 4,53 mm). Coloração geral:região dorsal predominantemente 

castanho-escura (Fig. 36), com expansões laterais brancas a amarelo-claras na metade 

ântero-lateral (Fig. 37); alguns espécimes com coloração amarelada na cabeça e no 9º e 

10º segmentos abdominais, longitudinalmente, com uma linha mediana fina, amarelada, 

desde o pronoto até o 9º segmento abdominal (Fig. 37B); prosterno esclerosado, e meso  

  



 

53 
  

e metasterno com pontuações esclerosadas (Fig. 37). Espiráculo torácico, à semelhança 

de L1 e L2, elíptico (Fig. 38D) e com aproximadamente o dobro do comprimento dos 

espiráculos abdominas, estes circulares (Fig. 38E). Abdômen com esternos castanho-

amarelados com pontuações esclerosadas distintas (Fig. 37A).Urogonfos com segmento 

proximal 3 vezes mais longo que o distal (Fig. 36C, D); 10º segmento abdominal com 

cerdas espiniformes, sendo dois dorsais maiores (Fig. 38F). As seguintes características 

foram observadas com MEV somente em L3 e não puderam ser comparadas com L1 e 

L2: Tergos torácicos e abdominais com cerdas laterais curtas (Fig. 38B, C); esternos 

abdominais com muitas cerdascurtas e delgadas (Fig. 38A).Demais características como 

descritas em L1 e L2. 

 

Figura 36. Larva de 3º estádio de O. cayennense. A) cabeça em vista dorsal; B) cabeça em vista ventral; 
C) 9º e 10º segmentos abdominais, em vista dorsal; D) 9º e 10º segmentos abdominais, em vista ventral. 
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Figura 37. Hábitos de L3 de O. cayennense. A) ventral; B) dorsal; C) lateral. 
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Figura 38. Larva de 3º estádio de O. cayennense, sob MEV. A) segmentos abdominais com um par de 
espiráculos cada, esternitos com várias cerdas curtas e uma placa transversal grande que não alcança o 
tergito; B) parte do pronoto e mesonoto com cerda apical póstero-lateral; C) tergito com cerda apical e 
espiráculo abdominal; D) espiráculo torácico anular e elíptico; E) espiráculo abdominal; F) 10º segmento 
abdominal, circular e circundado por cerdas, em vista lateral. 
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4.3. Comparação das larvas de 4 espécies de Oxelytrum  
A lista abaixo apresenta a descrição da larva de O. discicolle, feita por Costa et al. 

(1988), com os caracteres numerados para utilização da tabela comparativa entre as 4 

espécies de Oxelytrum que possuem suas larvas descritas. 

4.3.1. Lista de caracteres da larva de O. discicolle, por Costa et al. (1988): 
1. Campodeiforme; região dorsal castanha com manchas mais claras; tergitos 

esclerotinizados e prolongados, formando aba; 
2. Cabeça mais estreita que o pronoto, prognata, fortemente esclerotinizada, mais 

escura na região dorsal; 
3. Sutura epicranial presente; 
4. Sutura coronal curta; 
5. Ramos frontais em forma de U; 
6. Seis pares de estemas: 4 em elevação dorsal, abaixo da antena e 2 ventrais; 
7. Sutura epistomal ausente na região mediana; 
8. Clípeo com 4 pares de cerdas; 
9. Labro com 3 escleritos distintos, subtrapezoidal; 
10. Labro com 4 pares de cerdas; 
11. Epifaringe com 1 par de cerdas espiniformes látero-anteriores; 
12. Epifaringe com 1 par de cerdas espatuliniformes mediano anterior; 
13. Região mediana da epifaringe com fileira transversal de dentículos e 2 poros 

sensoriais; 
14. Epifaringe com 2 áreas longitudinais cobertas por microtríquias, com vários poros 

sensoriais; 
15. Suturas gulares ausentes; 
16. Gula ausente; 
17. Antenas 3-segmentadas; 
18. 1º segmento alongado, com várias cerdas curtas; 
19. 2º segmento antenal com aproximadamente o mesmo comprimento do 1º,  

ligeiramente mais estreito na base; 
20. 2º segmento antenal com lobo lateral interno distal, sustentando pequeno cone 

sensorial; 
21. 2º segmento antenal com 3 dentículos e 3 cerdas na base do lobo; 
22. 3º segmento antenal mais curto e mais delgado que os demais, e com muitas cerdas 

curtas; 
23. Peças bucais protraídas; 
24. Mandíbulas móveis, simétricas e subtriangulares na base; 
25. Mandíbulas com ápice bifurcado, margem internal apical com 6 dentículos; 
26. Mandíbulas com 2 cerdas e um poro látero-dorsal; 
27. Maxila móvel, com gálea arredondada, muito pilosa, em forma de escova; 
28. Lacínia com uma fileira de 10-12 cerdas espessas e em forma de espinho; 
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29. Palpos maxilares 3-segmentados; 
30. Estipe alongado, expandido pré-apicalmente e com 5 cerdas; 
31. Cardo dividido; 
32. Lábio com pré-mento curto, com área basal esclerotinizada, de forma triangular e 

com 2 cerdas; 
33. Mento mais largo, na região anterior, do que o pré-mento e estreitado gradualmente 

na base; 
34. Mento com 2 pares de cerdas e 2 pares de poros; com faixa basal membranosa e 

arredondada; 
35. Submento fundido ao mento, gradualmente alargado da região anterior para a basal; 
36. Submento  esclerotinizado, exceto nos ângulos látero-basais; com 1 par de cerdas e 

2 pares de poros laterais; 
37. Lígula bilobada e membranosa; 
38. Palpos labiais 2-segmentados; 
39. Tórax mais estreito na região anterior; 
40. Protórax mais curto que meso e metatórax juntos; 
41. Região ventral do tórax branca com placas esclerotinizadas; 
42. Prosterno com 3 placas esclerotinizadas, região entre as coxas com muitas cerdas 

curtas; 
43. Espiráculos torácicos anulares, elípticos e maiores que os demais; 
44. Espiráculos torácicos localizados ventralmente, na região intersegmentar entre pró e 

mesotórax; 
45. Pernas desiguais em tamanho, pentâmeras; coxa, trocânter, fêmur e tíbia com 

muitas cerdas; 
46. Tarsúngulo sem cerdas; 
47. Abdômen estreitado da base para o ápice, com 10 segmentos visíveis de cima; 
48. 9º segmento abdominal com um par de urogonfos apicais 2-segmentados; 
49. Urogonfos com segmento basal aproximadamente 4 vezes mais longo que o apical; 
50. 10º segmento abdominal tubular e apical, com várias cerdas no ápice; 
51. 1º ao 9º segmentos abdominas com várias cerdas laterais; 
52. 1º esternito abdominal com 3 placas esclerotinizadas pequenas, sendo 1 mediana e 

2 laterais; 
53. 2º esternito com 3 placas que cobrem quase todo o segmento; 
54. 3º ao 8º esternito com uma única placa transversal grande, que não atinge o tergito; 
55. 9º tergito com placa transversal unida ao esternito; 
56. 10º segmento circular, formando peça única; 
57. 1º ao 8º segmentos com 1 par de espiráculos circulares anulares e circulares ventro-

laterais; 
58. Abertura anal circular, localizada no ápice do 10º segmento, circundada por 

pequenos espinhos, sendo 2 dorsais maiores; 
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Na tabela abaixo consta, na primeira coluna, a descrição de O. discicolle, através da 
numeração da lista acima. Outras 3 espécies de Oxelytrum(O. erythrurum, O. 
lineatocolle e O. cayennense) são comparadas às de O. discicolle, nas demais colunas. 
Quando o caráter é comum a ambas as espécies, é marcado com o símbolo “+”, quando 
é diferente entre as espécies, “-”, e quando a informação não é disponível, “?”. 

 

Tabela 2. Comparação da morfologia de O. discolle com outras três espécies de Oxelytrum. O. 
erythrurum, O. lineatocolle e O. cayennense. Caracteres comuns às duas espécies estão marcados com 
“+”, diferentes entre as espécies “-” e, quando não consta a informação na descrição,“?”. 

O. discicolle (Costa et al. 
1988) 

O. erythrurum(Oliva 
2004) 

O. lineatocolle(Tosti-Croce et al. 
2014) O. cayennense 

L3 L? L? L3 

1 + + + 

2 ? + + 

3 + + + 

4 ? ? + 

5 ? + + 

6 ? ? - 

7 ? ? + 

8 ? ? + 

9 ? ? + 

10 ? ? + 

11 ? ? + 

12 ? ? + 

13 ? ? - 

14 ? ? + 

15 ? ? + 

16 ? ? + 

17 + + + 

18 ? + + 

19 ? + + 

20 - - + 

21 ? ? - 

22 + + + 

23 + + + 

24 - + - 

25 ? ? - 

26 ? ? + 

27 + + + 

28 ? + - 

29 + + + 

30 ? - + 

31 ? ? + 
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32 ? ? + 

33 ? ? + 

34 ? ? - 

35 ? ? + 

36 ? ? - 

37 ? + + 

38 + + + 

39 ? ? + 

40 ? + + 

41 ? + + 

42 ? ? + 

43 + + + 

44 + + + 

45 + ? + 

46 - ? - 

47 + + + 

48 + + + 

49 - - - 

50 ? + + 

51 + + + 

52 ? + + 

53 ? + + 

54 ? + + 

55 ? ? + 

56 ? + + 

57 ? + + 

58 ? ? + 
 

4.3.2. O. discicolle X O. erythrurum 
Itens da tabela marcados com “-”: 

20.O. discicolle possui pequeno cone sensorial no 2º segmento antenal, inexistente em 
O. erythrurum; 

24. As mandíbulas são simétricas em O. discicolle e assimétricas em O. erythrurum; 

46. O. discicolle não possui cerdas no tarsúngulo, enquanto O. erythrurum possui um 
par de cerdas; 

49. O. discicolle possui o segmento proximal do urogonfo 4 vezes mais longo do que o 
distal; O. erythrurum possui o segmento proximal 2 vezes mais longo do que o distal. 
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4.3.3. O. discicolle X O. lineatocolle 
Itens da tabela marcados com “-”: 

20.O. discicolle possui pequeno cone sensorial no 2º segmento antenal, inexistente em 
O. lineatocolle; 

30. O. discicolle possui 5 cerdas na estipe; O. lineatocolle possui 4 cerdas na mesma 
estrutura; 

49. O. discicolle possui o segmento proximal do urogonfo 4 vezes mais longo do que o 
distal; O. lineatocolle possui o segmento proximal do urogonfo 3 vezes mais longo do 
que o distal. 

 

4.3.4. O. discicolle X O. cayennense 
Itens da tabela marcados com “-”: 

6. O. discicolle possui os estemas dorsais na mesma altura da antena, ou abaixo delas, 
enquanto a disposição dos estemas dorsais em O. cayennense, é de 2 pares acima da 
antena e 1 parabaixo do nível da antena; 

13. O. discicolle possui na região mediana uma fileira transversal de dentículos e 2 
poros sensoriais. Em O. cayennense, não é observado fileira transversal de denticulos e 
são encontrados 4 poros sensoriais medianamente; 

21. O. discicolle possui 3 dentículos e 3 cerdas no 2º segmento da antena;  O. 
cayennense possui 3 cerdas no 2º segmento antenal e nenhum dentículo; 

24. O. discicolle possui mandíbulas simétricas; em O. cayennense,as mandíbulas são 
subssimétricas. 

25. O. discicolle possui margem interna apical do dente com 6 dentículos; O cayennense 
possui 9 dentículos na margem interna apical do dente; 

28. O. discicolle possui 10-12 cerdas espiniformes na lacínia; em O. cayennense, a 
lacínia possui 9 cerdas espiniformes. 

34. O. discicolle possui mento com 2 pares de cerdas e 2 pares de poros; em O. 
cayennense, o mento possui 2 pares de cerdas e 1 par de poros; 

36. O. discicolle possui submento esclerotinizado, exceto nos ângulos látero-basais, 
com 1 par de cerdas e 2 pares de poros laterais; em O. cayennense, o submento é 
esclerosado, com exceção da região anterior e da região látero-basal e não possui um 
padrão uniforme na distribuição das cerdas; 
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46. O. discicolle não possui cerdas no tarsúngulo; O. cayennense possui 1 par de cerdas 
nesta estrutura.  

49. O. discicolle possui urogonfos com segmentos basais aproximadamente 4 vezes 
mais longos que os apicais, enquanto O. cayennense, em 3º estádio, possui urogonfos 
com segmentos basais aproximadamente 3 vezes mais longos que os apicais. 

 

4.4. Diferenças entre os estádios de O. cayennense 
Larvas de O. cayennense apresentam quetotaxia da cabeça idêntica entre os 

estádios larvais, no entanto, podem ser diferenciadas através docomprimento do 

segmento basal dos urogonfos, onde, em L1, este possui o comprimento 1,5 maior que o 

distal, em L2, o comprimento do segmento basal é o dobro do distal, e em L3, o 

segmento basal é 3 vezes mais longo que o distal. O comprimento total do corpo e a 

largura do pronoto, em conjunto, também são medidas morfológicas úteis para a 

determinação acurada do estádio de desenvolvimento larval. Além das medidas 

morfológicas, é possível identificar larvas de 3º estádio pela mancha mediana central 

presente do pronoto ao 9º segmento abdominal, característica ausente nas larvas de 1º e 

2º estádios. Larvas de 3º estádio também apresentam, normalmente, a metade anterior 

dos prolongamentos laterais clara e a metade posterior bem esclerosada. 

Tabela 3. Intervalos de três medidas morfológicas para cada estádio de Oxelytrum cayennense. 

     Distância  entre  Largura do  Comprimento  

Estádio n  estemas dorsais pronoto total do corpo 

1 41 0,76 - 0,41 mm 2,1 - 3,68 mm 5,09 - 8,87 mm 

2 51 1,06 - 1,79 mm 3,01 - 3,89 mm 8,72 - 14,78 mm 

3 32 1,02 - 2,54 mm 4 - 5 mm 19 - 22,6 mm 

 

4.5. Chave de identificação para as larvas de Oxelytrum que ocorrem no Brasil 
 

1. Tarsúngulo sem cerdas....................................................................... O. discicolle 

- Tarsúngulo com um par de cerdas........................................................................ 2 

2. Antenas com cone sensorial no segundo segmento......................... O. cayennense 

- Antenas sem cone sensorial no segundo segmento........................ O. erythtrurum 
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4.6. Descrição da pupa de O. cayennense 

Comprimento variando entre 13-20 mm (média 16,5 mm). Adéctica e exarata; branca 

(Fig. 39). Pronoto com largura entre 4 e 6 mm, 4 cerdas longas na margem anterior e 

cerdas curtas concentradas nas margens laterais, sendo que as distais medem cerca de 

150-152 µm (Fig. 40B) e as proximais em torno de 98 µm (Fig. 40C),  e cerdas em menor 

número na região posterior (Fig. 40A); 2º ao 8º segmento abdominal com um par de 

cerdas laterais longas (Fig. 41E), que medem aproximadamente 2,12 mm cada; 9º 

segmento com um par de urogonfos longos (Fig. 40E), de tamanho aproximado ao das 

cerdas abdominais; Pleura: 1º-5º segmento abdominal (Fig. 39A) com um par de 

espiráculos anulares funcionais, sendo os 4 anteriores bem esclerosados; 6º-8º 

segmentos abdominalcom espiráculos vestigiais; 1º ao 3º segmentos abdominais com 1 

par de aberturas glandulares dorso-laterais cada, sendo as 2 primeiras bem esclerosadas 

(Fig. 39C). Estruturas do adulto perceptíveis no adulto farado: olhos compostos e 

antenas clavadas (Figs. 39A, 41B); asas (Figs. 39A, 40F); peças bucais (Figs. 41A, C); 

pernas com tarsos pentâmeros e garras (Figs. 39A, 41D). 
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Figura 39. Pupa de O. cayennense. A) hábito lateral, com espiráculos esclerosados do 1º ao 4º segmento 
abdominal e vestigiais do 5º ao 8º segmento; pernas, asas e antenas do adulto farado visíveis através da 
cutícula pupal; B) hábito ventral. C) hábito dorsal, par de aberturas glandulares do 1º ao 3º segmento 
abdominal, sendo os dois primeiros mais esclerosados; um par de cerdas do 2º ao 8º segmento abdominal, 
par de urogonfos no 9º segmento abdominal e par de cerdas curtas no 10º segmento abdominal. 
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Figura 40. Pupa de O. cayennense em vista dorsal, sob MEV. A) pronoto com 2 pares de prolongamentos 
longos e muitas cerdas laterais; B) cerdas laterais do pronoto; C) cerdas do pronoto; D) 3 primeiros 
segmentos abdominais com um par de cerdas laterais em cada; E) 9º segmento abdominal com 1 par de 
urogonfos; F) tórax e asa esquerda. 
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Figura 41. Pupa de O. cayennense, em vista ventral. A) peças bucais; B) antena e olho esquedo; C) peças 
bucais, palpo maxilar e perna protorácica; D) tórax em vista ventral, E) abdômen com um par de cerdas 
laterais por segmento; F) 8º segmento com par de cerdas laterais, 9º segmento com par de urogonfos e 10º 
segmento abdominal com duas cerdas apicais curtas. 

 

 

 

 



 

66 
  

5. DISCUSSÃO 
 

 Descrição sobre os ovos de Silphidae eram inexistentes. As características 

encontradas, no entanto, são similares aos ovos de Staphylinidae, grupo próximo, onde 

algumas espécies não possuem ovos com micrópila (Pietrykowska-Trudruj e Staniec 

2006).  

 As larvas de O. cayennense são muito similares às de outras espécies do gênero 

(Costa et al. 1988, Oliva 2004, Tosti-Crociet al. 2014), todavia, apresentam 

características que podem ser utilizadas para descrições ao nível específico. Larvas de 

O. discicolle não apresentam cerdas nos tarsúngulos, o que as diferenciam das 3 outras 

espécies. Apenas larvas de O. cayennense e O. discicolle apresentam cone sensorial no 

2º segmento antenal, logo, larvas que apresentam 1 par de cerdas no tarsúngulo e cone 

sensorial no 2º segmento antenal, são de O. cayennense. Larvas de O. erythrurum 

apresentam mandíbulas assimétricas e 3 pares de cerdas na área maxilar, enquanto as de 

O. lineatocolle têm mandíbulas simétricas e 4 pares de cerdas na maxila, sendo estas 

informações suficientes para a diferenciação entre estas espécies.   

 Imaturos de O. discicolle, O. cayennense eO.lineatocolle já foram encontrados 

associados a cadáveres humanos na América do Sul, em regiões onde podem ocorrer 

mais de uma espécie de Oxelytrum, o que ratifica a importância de se desenvolver 

estudos direcionados à descrição dos imaturos das espécies de Coleoptera de interesse 

forense.  

6. CONCLUSÃO 

A descrição dos imaturos de O. cayennense éde grande relevância no 

conhecimento das espécies necrófagas de Coleoptera que ocorrem na região amazônica. 

Os estudos das fases ontogenéticas são importantes, pois permitem a identificação 

correta de espécies crípticas, como é o caso dos imaturos de Silphidae, que são muito 

similares e a identificação errônea das espécies podem comprometer os cálculos de 

IPM, uma vez que as espécies de Oxelytrum registradas para o Brasil e para a Amazônia 

possuem diferenças no seu tempo total de desenvolvimento.  
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Com este trabalho, as três espécies de Silphidae que já foram citadas em trabalhos 

de Entomologia Forense no Brasil, têm suas larvas descritas.  
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