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FICHA CATALOGRÁFICA 

Fraga, Niviane de Jesus 

Comportamento de oviposição de adultos, tempo de desenvolvimento e 
morfologia dos imaturos de Hemilucilia segmentaria (Fabricius), H. 
semidiaphana (Rondani) e Lucilia eximia (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) 
na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brasil. 

71 p:il. 

Dissertação de Mestrado - INPAIUFAM 

1. Amazônia, 2 Insecta, 3. Calliphoridae, 4. Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

CDD 19 ed. 595.774 

Sinopse: 

Foi estudados aspectos da biologia de três espécies de Calliphoridae na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke Manaus, Amazonas. Foram descritos os 

estágios de decomposição do cadáver, comportamento de oviposição dos 

adultos, tempo de desenvolvimento dos estágios imaturos (ovos, estádios 

larvais e pupa) e descrição morfológica dos estádios larvas e pupário. 

Palavras-chave: Amazônia, Biologia, Calliphoridae, Comportamento, 

Decomposição, Diptera, Morfologia, Reserva Florestal Adolpho Ducke. 
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RESUMO 

Dois experimentos foram realizados na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Manaus, 

Amazonas), um na estação chuvosa (abrillmaio) e o outro na estação menos 

chuvosa (seca) (agosto/setembro). 1) cadáveres suínos foram utilizados para 

determinar o processo de decomposição e o comportamento de oviposição dos 

califorídeos e 2) carne suína em decomposição para estimar o tempo de 

desenvolvimento dos imaturos (ovos, estádios larvais, pré-pupa e pupa); ambos no 

mesmo ambiente de floresta primária e em condições naturais. Os imaturos foram 

criados em uma gaiola telada (viveiro), próximo ao cadáver suíno, a temperatura 

ambiente. O tempo de decomposição do cadáver na estação chuvosa foi de 24 

dias e na estação seca, de 11 dias. Lucilia eximia foi a primeira a colonizar o 

cadáver, ovi pondo somente no estágio fresco; Hemilucilia segmentaria foi a 

segunda, ovipondo nos estágios fresco e de inchamento; H. semidiaphana foi a 

terceira, ovipondo nos estágios fresco, inchamento e putrefação escura. O 

desenvolvimento de ovo a adulto para L. eximia foi de 19,9 dias na estação 

chuvosa e de 17,6 dias na seca; para H. segmentana foi de 12,l e 12,2 dias, 

respectivamente; para H. semidiaphana foi de 10 e 9,9 dias, respectivamente. A 

morfologia externa dos estádios larvais e da pupa é descrita para as três espécies. 

xii 



ABSTRACT 

Two experiments were carried out at "Adolpho Ducke" Forest Reserve (Manaus, 

Amazonas), one in the rainy (AprilIMay) and the other in the less rainy (dry) season 

(August/September). 1) pig carcasses were used to determine their decomposition 

process and behaviour of the oviposition of the blow flies and 2) pork in 

decomposition was used to estimate the development of immature (egg stage, larval 

instars, prepupa and pupa stages); both in the same environment of primary forest 

and natural conditions. Immature were reared in a breeding site close to the pig 

carcass, at air temperature. Total carcass decomposition time was 24 days in the 

rainy season and I I days in the dry season. Lucilia eximia was the first one to 

colonize the carcass laying its eggs only in the fresh stage; Hemilucilia segmentaria 

was the second one to arrive and to lay its eggs, both in the fresh and bloating 

stages; H. semidiaphana was the third one to lay its eggs in the fresh, bloating and 

black putrefaction stages. The development time from egg to adult for L. eximia, was 

19 days in the rainy season and 17 days in the dry season; for H. segmentaria it was 

12.1 days and 12.2 days respectively; for H. semidiaphana it was 10 days and 9.9 

days respectively. The externa1 morphology the larval instars and pupal stages is 

described for the three species. 



I. INTRODUÇÃO 

1.1 O Processo de decomposição 

A decomposição de um cadáver começa pela ação de microorganismos como 

fungos e bactérias e segue a ação de uma série de artrópodes com a predominância 

de insetos sarcossaprófagos (Nuorteva, 1977). Este processo consiste na 

degradação metabólica da matéria orgânica em compostos orgânicos simples, com 

conseqüente liberação de energia (Watanabe, 1987). 

A degradação do cadáver é continua, podendo ser dividida em estágios. O 

número de estágios difere entre diferentes autores: oito para Mégnin (1894), três 

para Fuller (1 934 apud Wolff ef a/. 2001), cinco para Bomemissza (1 957), quatro 

para Reed (1958) e seís para Payne (1965). Durante esses estágios de 

decomposição há mudanças físicas, químicas e biológicas que atraem diferentes 

espécies de insetos e de outros organismos (Smith, 1986; Vanlaerhoven & 

Anderson, 1999). 

1.2 Fauna associada 

A fauna associada pode utilizar o substrato de três formas distintas: decompor 

o substrato para obter energia para seu crescimento; atacar outros organismos ou 

utilizar os excrementos destes como fonte de alimento; ou simplesmente utilizar o 

substrato como um sítio de fixação enquanto obtém suas necessidades nutricionais 

do meio (Mason, 1980). 



A fauna associada pode ser dividida em 4 categorias (Keh, 1985; Smith, 1986; 

Nuorteva, 1977; Catts & Goff, 1992): I )  necrófagos: alimentam-se dos tecidos 

mortos; 2) parasitas e predadores: predam ou parasitam imaturos de espécies 

necrófagas; 3) onívoros: alimentam-se tanto do cadáver como da fauna associada; e 

4) visitantes e turistas: utilizam o cadáver como extensão do seu hábitat normal. O 

conhecimento sobre a biologia dessa fauna tem sido útil para subsidiar processos 

judiciais, cuja prática é denominada entomologia forense. 

1.3 Entomologia forense 

Pode ser dividida em três ramos: entomologia urbana (quando insetos e 

outros artrópodes estão envolvidos em procedimentos judiciais que envolvem 

estruturas artificiais e outros aspectos do ambiente urbano); produtos armazenados 

(quando insetos e outros artrópodes estão envolvidos em procedimentos judiciais 

que envolvem mercadorias armazenadas tais como cereais e outros gêneros 

alimentícios) e; médico-legal (quando insetos e outros artrópodes estão envolvidos 

em procedimentos judiciais que envolvem cadáver humano, e de outros animais em 

decomposição) (Keh, 1985; Smith, 1986; Greenberg, 1991 ; Catts & Haskell, 1990; 

Von Zuben et ai., 1996; Vanlaerhoven & Anderson, 1999; Byrd & Castner 2001). 

O ramo médico-legal tem como objetivo principal a determinação do intervalo 

pós-morte (IPM) dos cadáveres, útil para confirmar ou refutar o álibi de um suspeito 

em investigações de homicídio. Serve também para determinar algumas 

características da morte (por exemplo, local de um ferimento por projétil), além de 



definir se o cadáver foi retirado do local original do crime (Vanlaerhoven & Anderson, 

1 999). 

O IPM pode ser determinado por meio da fauna associada (Nuorteva, 1977; 

Smith, 1986). Geralmente são utilizados dois métodos: I )  da determinação da idade 

das larvas ou pupas mais velhas, principalmente de dípteros da família 

Calliphoridae, quando da localização do corpo; as moscas são as primeiras a 

localizar o cadáver para realizar oviposição estando, portanto, associadas desde os 

primeiros momentos da sua morte e; (2) da informação de sucessão ecológica dos 

insetos, principalmente quando envolve corpos em estado avançado de 

decomposição (Goff & Odom, 1987; Vanlaerhoven & Anderson, 1999). 

1.4 Resumo Histórico da Entomologia Forense no Brasil 

A Entomologia Forense está bem desenvolvida em diversos países da Europa 

e América do Norte. No Brasil começou a se desenvolver somente nos últimos anos. 

0 s  primeiros trabalhos envolvendo insetos necrófagos não objetivavam a 

aplicação dos conhecimentos para subsidiar processos judiciais e, tinham como 

objetivo conhecer apenas a fauna cadavérica associada Luedemldt (191 1, apud 

Carrera, 1991). Freire (1914). Seguiram-se diversos trabalhos com a mesma 

abordagem com dípteros sarcofagideos de São Paulo Mattos ( I  919, apud Carrera, 

1991 ), fauna cadavérica brasileira Freire, (1 923) e sistemática dos besouros 

escarabeídeos necrófagos (Pessoa & Lane, 1941 ). 

Pesquisas mais recentes têm abordado aspectos voltados a entomologia 

forense, como mostram trabalhos com cadáveres suínos na região sudeste, visando 

extrapolar essas informações a cadáveres humanos (Souza, 1994; Souza & 



Linhares, 1997; Souza, 1999; Carvalho et a/., 2000; Thyssen, 2000; Carvalho & 

Linhares, 2001 ). 

1.5 Por que utilizar cadaveres de suínos? 

Sucessões faunísticas de insetos, notadamente os dípteros, em cadáveres 

não humanos têm sido estudadas em várias regiões do mundo utilizando cadáveres 

de répteis, roedores, canídeos e suínos. Esses resultados têm mostrado a estrutura 

da comunidade, ordem de colonização, sazonalidade, sinantropia e preferência de 

oviposição (Bornemissza, 1957; Reed, 1958; Norris, 1965; Payne, 1965; Cornaby, 

1974; Jirón & Cartín, 1981; Kuusela & Hanski 1982; Greenberg & Szyska, 1984; 

Baumgartner & Greenberg, 1985; Early & Goff, 1986; Tullis & Goff, 1987) e no Brasil 

(Monteiro Filho & Penereiro, 1987; Souza, 1994; Moura, 1996; Souza & Linhares 

1997; Thyssen, 2000; Carvalho & Linhares, 2001 ). 

Nos últimos anos cadáveres suínos têm sido muito utilizados para padronizar 

estudos voltados para a entomologia forense. Primeiro, porque são os que mais se 

aproximam do modelo humano, face suas similaridades de tegumento, tamanho da 

cavidade torácica, composição protéica e características dos órgãos internos (Catts 

& Goff, 1992). Segundo, porque a fauna associada atraída é similar a de cadáveres 

humanos (Catts & Goff, 1992). Terceiro, para tornar os dados comparáveis nas 

diferentes regiões geográficas. 

I 

1.6 Importância dos dípteros na Entomologia Forense 

Os dípteros são predominantes na decomposição durante as fases de adultos 

como colonizadores, e de larvas como sarcossaprófagos. Os adultos possuem 



órgãos sensitivos altamente especializados para detectar odores. Nas primeiras 

horas após a morte de um animal qualquer, são os primeiros a chegar ao cadáver I 
I" f 

para realizar a oviposição. Esta ação é como um relógio biológico que possibilita a L 

estimativa do intervalo pós-morte com relativa precisão (Smith, 1986; Greenberg, 

1991 ; Catts & Goff, 1992; Von Zuben et al., 1996). 

As larvas colonizam cadáveres desde os primeiros estágios de putrefação e 

têm sido muito úteis no esclarecimento de mortes de seres humanos envolvidos com 

o uso de drogas, pois não metabolizam drogas e estas podem ser detectadas alguns 

dias após a morte do animal (Goff et a/., 1989; Leclerq & Vaillant, 1992; Carvalho et 

al., 2001). 

desde o México até o Chile (James, 1970). 

Hemilucilia semidiaphana (Rondani, 1850) ocorre na região neotropical, desde 

o México até o Brasil e Argentina (Baumgartner & Greenberg, 1985). Já foi 

considerada sinônimo de H. segmentaria (James, 1970). 

Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) ocorre na região neártica, ao sul dos 

Estados Unidos (Baumgartner & Greenberg, 1985) e em toda região neotropical, 

desde o México até Argentina e Chile (James, 1970). 

1.7 Distribuição de Hemiluci/ia e Lucifia 

Hemilucilia segmentaria (Fabricius, 1805) ocorre em toda região neotropical, 

L 

L 

I 



2. JUSTIFICATIVA 

Como parte dos resultados obtidos em um experimento piloto realizado na 

Reserva Ducke foram identificadas sete espécies de Calliphoridae: L. eximia, H. 

semidiaphana, H. segmentaria, Chloroprocta idioidea, Chrysomya megacephala, 

Chrysomya putoria, Chrysomya albiceps. Escolheu-se para este estudo H. 

segmentaria, H. semidiaphana e L. eximia, porque foram as primeiras a localizar e 

colonizar um cadáver de suíno; nada se conhece sobre o comportamento de 

colonização dos adultos dessas espécies, morfologia e o tempo de desenvolvimento 

dos imaturos e também o tempo de decomposição de cadáveres suínos. O estudo 

dessas espécies justifica-se por ser um trabalho pioneiro na Amazônia Central, que 

servirá de base para outros, com fauna necrófaga e também, para auxiliar em 

processos judiciais, por meio da estimativa do intervalo pós-morte de cadáveres 

humanos. 



3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Descrever o processo de decomposição de cadáveres suínos e alguns 

aspectos da biologia de H. segmentaria, H. semidiaphana e L. eximia 

criadas em carne suína em decomposição na Reserva Ducke, Manaus. 

3.2 Objetivos específicos 

Descrever os estágios de decomposição do cadáver suíno; 

Descrever o comportamento de oviposição dos adultos; 

Determinar o tempo de desenvolvimento embrionário, dos estádios 

larvais e dos períodos pré-pupal e pupal; 

Caracterizar morfologicamente as larvas em seus diferentes estádios e 

o pupário. 



4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

O trabalho foi realizado na Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), localizada na Rodovia AM-010, Km-26, 

a leste da Cidade de Manaus (Fig. 1). Possui uma área de 100 ~m~ (10x10 Km). A 

vegetação é do tipo tropical densa, de terra firme. Sua floristica é definida 

principalmente pela topologia do relevo: platô, vertente e baixio. A floresta de platô 

ocorre nas áreas mais altas, de solos argilosos, com muitas árvores emergentes e 

palmeiras no sub-bosque. A de vertente representa uma zona de transição, com 

poucas árvores emergentes, com solos argilosos nas partes mais altas e areno- 

argilosos nas partes mais baixas. A de baixio varia de acordo com o tempo e nível 

de encharcamento; predomina raízes superficiais e árvores com raízes escoras e 

adventícias e muitas palmeiras arbóreas no sub-bosque (Ribeiro et a/., 1999). 

As pesquisas foram realizadas em floresta de platô com dossel entre 34 - 40 

metros de altura e com algumas árvores emergentes alcançando em torno de 45 

metros (Fig. 2). 



Figura 1. Localização da Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas, 

Brasil (Fonte: Projeto Flora da Reserva Ducke, 1998). 



Figura 2. Aspecto da área onde foram Figura 3. Gaiola de metal onde foram 
desenvolvidos os experimentos. mantidos os cadáveres suínos. 

Figura 4. Viveiro utilizado para criação dos 
Figura 5. Pote plástico utilizado para 

obtencão dos adultos. - .- - - 
imaturos 



4.2. Período dos experimentos 

O primeiro experimento foi realizado em abrillmaiol2003, na estação chuvosa. 

O segundo em agostolsetembro do mesmo ano, na estação seca (período menos 

chuvoso na Amazônia). A precipitação média em abrillmaio foi de 608 mm e em 

agostolsetembro foi de 224 mm nos anos de 2000,2001 e 2002 na Reserva Ducke. 

4.3. Esthgios de decomposição dos cadáveres suínos 

O cadáver suíno foi colocado diretamente sobre o solo, em condições 

naturais, protegido por uma gaiola de metal (2x2~2 m), com malha de 7 cm, 

construída com tubo galvanizado de 1% de polegada com reforço cruzado nas 

laterais, telada em todos os lados, exceto na base, permitindo livre acesso de 

entrada e de saída dos insetos e, ao mesmo tempo, impedindo o acesso de 

vertebrados (Fig. 3). 

Na estação chuvosa utilizou-se um suíno de 19 kg e na estação seca, de 14 

kg. Ambos foram mortos com um tiro na parte frontal da cabeça no início da manhã. 

I Os cadáveres foram colocados com a face direita em contato com o solo e as pernas 
i 
F 

posteriores um pouco afastadas entre si para permitir boa visualização da genitália. 

No cadáver suíno foram observados a duração dos seus estágios de 

decomposição, o comportamento de oviposição das espécies de califorídeos e a 

obtenção de fêmeas grávidas para oviposição no experimento paralelo, descrito 

abaixo. 



Os estágios de decomposição seguem a classificação de Bornemissza 

(1 957): estágio fresco, putrefação (inchamento), putrefação escura (decomposição 

ativa), fermentação (ou decomposição avançada) e seco (esqueletização). Essa 

classificação foi proposta a partir de experimentos realizados em uma floresta 

tropical, na Austrália, e vem sendo utilizada na maioria dos trabalhos realizados no 

Brasil. 

4.3.1 Temperatura interna do cadáver suíno 

Para obter a temperatura interna do cadáver suíno foi introduzido, no abdome, 

um termômetro de haste de aço de marca Multi Thermometer. As medições foram 

das 6:00 as 18:OO h, em intervalos de I hora. Foi feita uma média da temperatura 

interna para cada estágio de decomposição, nas duas estações. 

4.3.2 Dados meteorológicos 

Em ambas as estações os dados de temperatura e umidade relativa foram 

obtidos na área dos experimentos com o auxílio de um termohigrômetro digital 

Qualitats-ErzeugnsB. As medições foram feitas das 6:00 as 18:OO h, em intervalos 

de 1 hora. Os registros de precipitação foram obtidos junto a estação de 

meteorologia da Reserva Ducke. Foi feita uma média dos dados meteorológicos, nas 

duas estações. 



4.4 Tempo de desenvolvimento dos imaturos 

Paralelamente ao experimento com o cadáver suíno foi realizada uma criação 

controle dentro de uma gaiola-viveiro construída de madeira e telada com nylon para 

impedir o acesso de outros insetos (Fig 4). Essa gaiola ficou cerca de 20 metros do 

cadáver suíno, no mesmo ambiente e em condições naturais. Nos pés de 

sustentação foram colocadas pequenas latas, com Óleo queimado para impedir o 

acesso de formigas. 

Fêmeas grávidas foram coletadas nos cadáveres suínos (cinco de L. eximia e 

H. segmentaria em ambas estações e quatro de H. semidiaphana na estação 

chuvosa e sete na seca). As fêmeas foram individualizadas em tubo de ensaio. Cada 

tubo continha carne suína fresca, obtida no mercado, como atrativo para oviposição 

e, posteriormente, para alimentar as larvas. Os tubos foram vedados com tecido 

organza (filó, voal), presos externamente com liga elástica; uma bola de algodão 

umedecido com solução açucarada foi colocada por fora do filó, servindo de alimento 

para as moscas em cada tubo. Após a oviposição os ovos foram transferidos para 

uma placa de Petri coberta com tecido de organza e contados com o auxílio de um 

estereomicroscópio e um contador manual. Na estação chuvosa e seca foram 

acompanhados ovos de L. eximia quantificando (351 e 397), H. semidiaphana (447 e 

781) e H. segmentaria (398 e 598). A placas ficaram dentro da gaiola-viveiro. De 

cada placa foram retiradas entre 5 e 20 larvas de 1°, 2O e 3' estádios, pré-pupa e 

pupas que foram fixadas em solução AGA e, posteriormente, conservadas em álcool 

a 80% para estudos morfológicos. 



Para os estádios larvais de L. eximia foram acompanhados para o l0 estádio 

larval (31 1 e 327), 2' estádio larval (276 e 262) e 3' estádio larval (221 e 192), H. 

semidiaphana com o l0 estádio larval (407 e 644), 2O estádio larval (367 e 534), e 3O 

estádio larval (288 e 384), H. segmentaria com o l0 estádio larval (359 e 503), 2' 

estádio larval (314 e 413), 3O estádio larval (239 e 298). Para o estágio de prépupa 

de L. eximia foram acompanhados (176 e 142), H. semidiaphana (276 e 304) e H. 

segmentaria (209 e 214). Para o estágio de pupa de L. eximia foram acompanhados 

(120 e 77), H. semidiaphana (256 e 184), H. segmentaria (126 e 129). O tempo de 

desenvolvimento de cada estágiolestádio foi observado, sob estereomicroscópio, 

quando necessário, em intervalos de 1 hora para ovo e larva de l0 estádio, de 4 

horas para 2O e 3O estádios, de 5 horas para pré-pupa e pupa. 

Para obtenção dos adultos as larvas de 3O estádio foram transferidas para 

potes plásticos transparentes, medindo 17 cm de altura por 13 cm de largura, 

contendo serragem e uma porção de carne suína (100 g). 0 s  potes foram cobertos 

com tecido organza preso com liga elástica (Fig. 5) e colocados dentro da gaiola- 

viveiro e foram observados até sua emergência. Após a emergência os adultos 

foram mortos com acetato de etila e, posteriormente, alfinetados e etiquetados ou 

conservados em mantas entomológicas. Após a montagem os exemplares foram 

levados a estufa para secagem. 

A criação na gaiola-viveiro foi feita para determinar o tempo de 

desenvolvimento dos estádios imaturos (ovo, estádio larval e pupa) de cada espécie 

separadamente, para obtenção das larvas de cada espécie nos diferentes estádios e 

para comparar esse desenvolvimento com o desenvolvimento das larvas que se 

desenvolveram no cadáver suíno. 



4.5 Comportamento de oviposição de L. eximia, H. semidiaphana e H. 
segmentaria. 

O comportamento de oviposição de L. exímia, H. semidiaphana e H. 

segmentaria foi observado nos primeiros estágios de decomposição do suíno. foram 

observadas 8 fêmeas de L. eximia, 12 de H. segmenfaria e 12 de H. semidiaphana 

em ambas estações. O horário de observação foi das 6:00 as 19:OO h registrando- 

se, também, o local onde ocorreu a oviposição de cada espécime. 

4.6 Caracterização morfológica dos estádios larvais e do estágio pupal de H. 
segmentaria, H. semidiaphana e L. eximia 

Para estudo morfológico as larvas de 1°, 2' e 3' estádios de L. exímia, H. 

semidiaphana e H. segmentaria foram maceradas em solução de ácido Iático a 85%, 

a quente. Em seguida foram transferidas para lâminas escavadas, contendo glicerina 

ou dissecadas e montadas temporariamente entre lâmina e lamínula com glicerina 

para observações no estereomicroscópio ou no microscópio composto. As peças 

dissecadas foram acondicionadas em microtubos com glicerina e mantidas junto ao 

espécime. As ilustrações foram feitas com auxílio de um estereomicroscópio WildB, 

modelo MZ8, e um micróscopio composto LeicaB, modelo DMLS, ambos equipados 

com câmara clara. As escalas foram obtidas por meio da projeção de uma lâmina 

micrométrica Wild, através de câmara clara, no mesmo aumento da ilustração. 

As pupas foram maceradas em hidróxido de potássio a 10% por cerca de 10 

minutos e, posteriormente, lavadas em água corrente e neutralizadas em água 
! 

i acidificada. Essas amostras foram fotografadas com uma câmara digital Nikon@ 
I 



coolpix 880 de 3,3 mega pixels, através da ocular do estereomicroscópio MZ8. As 

escalas para as fotos das pupas foram obtidas fotografando-se uma lâmina 

micrométrica através da ocular no mesmo equipamento e no mesmo aumento da 

foto. 

4.7. Identificação e deposição do material testemunho 

Os adultos foram identificados utilizando trabalhos de Guimarães et a/., 

(1 983), Dear (1985), Guimarães & Papavero (1 999), Borror et a/. (1989), Bolton 

(1994). Os imaturos foram identificados com base no trabalho de Greenberg & 

Szyska (1984) e, também, por meio da associação com os adultos. Espécimes 

testemunhos estão depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia - INPA. 



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Estágios de decomposição do cadáver suíno e colonização pelos 
califondeos 

a) Estágio Fresco (Inicial) (Fig. 6) 

Compreende o período logo após a morte até o início do inchamento. A 

duração foi de 1 dia em ambas as estações. As células param de receber nutrientes 

em face da falta de circulação e ocorre a autólise (França, 1998). A temperatura 

abdominal interna do suíno logo após a morte foi de 34,3OC na estação chuvosa e 

33,7OC no da estação seca; em ambas as estações a temperatura do cadáver caiu 

quase a temperatura ambiente. Nesse estágio a temperatura máxima do dia foi de 

26,5OC e a mínima de 21 ,Z°C na estação chuvosa e de 27,5OC e 23,4OC na estação 

seca. (Figs. 11 e 12). 
I 

i A primeira espécie a localizar o cadáver foi Lucilia eximia iniciando a 

I 

oviposiçáo aproximadamente 1 hora após a morte. Seguiram-se as duas espécies I ,  
de Hemilucilia e outras não identificadas de Sarcophagidae. i I 

Outros insetos como Hymenoptera (Vespidae, Apidae: Trigona hypogea 1 
Silvestri) e Diptera (Mesembrinellidae) visitaram o cadáver. Ocorreram em ambas as 

I 
1 estações e se alimentaram dos fluídos da boca e do focinho. 



Figura 6. Suíno em estágio fresco (inicial) de decomposição, logo após a morte, na 
Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

b) Estágio de putrefação (inchamento) (Fig. 7) 

O inchamento iniciou aproximadamente 24 horas após a morte do suíno, 

causado pela atividade de bactérias anaeróbicas. O cadáver apresentou coloração 

esverdeada escura que se estendeu do tórax até o abdômen e as pernas 

começaram a se distanciar entre si. Nesta fase, os gases, de odores fortes, foram 

eliminados pelas aberturas naturais do corpo. A duração foi de 3 dias na estação 

chuvosa e de 2 dias na estação seca. 

A média da temperatura abdominal interna foi de 27,5*C na estação chuvosa 

e 26,6OC na estação seca. A média da temperatura ambiente máxima foi 29,Q°C e a 
I 

média da mínima foi de 21,3OC na estação chuvosa e de 29,3OC e 22,5OC 

respectivamente, na estação seca (Figs. I 1 e 12). 



No inicio deste estágio, observou-se a colonizaçao pelas seguintes espécies 

de cal i for ídeos: Hemilucilia semidiaphana, H. segmentaria, Chloroprocta idioidea e 

Chrysomya megacephala e por Sarcophagidae não identificados. Ainda nesta fase 

apareceram outros insetos como Diptera (Phoridae e Mesembrinellidae), 

Hymenoptera (Apidae) e Coleoptera (Silphidae e Staphylinidae), as duas últimas 

famílias foram os primeibs predadores a aparecerem. 

Figura 7. Suíno em estágio de putrefação (inchamento) na Reserva Florestal 
Adolpho Ducke. 

c) Estágio de putrefação escura (decomposição ativa) (Fig. 8) 

O início dessa fase foi marcado pela deflaça~ do cadáver face ao rompimento 

do corpo causado por bactérias, larvas de califorídeos, sarcofagídeo? e 

escarabeideos adultos. Ocorreu a liberação de grande quantidade de gases. A 

consistência dos tecidos tornoulse pastosa, com partes pretas expostas e odor de 



putrefação muito forte. Outros espécimes continuaram a colonizar o cadáver tais 

como Silphidae, Muscidae, Calliphoridae (Chrysomya albiceps e C. putoria). A 

duração foi de 2 dias na estação chuvosa e 1 dia na estação seca. 

A média da temperatura abdominal interna foi de 32,!j0C na estação chuvosa. 

A média da temperatura ambiente máxima foi de 3I0C e a média da mínima foi de 

22,g°C na estação chuvosa e de 28,g°C e 21 ,I0C respectivamente, na estação seca 

(Figs. 1 1 e 12). 

Figura 8. Suíno em estágio de putrefação escura (decomposição ativa) na Reserva 
Florestal Adolpho Ducke. 

d) Estágio de fermentação (decomposição avançada) (Fig. 9) 

É o período coliquativo ou dissolução pútrida, quando as partes moles vão se 

reduzindo gradativamente pela desintegração progressiva dos tecidos (França, 

1998). Grande quantidade de massa larva1 fica agregada as porções pastosas que 



se desprendem dos ossos. A duração foi de 4 dias na estação chuvosa e 2 dias na 

estação seca. 

A maioria das larvas deixou o cadáver para empupar no solo ou na 

serapilheira. Grande quantidade foi predada por Coleoptera (Staphylinidae, 

Histeridae e Silphidae) e pela formiga Camponotus rapax (Fabricius, 1804) na 

estação seca. Larvas de H. semidiaphana foram predadas por larvas de H. 

segmentaria, abundante no final desse estágio na estação seca. 

A média das temperaturas ambientes máximas e mínimas em ambas as 

estações são apresentadas nas Figs. 11 e 12. 

Figura 9. Suíno em estágio de fermentação (decomposição avançada) na Reserva 
Florestal Adolpho Ducke. 

e) Estágio Seco (esqueletização) (Fig. 10) 

É o estágio final da decomposição do cadáver. São encontrados restos de 

i 

i 
pele, couro e ossos, além de algumas larvas no couro. O processo de decomposição 





A temperatura máxima parece ter mais influência nos estágios de 

decomposição do que a temperatura mínima, fato também observado por Moura 

(1 996). 

A média da umidade relativa máxima foi de 99% e a média da mínima de 89% 

na estação chuvosa e de 98,2 e 71,9%, respectivamente, na estação seca (Tabela 

1)- 

A média da umidade relativa na estação chuvosa foi de 96,7% e na seca foi 

de 83,9% (Fig 14). 

A precipitação nos meses de abrillmaio (estação chuvosa) foi de 773,4 mm e 

I 

I nos meses de agosto/setembro (estação seca) foi de 134,9 mm (Figs. 13a, b). 

O tempo de decomposição observado na Reserva Ducke, 24 dias na estação 

I chuvosa, para uma carcaça de 19 kg, e 11 dias na seca, para uma carcaça de 14 kg, 
I 

foi menor do que os obtidos no sudeste do país. Em Campinas, para carcaças de 10 

kg, foram de 49, 45, 35 e 25 dias para a decomposição total no outono, inverno, 

primavera e verão respectivamente (Carvalho & Linhares 2001). Quando o 

i experimento foi realizado nas estações mais quentes, em área urbana de Campinas, 

para carcaças de 10 kg, foram de 16 e 12 dias na primavera e verão e de 35 e 40 no 

outono e inverno (Souza & tinhares 1997). No Pará, o tempo médio foi de 12 dias 

para suínos de 3 kg e 17 kg em uma área de mata (urbana), na estação chuvosa 

Anjos (2001). É muito provável que o peso da carcaça suína tenha tido forte 

influência nos tempos citados acima. 



a brillrnaio (estação chuvosa) 

Dias de coletas 

+Temperatura interna +Temperatura ambiente máxima +Temperatura ambiente mínima 

Figura 11. Média da temperatura abdominal interna no cadáver durante os estágios de 
decomposição e temperatura máxima e mínima do ambiente na estação 
chuvosa. FR-fresco, I-incharnento, PE-putrefação escura, F-fermentação, S- 
seco. 

agostolseternbro (estação seca) 

Dias de coletas 

+Temperatura interna -c Temperatura ambiente máxima +Temperatura ambiente mínima 

Figura 12. Média da temperatura abdominal interna no cadáver durante os estágios de 
decomposição e temperatura máxima e mínima do ambiente na estação seca. 
FR-fresco, I-inchamento, PE-putrefação escura, F-fermentação, S- seco. 



Dias de coletas 
-+-abril *maio 

Figura 13 A: Precipitação na estação chuvosa durante os meses abrillmaio na 
Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

Dias de coletas 
-a- agosto -c- setembro 

Figura I 3  B: Precipitação na estação seca durante os meses 
agosto/setembro na Reserva Florestal Adolpho Ducke. 



Dias de coletas 

-+- estação chuvosa -t estacão seca 

Figura 14: Médias diurnas de umidade relativa do ar durante os períodos de 
coletas nas estações chuvosa e seca, na Reserva Florestal Adolpho 
Ducke. 

Tabela 1: Temperatura (diurna) e umidade relativa (diurna) na gaiola (cadáver) nas 

estações chuvosa e seca na Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

estação Temperatura "c Umidade relativa do ar (%) 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Chuvosa (n= 31) 25,7 27,7 23,4 96,7 99 89 

Seca (n= 22) 26,5 28,8 23,5 83.9 98,2 71,9 

n= Número de dias do experimento. 



5.2 Descrição do comportamento de oviposição, local de preferência, estágios 
de decomposição e número de ovos 

5.2. I Lucilia eximia 

Fêmeas de L. eximia foram as primeiras a ovipositarem no cadáver suíno, 

iniciando entre 1 e 2 horas após a morte mostrando forte capacidade para detectar 

este recurso no ambiente. Esses dados corroboram os de Mégnin (1 894) e Anderson 

& Vanlaerhoven (1996). Foi observada voando em movimento circular sobre o 

cadáver ou caminhando sobre o mesmo. No momento da oviposição a fêmea 

posicionou o abdome firmemente na superfície do cadáver, estendeu as pernas 

medianas para trás e estendeu o ovipositor no local selecionado (Fig.15 A); o corpo 

ficou praticamente inativo e ocorreu a oviposição. Colocou os ovos agrupados nas 

proximidades do ferimento causado pela arma de fogo e nas proximidades das 

mucosas da boca, do nariz e do olho, além de garganta e perna anterior (Fig. 16). 

Comportamento semelhante foi observado em cadáveres de canídeos na Costa Rica 

(Jirón & Cartín, 1981). 

A oviposição ocorreu somente no estágio fresco de decomposição, em ambas 

estações. 

Maior intensidade de oviposição ocorreu entre 10:OO e 12:OO h. A média do 

número de ovos por fêmea foi de 78,2 na estação chuvosa e 94,4 na estação seca 

(Tabela 2). Os ovos foram depositados agrupados tornando-se facilmente vistos a 

olho nu. Em estudos realizados por Norris (1965) e Hanski (1987) o comportamento 

de oviposição é mediado por feromônio, que estimula as fêmeas a ovipositar em 

local próximo ao de outras fêmeas. 



5.2.2 Hemilucilia segmenfaria 

Foi a segunda espécie a ovipositar, iniciando cerca de 3 horas após a morte. 

Apresentou vôo rápido e pousou no cadáver para alimentar-se de secreções na 

boca e ânus. No momento da oviposição (Fig. 15 B) comportou-se de maneira 

idêntica a L. eximia e ovipositou nos mesmos locais, além do dorso, anca, ventre, 

flanco, perna posterior e ânus (Fig. 16). 

A oviposição ocorreu no estágio fresco e de inchamento em ambas estações. 

Maior intensidade de oviposição ocorreu entre 15:OO e 19:OO h. A oviposição 

continuou até aproximadamente 20 h para os espécimes que iniciaram a oviposição 

no final da tarde. A média de número de ovos foi de 88,6 na estação chuvosa e 146 

na estação seca (Tabela 2). 

I 5.2.3 Hemilucilia semidiaphana 

i Foi a terceira espécie a ovipositar, iniciando entre 3 e 4 horas após a morte, 

com comportamento idêntico as anteriores quanto a oviposição (Fig. 15 C) e quanto 

aos locais selecionados (Fig. 16). 

Maior intensidade de oviposição ocorreu entre 1500 e 19:OO h. A oviposição 

continuou até aproximadamente 20 h para os espécimes que iniciaram a oviposição 

no final da tarde. 

A oviposição ocorreu nos estágios fresco, inchamento e putrefação escura em 

ambas estações. 

A média do número de ovos foi de 121,8 na estação chuvosa e 129,7 na seca 

(Tabela 2). 



Os dois primeiros dias de decomposição (fresco e inchamento) parecem ser 

os mais atrativos para as posturas dos Calliphoridae e Sarcophagidae, independente 

do tamanho do cadáver. 

O processo de colonização das espécies estudadas em cadáver suíno deve 

ser considerado para cada espécie individualmente, já que cada espécie possui um 

comportamento peculiar frente aos estágios de decomposição. Todas as 

observações relatadas neste trabalho podem ser válidas, porém, é necessário mais 

estudos sobre comportamento de oviposição dessas espécies, principalmente em 

ambientes diferentes, como áreas abertas de capoeira. 

Tabela 2: Média de número de ovos das espécies de moscas mantidas em 

tubos de ensaio com carne suina, nas estações chuvosa e seca, na Reserva 

Florestal Adolpho Ducke. 

Espécies Estação chuvosa Estação seca 
Média de n h d e  Média de n"e ovos 

OVOS 

L. eximia 78,2 (n=5) 94,4 (n=5) 
H. semidiaphana 121,8 (n=4) 129,7 (n=7) 
H. segmentaria 88,6 (n=5) 146 (n=5) 

(n) número de fêmeas 



S . - - -  - 

Figura 15. Posição de oviposição das moscas no cadaver suíno na Reserva Florestal 
Adolpho Ducke. A L. eximia na garganta; B H. Segmentaria no dorso; C- H. 
semidiaphana no dorso. 



*- Dorso 

Figura 16: Desenho esquematico do suíno (Sus scrofa L.) mostrando as regiões do corpo, 
onde ocorreram oviposição. 1 L. eximia , 2 H. semidiaphana, 3 H. segmentaria. 



5.3 Tempo de desenvolvimento dos estágios imaturos (ovos, larvas e pupas) 

Os dados dos imaturos criados na gaiola-viveiro foram comparados com os de 

Greenberg & Zyska (1984). Esses autores trabalharam com metodologia diferente 

para a biologia de estágios imaturos de quinze espécies de Calliphoridae no Peru, 

dentre elas Lucilia eximia, Hemilucilia hermanlenti (Mel lo 1 972) e H. flavifacies 

(Engel 1931), a última sinônimo júnior de H. semidiaphana, conforme Dear (1 985) e 

Baumgartner & Greenberg (1 985). No Peru foram obtidos tempo de desenvolvimento 

dos estágios imaturos (ovos, estádios larvais e estágio pupal) e a descrição 

morfológica dos mesmos. Essas espécies foram criadas em uma floresta úmida em 

San Ramón, nos meses de junho e julho de 1980 e dezembro de 1981 e foram 

alimentadas com fígado bovino e com peixe. 

5.3.1 Lucilia eximia 

O ciclo de ovo a adulto durou 19,9 dias na estação chuvosa e 17,6 dias na 

seca (Tabela 3). No Peru, sem especifica o período de coleta, foi de 22,9 dias 

(Greenberg & Szyska, 1984). No estágio de ovo foram 13,8 h na estação chuvosa e 

12,2 h na seca; no Peru foram 12,7 h. No 1 O estádio larva1 foram 12,7 e 1 1,9 h nas 

respectivas estações; no Peru, 13 h. No 2 O  estádio foram 14 h em ambas estações; 

no Peru, 19,7 h, uma diferença de mais de cinco horas. No 3O estádio foram 30,6 e 

27,6 h, respectivamente. No período pré-pupal foram 220,2 h na estação chuvosa e 

127,7 h na seca; no Peru o 3O estádio e o período pré-pupal foram de 144 h. No 

estágio pupal foram 186.3 e 229.9 h nas respectivas estações; no Peru, 360 h. 



As larvas de L. eximia foram as primeiras a abandonar o cadáver. As larvas 

deslocaram-se aproximadamente até 5 m de distância para empuparem no solo ou 

sob a serapilheira em ambas estações. Na estação chuvosa empuparam mais na 

superfície, sob galhos secos, em troncos podres no solo; na estação seca 

empuparam principalmente sob o solo. 

Apesar de ser a primeira espécie a abandonar o cadáver foi a última a 

emergir o adulto dentre as espécies aqui estudadas (H. semidiaphana, H. 

segmentaria). Resultado semelhante foi obtido por Souza & Linhares (1 997). 

Na estação chuvosa a emergência do adulto ocorreu entre o 21 e 30° dia; na 

estação seca entre o 18O e 22O dia. Não foi observada emergência de adultos do 

experimento do cadáver suino. 

A média de temperatura e umidade relativa do ar durante o desenvolvimento 

de ovo a adulto de L. eximia são apresentados nas Figs. 17 e 18. 

5.3.2 Hemilucilia semidiaphana (=H. fla vifacies) 

H. semidiaphana tem como sinônimo H. flavifacies (Dear, 1985; Baumgartner 

& Greenberg, 1985). No trabalho do Peru Greenberg & Szyska (1984) consideraram 

H. flavifacies como espécie diferente. Portanto, a comparação entre as duas áreas 

(Manaus e Peru) é com a mesma espécie em face da sinonímia existente. 

O ciclo de ovo a adulto durou 10,l dias na estação chuvosa e 9,9 na seca 

(Tabela 3). No Peru, sem especifica o período de coleta, foi de 10 dias (Greenberg & 

Szyska, 1984). No estágio de ovo foram 21,8 h na estação chuvosa e 16,3 h na 



seca; no Peru, 22 h. No l0 estádio larval foram 10 e 17,l h respectivamente; no 

Peru, 14 h. No 2' estádio foram 19,8 e 20,6 nas respectivas estações; no Peru, 23 h, 

No 3' estádio foram 48,l e 36 h respectivamente. No período pré-pupal foram 23,3 h 

na estação chuvosa e 23 h na seca; no Peru o 3O estádio e o período pré-pupal 

foram de 72 h. No estágio pupal foram 1 19 e 122,l h nas respectivas estações; no 

Peru, 108 h. 

As larvas do cadáver suíno deslocaram-se até 3 m para empuparem no solo 

ou sob a serapilheira em ambas estações. Na estação chuvosa empuparam sob 

galhos secos e em troncos podres no solo, na estação seca empuparam sob a 

serapilheira e principalmente sob o solo próximo ao cadáver. 

Dentre as espécies estudadas esta foi a espécie que apresentou o ciclo de 

ovo a adulto mais curto sendo a primeira a emergir. Na estação chuvosa a 

emergêncía do adulto ocorreu entre o 1 1° e 15' dia; na estação seca entre o I l0 e 

13O dia. A emergência dos adultos da criação da gaiola-viveiro coincidiu com a 

emergência dos adultos criados no cadáver suíno. 

A média de temperatura e umidade relativa do ar durante o desenvolvimento 

de ovo a adulto de L. eximia são apresentados nas Fígs. 17 e 18. 

5.3.3 Hemilucilia segmenfaria 

O ciclo de ovo a adulto durou 12,l dias na estação chuvosa e 12,2 dias na 

seca (Tabela 3). No estágio de ovo foram 15,8 h na estação chuvosa e 14,4 h na 

seca. No l0 estádio larval foram 15,2 e 15,3 h nas respectivas estações. No 2" 

estádio foram 14,6 e 13,9, respectivamente. No 3O estádio foram 63,8 e 44 h, 



respectivamente. No período pré-pupal foram 45,4 h na estação chuvosa e 49,7 h na 

seca. No estágio pupal foram 134,5 e 156,l h respectivamente. Esta espécie não foi 

criada no Peru. Outra espécie do mesmo gênero criada por Greenberg & Szyska 

(1984) foi H. hermanienti com 12,4 dias, tempo muito próximo do obtido para H. 

segmentaria. 

H. segmentaria foi a maior larva de califorídeo presente no cadáver, 

notadamente no 3 O  estádio larval. É uma espécie que predomina na estação 

chuvosa, chegando a predar larvas de H. semidiaphana no estágio de fermentação 

do cadáver e até larvas da mesma espécie, no início do estágio seco, quando o 

alimento fica escasso. 

Empupou sob o solo em ambas as estações e foi a segunda espécie a 

emergir adultos. A emergência dos adultos da criação da gaiola viveiro coincidiu com 

a emergência dos adultos do cadáver suíno. Na estação chuvosa a emergência 

ocorreu entre o 13O e 17O dia e, na estação seca, entre o 13O e 18O dia. 

A média de temperatura e umidade relativa do ar durante o desenvolvimento 

de ovo a adulto de L. eximia são apresentados nas Figs. 17 e 18. 
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Figura 17. Tempo de desenvolvimento de ovo a adulto em dias em relação a 
média da temperatura ambiente na criação da gaiola viveiro, na 
estação chuvosa e seca na Reserva Florestal Adolpho Ducke. 
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Figura 18. Tempo de desenvolvimento de ovo a adulto em dias em relação a 
média da umidade relativa na criação da gaiola viveiro, nas 
estações chuvosa e seca na Reserva Florestal Adolpho Ducke. 



5.4 Descrição morfológica das larvas e do pupário de Lucilia eximia 

Primeiro estádio: comprimento médio 2,88 mm (n=57); cor branca, esqueleto 

cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, labial e hipofaringeano bem 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano estreito na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsal mais 

esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal e fenestra ausente (Fig. 

23). Espiráculo anterior ausente; segmento XII com três pares dorsais e três pares 

ventrais de tubérculos inconspícuos; espiráculo posterior com uma fenda alongada 

circundada por um peritrema incompleto. Disposição dos espinhos abdominais 

semelhante a do 3O estádio larval. 

Segundo estádio: comprimento médio 6,11 mm (n=50); esqueleto 

cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, labial e hipofaringeano bem 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano largo na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsaC- mais 

esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal mais comprido do que a 

extremidade anterior do corno dorsal; fenestra alongada e relativamente pequena 

(Fig. 24). Espiráculo anterior com 8-9 ramificáções digitiformes. Segmento XII com 

três pares dorsais e três pares ventrais de tubérculos pequenos (Fig. 26); espiráculo 

posterior com duas fendas alongadas circundadas por um peritrema incompleto; 

segmento XII com um par de tubérculos inconspícuos abaixo da placa espiracular 

(Fig. 26). Disposição dos espinhos abdominais semelhante a do 3 O  estádio. 



Terceiro estádio: comprimento médio 13,3 mm (n=123); corpo cilíndrico, cor 

esbranquiçada a creme. Esqueleto cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, 

labial e hipofaringeano bem esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano largo na 

conexão entre os cornos; corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; 

corno dorsal mais esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal mais 

comprido do que a extremidade anterior do corno dorsal; fenestra alongada e 

relativamente pequena (Fig. 25). Segmentos Il-XII com bandas de espinhos na 

margem anterior; completas nos segmentos Il-VII; ausentes dorsalmente nos 

segmentos VIII-XII. Segmentos VI-XI com espinhos ventrais na margem posterior, 

mais conspícuos nos segmentos posteriores. Segmento li, além da banda anterior, 

apresenta uma banda mediano-ventral incompleta (Fig. 19); espinhos deste 

segmento menores e inconspícuos quando comparados com os espinhos das 

bandas posteriores. Segmento XI com banda de espinhos na margem posterior 

interrompida lateralmente. Segmentos V-XII com falha mediana nos espinhos 

ventrais (Fig. 20). Espinhos com ápice pontiagudo na maioria dos segmentos (Fig. 

21). Espiráculo anterior com 8-9 ramificações digitiformes (Fig. 22). Segmento XII 

com três pares dorsais e três pares ventrais de tubérculos (Fig. 27). Tubérculo dorsal 

mediano levemente mais próximo do tubérculo externo do que do tubérculo interno. 

Turbérculo ventral externo maior que o mediano e o interno. Espiráculo posterior 

com três fendas alongadas e peritrèma completo, esclerotinizado, com botão bem 

visível e vacúolos distintos (Fig. 28). Segmento XII com um par de tubérculos 

inconspícuos abai,xo da placa espiracular (Fig. 27). Protuberância anal com projeção 

lateral e lobo dista1 bilobado; espinhos arranjados em foma de &em vista posterior 

(Fig. 27). 



Diferencia-se de H. semidiaphana e H. segmentaria pela ausência do esclerito 

oral acessório, peritrema completo e pelo tubérculo dorsal mediano levemente mais 

próximo do externo do que do tubérculo interno (Fig. 27). 

Pupário 

Comprimento médio 7,l mm (n=51); oval, de coloração vermelho-clara 

brilhante. Mantém as mesmas características da disposição das bandas de espinhos 

da larva de 3 O  estádio, exceto pela banda mediana do segmento I1 ausente. 

Segmento XII com manchas horizontais esclerotinizadas abaixo da placa espiracular 

(Fig. 50). Espiráculo anterior do segmento II com estrias transversais na região 

dorsal (Fig. 51). Espiráculo metatorácico circular, posicionado na margem posterior 

do segmento IV. Segmento V com uma mancha levemente mais escura nos 

espinhos localizados logo atrás do espiráculo (Fig. 52). Diferencia-se de H. 

semidiaphana e H. segmentaria pela presença de estrias no segmento I1 (Fig. 51). 

5.5 Descrição rnorfológica das larvas e pupário de Hemiiuciiia segmentaria 

Primeiro estádio: comprimento médio 2,85 mm (n=85); cor branca; esqueleto 

cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental e hipofaringeano bem 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano estreito na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsal mais 

esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal e fenestra ausente (Fig. 

33). Espiráculo anterior ausente. Segmento XII com três pares dorsais e três pares 

ventrais de tubérculos inconspicuos. Espiráculo posterior com uma fenda alongada 



circundada por um peritrema incompleto. Disposição dos espinhos abdominais 

semelhante a do 3O estádio larval. 

Segundo estádio: comprimento médio 6 mm (n=123); cor branca; esqueleto 

cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, labial e hipofaringeano bem 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano largo na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsal mais 

esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal do mesmo comprimento 

da extremidade anterior do corno dorsal; fenestra alongada e relativamente grande 

(Fig. 34). Espiráculo anterior com 12-14 ramificações digitiformes, sendo mais 

comum 12-13 ramificações. Segmento XII com três pares dorsais e três pares 

ventrais de tubérculos pequenos (Fig. 36); espiráculo do segmento XII com duas 

fendas alongadas circundadas por um peritrema incompleto (Fig. 36); segmento XII 

com um par de tubérculos inconspícuos abaixo da placa espiracular (Fig. 36). 

Disposição dos espinhos abdominais semelhante a do 3O estádio. 

Terceiro estádio: Larvas jovens medem 8,24 mm de comprimento (n=54), 

são brancas, sem pigmentação até 14 horas após entrar neste estádio (Fig. 37); 

após 14 horas apresentam-se parcialmente pigmentadas na região posterior do 

segmento XII (Fig. 38); e após 43 horas, totalmente pigmentadas, com manchas 

distribuídas ao longo do corpo e com comprimento médio de 14,4 mm (n=77). Corpo 

cilíndrico cor creme. Esqueleto cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, 

labial, oral acesssório e hipofaringeano bem esclerotinizados. Esclerito tentório- 

faringeano largo na conexão entre os cornos; corno dorsal distinto, mais longo do 



que o corno ventral; corno dorsal mais esclerotinizado na extremidade anterior; 

bastão parastomal do mesmo comprimento da extremidade anterior do corno dorsal; 

fenestra alongada e relativamente grande (Fig. 35). Segmento II -XII com bandas de 

espinhos na margem anterior; completas nos segmentos - V I ;  ausentes 

dorsalmente nos segmentos VIII-XII (Fig. 29). Segmentos V-VI e X-XI com falha 

mediana nos espinhos ventrais (Fig. 30). Espinhos proeminentes, simples, 

pontiagudos, esclerotinizados e alinhados irregularmente na maioria dos segmentos 

(Fig. 31). Região lateral e ventral da larva com manchas distribuídas ao longo do 

corpo (Figs. 29 e 30). Espiráculo anterior com 11 -14 ramificações digitiformes, sendo 

mais comum 13 ramificações (Fig. 32). Segmento XII com três pares dorsais e três 

pares ventrais de tubérculos. 0 s  dorsais interno e mediano aproximadamente iguais 

em tamanho. O ventral externo maior que o mediano e o interno (Fig. 38). Espiráculo 

posterior do segmento XII com três fendas alongadas, peritrema incompleto, 

esclerotinizado, sem botão; vacúolos distintos (fig. 39). Protuberância anal com 

projeção lateral e lobo dista1 bilobado; espinhos arranjados em forma de (Fig.38 ). 

Diferencia-se de H. semidiaphana pela disposição horizontal do corno dorsal 

na extremidade, manchas na larva lateral e ventral, ausência da área do botão e 

pelo tamanho da fenestra. 

Pupário 

Comprimento médio 9 mm (n=56). Oval, de coloração marrom-escura; 

mantendo as mesmas características da disposição das bandas de espinhos da 

larva de 3" estádio. Presente uma membrana transparente que reveste todo o 

pupário, exceto a área espiracular. Vista posterior do segmento XII com botão 



pigmentado na placa espiracular; manchas pigmentadas ao redor e abaixo da placa 

espiracular (Fig. 53). Segmentos II e III com mancha lateral inclinada na região 

ventral (Fig. 54). Espiraculo metatorácico circular na margem posterior do segmento 

IV. Segmento V com uma macha levemente mais escura nos espinhos localizados 

logo atrás do espiráculo (Fig. 55). 

Diferencia-se de H. semidiaphana e L. eximia pela ausência de estrias nos 

segmentos Il e lll. 

5.6 Descríção morfológica das larvas e do pupário de Hemilucilia semidiaphana 

Primeiro estádio: comprimento médio 2,7 mm (n=68); esqueleto 

cefalofaríngeo com mandíbula, escleritos dental, e hipofaringeano bem 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano estreito na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsal mais 

esclerotinizado na extremidade anterior; bastão parastomal e fenestra ausente. 

Espiráculo anterior ausente (Fig. 44). Segmento XII com três pares dorsais e três 

pares ventrais de tubérculos inconspícuos. Espiráculo posterior com uma fenda 

alongada circundada por um peritrema incompleto. A disposição dos espinhos 

abdominais é semelhante a descrição do 3 O  estádio larval. 

Segundo estádio: comprimento médio 5,64 mm (n=90); esqueleto cefalofaringeo 

com mandíbula, escleritos dental, labial e hipofaringeano comprido e 

esclerotinizados. Esclerito tentório-faringeano largo na conexão entre os cornos; 

corno dorsal distinto, mais longo do que o corno ventral; corno dorsal mais 





interno e o mediano (Fig. 48). Espiráculo posterior com três fendas alongadas, 

peritrema incompleto, esclerotinizado, botão presente e bem visível (Fig. 49). 

Segmento XII com um par de tubérculos abaixo da placa espiracular (Fig. 48). 

Protuberância anal com projeção e lobo dista1 bilobado; espinhos arranjados em 

forma de Vem vista posterior (Fig. 48). 

Diferencia-se de H. segmentaria pelo corno dorsal inclinado na extremidade 

posterior e pela fenestra pequena. 

Pupário 

Comprimento médio 8,2 mm (n=62); coloração vermelha a marrom-escura; 

textura lisa brilhante, forma oval e mais fina nos segmentos torácico, mantendo as 

mesmas características da disposição das bandas de espinhos da larva de 3' 

estádio. Vista posterior do segmento XII com manchas em forma de acima da 

placa espiracular e abaixo, estrias horizontais (Fig. 56). Estrias transversais nos 

segmentos 11, III e IV (Fíg. 57). Espiráculo metatorácico circular na margem posterior 

do segmento IV. Segmento V com mancha levemente mais escura nos espinhos 

localizados logo atrás do espiráculo (Fig. 58). 

A Lucilia eximia e H. semidiaphana foram descritas por Greenberg & Szyska 

(1984) e H. segmenfaría está sendo descrita pela primeira vez. 



O tempo de decomposição do cadáver suíno variou entre as estações, 

24 dias para a chuvosa e I I dias para a seca. Esta variação pode ter 

sido influenciada pelo peso dos cadáveres que foram 19 e 14 kg, 

respectivamente. 

A decomposição na Amazônia Central é muito rápida em face das altas 

umidades e temperaturas, chegando ao início do estágio de 

esqueletização em 14 dias na estação chuvosa e 5 dias na estação 

seca. 

Lucilia eximia colonizou o cadáver no estágio fresco (inicial); 

Hemilucilia segmentaría nos estágios fresco e putrefação (inchamento) 

e H. semidiaphana nos estágios fresco, inchamento e início da 

putrefação escura ( decomposição ativa). 

As primeiras oviposições foram nas proximidades da ferida (garganta) 

ocasionada pela arma de fogo e nas proximidades das mucosas bucal, 

nasal, ocular e genito-anal. 

Os dois primeiros dias de decomposição (fresco e inchamento) foram 

os mais atrativos para a oviposição de L. eximia, H. segmentaria e H. 

semidiaphana. 

O tempo de desenvolvimento dos imaturos variou entre as duas 

estações: para L. eximia foi de 19,9 dias na chuvosa e 17,6 dias na 

seca; para H. semidiaphana foi de 10,l e 9,9 dias, respectivamente, e 



para H. segmentaria foi de 12,l e 12,2, respectivamente; mesmo sem 

um teste estatístico percebe-se que o desenvolvimento das espécies 

foi mais rápido na estação seca. 

As informações biológicas obtidas para as mesmas espécies em outras 

regiões não podem ser aplicadas para a Amazônia Central. 



Anderson, G.S. & VanLaerhoven, S.L. 1996. Initial studies on insect succession on 

carrion in southwestern British Columbia. Journal of Forensic Sciences, 41 (4): 

61 7-625. 

Anjos, C.R. 2001. Entomofauna decompositora de carcaças de porcos na região de 

Belém, Par4 Brasil, com ênfase na família Calliphoridae (Diptera). 

Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Goeldi. Dissertação de 

Mestrado 123p. 

Bolton, B. 1994. Identification guide fo the ant genera on the world. Harvard 

University Press.Cambridge, Massachusetts, London, 222p. 

Bornemissza, G.F. 1957. An analysis of arthropod succession in carrion and the 

effect of its decomposition on the soil fauna. Australian Journal of Zoology, 5: 1 - 

12. 

Borror. D.J.; Triplehorn, C.A.; Johnson, F.N. 1989. An introduction to the sfudy of 

insects. 6 Q d .  Saunders College Publishing. Philadelphia, Chicago, San 

Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo 874p. 

Baumgartner, D.L. & Greenberg, B. 1985. Distribution and medical ecology of the 

blow flies (Diptera: Calliphoridae) of Peru. Annals of the Entomological Society 

of America, 78 (5): 565-587. 



Byrd, J.H. Castner, J. L. 2001. Forensic Entomology: the utility of arthropods in legal 

investigations. CRC Press. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 

41 8p. 

Carrera, M. 1991. Insetos de interesse médico e veterinário. Editora da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 228p. 

Carvalho, L.M.L.; Thyssen, P.J.; Linhares, A.X.; Palhares, F.A.B. 2000. A checklist of 

arthropods associated with pig carrion and human corpses in southeastern 

Brazil. Memórías do Instituto Oswaldo Cruz, 95 (1 ): 135-1 38. 

Carvalho, L.M.L; Linhares, A.X. 2001. Seasonality of insect succession and pig 

carcass decomposition in a natural Forest area in southeastern Brazil. Journal 

of Forensic Sciences, 46 (3): 604408. 

Catts, E. P. & Haskell, N. H. 1 990. Entomology & Death: a procedural guide. Joyce's 

Print Shop. USA, Clemson, South Carolina. 182p. 

Catts, E.P. & Goff, M.L. 1992. Forensic entomology in criminal investigations. Annual 

Review of Entomology, 37: 253-272. 

Cornaby, B.W. 1974. Carrion reduction by animals in constrasting tropical habitats. 

Biotropica, 6 (1 ): 51 -63. 

Dear, J.P. 1985. A revision of the New World Chrysomyini (Diptera: Calliphoridae). 

Revista Brasileira de Zoologia, 3 (3): 1 09-1 69. 





Hanski, 1. 1987. Carrion fly community dynamics: patchiness, seasonality and 

coexistence. Ecological Entomology, 12: 257-266. 

James, M. 1970. A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United 

States. Family Calliphoridae. Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 102: 1-27. 

Jirón, L.F. & Cartín, V.M. 1981. Insect succession in the decomposition of a mammal 

in Costa Rica. Journal of the New York Entomology Society, 89 (3): I 58-1 65. 

Keh, B. 1985. Scope and applications of forensic entomology. Annual Review of 

Entomolology, 30: 1 37-1 54. 

Kuusela, S. & Hanski, 1. 1982. The structure of carrion fly communities: the size and 

the type of carrion. Holarctic Ecology, 5: 337-348. 

Leclerq, M. & Vaillant, F. 1992. Entomologie et médecine Iégale: une observation 

inédite. Annales de Ia Société Entomologique de Françe, 28 ( I  ): 3-8. 

Mason, C.F. 1980. Decomposição. Temas de Biologia. Vol. 18 Ed. da Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 63p. 

Mégnin, P. 1894. Faune des cadavres. Aplication de L'entomologie a Ia Médiune 

Légale. G. Masson Editeurs, Paris. 214p. 

Monteiro-Filho, E.L.A. & Penereiro, J.L. 1987. Estudo de decomposição e sucessão 

sobre uma carcaça animal numa área do Estado de São Paulo, Brasil. Revista 

Brasileira de Biologia, 47 (3): 289-295. 



Moura, M.O. 1996. Decomposição, sucessão e faunistica: uma análise comparativa 

entre dois ambientes. Universidade Federal do Paraná, Curitiba Dissertação de 

Mestrado. 92p. 

Norris, K.R. 1965. The bionomics of blow flies. Annual Review of Entomology, 10 : 

47-68. 

Nuorteva, P. 1977. Sarcosaprophagous insects as forensic indicators. In: Tedeschi, 

C. G.; Eckert, W. G & Tedeschi, L. G. Forensic medicine: a study in trauma and 

environmental hazards. vol. 11. W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, 

Toronto, vol. 2: pp. 1072-1 095. 

Payne, J.A. 1965. A summer carrion study of the baby pig Sus scrofa Linnaeus. 

ECOIO~Y, 46 (5): 592-602. 

Pessoa, S.B. & Lane, F. 1941. Coleópteros necrófagos de interesse médico-legal - 
ensaio monográfico sobre a família Scarabaeidae de São Paulo .e regiões 

vizinha. Arquivo de Zoologia do Estado de São Paulo, 2: 389-504. 

Reed, H.B.J. 1958. A study of dog carcass communities in Tennessee, with special 

reference to the insects. The American Midland Naturalist, 59 (1 ): 21 3-245. 

I Ribeiro, J.E.L.; Hopkins, M.J.G.; Vicentini, A.; Sothers, C.A.; Costa, M.A.; Brito, J. M.; 

Souza, M.A.D.; Martins, L.H.; Lohmann, L.G.; Assunção, P.A.C.L.; Pereira, 

E.C.; Silva, C.F.; Mesquita, M.; Procópio, L.C. 1999. Flora da Reserva Ducke: 

Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na 

Amazônia Central. Manaus INPA. Ed. DFID 780p. 



Smith, K.G.V. 1986. A manual of Forensic Entomology. British Museum Natural 

History and Cornell University Press, London, 205p. 

Souza, A.M. 1994. Sucessão entomológica na decomposição de carcaça animal, 

com ênfase nas famílias Calliphoridae e Sarcophagidae. (Diptera) Universidade 

Estadual de Campinas Unicamp, São Paulo. Dissertação de Mestrado. 96p. 

Souza, A.M. 1999. Biologia em laboratório dos estágios imaturos de espécies de 

Calliphoridae e Sarcophagidae (Diptera) de importância médico legal na região 

de Campina. Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, 

Unicamp, São Paulo. Tese de Doutorado. 86p. 

Souza, A.M. & Linhares, A.X. 1997. Diptera and Coleoptera of potential forensic 

importance in southeastern Brazil: relative abundance and seasonality. Medica1 

and Veterinary Entomology, 1 1 : 8-1 2. 

Thyssen, P.J. 2000. Decomposição de sucessão entomológica em carcaças de 

suínos (Sus scrofa L.) de tamanhos diferentes: estudos em ambiente de mata 

natural na região de Campinas. Instituto de Biologia da Universidade Estadual 

de Campinas, Unicamp, São Paulo. Tese de Mestrado. 75p. 

I Tullis, K. & Goff, M.L. 1987. Arthropod succession in exposed carrion in a tropical 

rainforest on O' hu Island, Hawai'i. Journal of Medica1 Enfomology, 24 (3):  332- 

1 Vanlaerhoven, S.L..; Anderson, G. S. 1999. Insect succession on buried carrion in 

two biogeoclimatic zones of British Columbia. Journal of Forensic Sciences, 44 

(1 ): 32-43. 



Von Zuben, C.J.; Bassanezi, R.C.; Reis, S.F.; Godoy, W.A.C. & Von Zuben, F. J. 

1996. Theoretical approaches to forensic entomology: I-Mathematical model of 

postfeeding larva1 dispersal. Journal of Applied Entomology., 120: 379-382. 

Zumpt, F. 1965. Myiasis in man and animais in the Old World. Butterworths, London. 

267p. 

Watanabe, S. 1987. (ed) Glossá~o de Ecologia. ACIESF, CNDCT, FAPESP,CNPq 1" 

edição, São Paulo, 271 p 

Wolf, M.; Uribe, A.; Ortiz, A.; Duque, P. 2001. A preliminary study of forensic 

entomology in Medellín, Colombia. Forensic Science International, 120: 53-59. 



perit 

Figura 19-28. Lucilia eximia (Wiedemann) larva do 3O estádio; 19 vista lateral do 3' estádio; 20 vista 
ventral do 3O estádio; 21 espinhos do segmento do 3' estádio; 22 espiráculo anterior do 3O 
estádio; 23 esqueleto cefalofaringeano do 1 estádio; 24 esqueleto cefalofaringeano do 2O 
estádio; 25 esqueleto cefalofaringeano do 3' estádio; 26 vista posterior do segmento XII 
do 2' estádio; 27 vista posterior do segmento XII do 3' estádio; 28 placa espiracular direita 
do 3O estádio; ba, área do botão; bm, banda mediana ventral incompleta; b pastm, bastão 
parastomal; cd, corno dorsal; cv, corno ventral; f, fenestra; fm, falha mediana; f sp, fenda 
espiracular; tdi, tubérculo dorsal interno; tdm, tubérculo dorsal mediano; tde, tubérculo 
dorsal externo; tve, tubérculo ventral externo; tvm, tubérculo ventral mediano; tvi, 
tubérculo ventral interno; pa, protuberância anal; perit, peritrema; s, II- XII segmentação 
do corpo; scl den, esclerito dental; scl lab, esclerito labial; scl h, esclerito hipofaringeano; 
scl ten-f, esclerito tentorio-faringeano; v, vacúolos. 



Figura 29-39. Hemilucilia segmentaria (Fabricius) larva do 3 O  estádio; 29 vista lateral do 3 O  estádio; 30 
vista ventral do 3 O  estadio; 31 espinhos do segmento do 3 O  estádio; 32 espirdculo anterior 
do 3 O  estádio; 33 esqueleto cefalofaringeano do l0 estádio; 34 esqueleto cefalofaringeano 
do 2 O  estádio; 35 esqueleto cefalofaringeano do 3 O  estádio; 36 vista posterior do segmento 
XII do 2 O  estadio; 37 vista posterior do segmento XII do 3' estadio da larva jovem 
despigmentada; 38 vista posterior do segmento XII do 3 O  estddio da larva pigmentada; 39 
placa espiracular esquerda do 3 O  estádio; aos, esclerito oral acessório. 



5 rnm 

- 
0,l mm aos 45 

0,2 mm I mrn 
a 4049. Hemilucitia semidiaphana (Rondani) larva do 3O estádio; 40 vista lateral do 3' estadio; 41 

vista ventral do 3O estádio; 42 espinhos do segmento do 3O estádio; 43 espiráculo anterior 
do 3 O  estádio; 44 esqueleto cefalofaringeano do 1 estadio; 45 esqueleto cefalofaringeano 
do 2O estádio; 46 esqueleto cefalofaringeano do 3' estádio; 47 vista posterior do segmento 
XII do 2' estadio; 48 vista posterior do segmento XII do 3' estádio; 49 placa espiracular 
esquerda do 3O estádio; aos, esclerito oral acessório. 
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- Figuras 50-52. Pupa de Lucilia eximia, 50 vista posterior do segmento XII; 51 vista ventral do segmento 
torácico; 52 vista lateral do espiráculo metatorácico. Figuras 53-55. Pupa de Hemilucilia 
segmentaria, 53 vista posterior do segmento XII; 54vista ventral do segmento torácico; 55 
vista lateral do espiráculo metatorácico. Figuras 56-58. Pupa de Hemilucilia 
semidiaphana, 56 vista posterior do segmento XII; 57 vista ventral do segmento torácico; 
58 vista lateral do espiráculo metatorácico. 


