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RESUMO 

 

A Entomologia Forense refere-se ao estudo dos insetos associados a situações criminais 

podendo ser utilizada como ferramenta auxiliar na investigação de crimes envolvendo morte 

violenta. A ordem Coleoptera (besouros) corresponde a segunda maior ordem de interesse 

forense. Dentre as espécies de importância forense, destaca-se Oxelytrum discicolle 

(Coleoptera: Silphidae), por estar associada frequentemente a carcaças e cadáveres humanos. 

Este trabalho teve como objetivos: i) compilar dados sobre a distribuição geográfica de O. 

discicolle na América do Sul com intuito de contribuir e atualizar a revisão feita para o gênero 

há 30 anos, abordando aspectos conservacionistas e climáticos que influenciam a distribuição 

da espécie; ii) investigar a atratividade alimentar de O. discicolle por carcaças de Sus scrofa 

em diferentes estágios de decomposição oferecidas simultaneamente em um fragmento de 

mata de galeria no Cerrado, discutindo características bionômicas, reprodutivas e ecológicas; 

iii) observar o padrão temporal diário de atividade (diurno vs. noturno) da espécie no Cerrado. 

Oxelytrum discicolle está atualmente distribuída em cinco países e o Brasil detém o maior 

número de referências na literatura, estando a espécie associada a ambientes florestais e de 

elevada altitude. Apesar desta ter sido a primeira vez que a espécies foi registrada em Brasília 

(Distrito Federal), O. discicolle foi a mais abundante, mostrando-se significativamente mais 

atraída por carcaças em estágios mais avançados de decomposição em ambas as estações. 

Uma correlação positiva foi encontrada entre a abundância dos indivíduos e a estação 

chuvosa. A espécie apresentou um padrão de atividade prioritariamente noturno. O número de 

machos e fêmeas coletados não diferiram significativamente durante todo o experimento. 

Dessa forma, a espécie é um potencial indicador para estudos forenses, corroborando estudos 

anteriores que sugerem o papel fundamental dos besouros em casos onde os cadáveres são 

encontrados em estágios mais avançados. 

 

 

Palavras-chave: atratividade alimentar, comportamento, Entomologia Forense. 
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ABSRACT 

 

Forensic Entomology refers to the study of insects associated with criminal situations and can 

be used as an auxiliary tool in the investigation of crimes involving violent death. Coleoptera 

(beetles) is the second largest order of forensic interest. Among the species of forensic 

importance, Oxelytrum discicolle (Coleoptera: Silphidae) stands out, since it is often 

associated with carcasses and human corpses. This study aimed to: i) compile data on the 

geographical distribution of O. discicolle in South America in order to contribute and update 

the revision made about the genus 30 years ago, addressing conservation and climatic aspects 

that can have an influence in the species’ distribution; ii) investigate the attractiveness of O. 

discicolle by Sus scrofa carcasses at different stages of decomposition offered simultaneously 

in a gallery forest fragment in the Cerrado Biome, discussing bionomic, reproductive, and 

ecological characteristics; iii) observe the daily temporal pattern of activity (daytime vs. 

nighttime) of the species in the Cerrado. Oxelytrum discicolle is currently distributed in five 

countries, and Brazil has the largest number of references in the literature, being the species 

associated with forest environments and high altitude. Although this was the first time that the 

species was recorded in Brasília (Distrito Federal), it was the most abundant one, being 

significantly more attracted by carcasses in advanced stages of decomposition in both seasons. 

A positive correlation was found between the abundance of individuals and the rainy season. 

The species had a primarily nocturnal activity pattern. The amount of collected males and 

females did not differ significantly throughout the experiment. Thus, the species is a potential 

indicator for forensic studies, confirming previous studies that suggest the key role of beetles 

in cases where the bodies are found in more advanced stages. 

 

 

Keywords: Behavior, food attractiveness, Forensic entomology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Entomologia Forense (EF) é definida como a área de estudo dos insetos e outros 

artrópodes associados a diversas questões criminais, sendo utilizada como uma ferramenta 

auxiliar, por exemplo, na investigação de crimes contra pessoas vítimas de morte violenta, 

constituindo um campo multidisciplinar de estudo dos insetos que interage com os 

procedimentos legais (Amendt et al. 2004; Pujol-Luz et al. 2008). Após a ordem Diptera 

(moscas), Coleoptera é a segunda maior ordem de importância forense, encontrada em 

carcaças animais e cadáveres humanos (Catts & Goff 1992). 

 A ordem Coleoptera (besouros) é a mais biodiversa da classe Insecta composta por 

cerca de 350 mil espécies, correspondendo a 40% de todos os insetos. No Brasil já foram 

registradas pouco mais de 28 mil espécies em 105 famílias, sendo seu sucesso evolutivo 

atrelado a forte esclerotização de todas as partes expostas do corpo e a transformação das asas 

anteriores em élitros, sendo esses mecanismos os responsáveis por uma redução na perda de 

água e proteção contra possíveis predadores (Cassari & Ide 2012). 

 Por ser a segunda maior ordem de insetos de interesse forense com 345 espécies 

incluídas em 16 famílias, tanto em frequência de ocorrência quanto em abundância (Almeida 

et al. 2015) no Brasil, Coleoptera apresenta vários representantes necrófagos, muito embora a 

maioria seja predadora, também podendo apresentar uma variação de hábito alimentar entre a 

fase adulta e a larval (Mise et al. 2007). 

 As famílias frequentemente reportadas em associação com carcaças animais e 

cadáveres humanos na região Neotropical são Staphylinidae, Scarabaeidae, Dermestidae, 

Histeridae, Cleridae e Silphidae (Almeida & Mise 2009). Os besouros, assim como as 

moscas, também podem ser utilizados para a estimativa do intervalo pós-morte (IPM), 

especialmente nos estágios mais avançados do processo de decomposição, quando a 

abundância de dípteros diminui (Mise et al. 2007; Oliveira-Costa 2011). O estudo da 

sucessão, da biologia dessas espécies, da morfologia das formas imaturas, bem como o tempo 

em que habitam na carcaça, pode ser utilizado para estimar o IPM e também para obter outras 

informações relevantes para desvendar crimes, tais como: ocultação e translocação de cadáver 

(Catts & Goff 1992). 

 Dentro da família Silphidae são descritos atualmente 13 gêneros e 208 espécies 

mundialmente, distribuídas em sua maioria no Hemisfério Norte em duas subfamílias: 

Nicrophorinae e Silphinae (Ratcliffe 1996; Oliva 2012). A Região Neotropical apresenta 82 
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espécies distribuídas em nove gêneros (Peck & Anderson 1985). Apenas os gêneros 

Oxelytrum Gistel e Nicrophorus Fabricius ocorrem no Brasil, com destaque para Oxelytrum 

discicolle (Brullé, 1840). Esta espécie é encontrada em carcaças animais no sudeste e sul do 

país (Moura et al. 1997; Carvalho & Linhares 2001; Mise et al. 2007) e também sobre 

cadáveres humanos em decomposição (Carvalho et al. 2000; Barreto et al. 2002), incluindo 

no bioma Cerrado (Pujol-Luz et al. dados não publicados). 

 Estudos com foco em Coleoptera e Entomologia Forense no Cerrado são escassos 

(Rosa et al. 2011; Faria et al. 2013). Considerando-se que o Cerrado é o segundo maior bioma 

brasileiro ocupando certa de 20% do território nacional (Klink & Machado 2005) e que 

compreende um conjunto de ecossistemas heterogêneos tais como: cerrado (stricto sensu), 

cerradão, campo limpo, campo sujo e mata de galeria (Eiten 1972) estudos quantitativos que 

investiguem a bionomia, o comportamento e a ecologia de espécies de importância forense 

são necessários. 

 O presente trabalho consolida uma parceria científica entre a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e a Universidade de Brasília (UnB) e possui caráter multidisciplinar para 

preenchimentos de lacunas no conhecimento de aspectos ecológicos e comportamentais desta 

espécie ascendente em sua importância forense. 

 Este trabalho está organizado em dois capítulos com finalidades distintas: no – 

capítulo 1 – realizou-se um levantamento sobre a distribuição geográfica de Oxelytrum 

discicolle em trabalhos científicos com intuito de contribuir e atualizar a revisão feita para o 

gênero há 30 anos por Peck & Anderson (1985), abordando aspectos biogeográficos, 

conservacionistas e climáticos que influenciam a distribuição geográfica da espécie. 

Posteriormente – capítulo 2 – buscou-se investigar a atratividade alimentar de O. discicolle 

por carcaças de Sus scrofa em diferentes estágios de decomposição no bioma Cerrado para 

compreender o papel desta espécie na ecologia da decomposição de recursos efêmeros, 

discutindo características bionomicas, reprodutivas e ecológicas. Além disso, realizou-se uma 

observação do período temporal diário de atividade (diurno vs. noturno) de O. discicolle  com 

intuito de compreender aspectos comportamentais da espécie que auxiliará na estimativa da 

chegada do inseto ao cadáver, uma vez que a maioria dos crimes com mortes violentas 

ocorrem à noite. 

 Como fruto desta dissertação, parte do capítulo 1 resultou no manuscrito já aceito pela 

revista The Coleopterist Bulletin intitulado New record and update on the distribution of 

Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840) (Coleoptera: Silphidae) in South America (apêndice).  



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE 
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CAPÍTULO 1 – ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE 

OXELYTRUM DISCICOLLE (COLEOPTERA: SILPHIDAE) NA AMÉRICA DO SUL 

E PRIMEIRO REGISTRO PARA A REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A Família Silphidae (Coleoptera, superfamília Staphylinideoidea) é um grupo 

relativamente pequeno com 13 gêneros e 208 espécies, distribuídas em duas subfamílias: 

Nicrophorinae e Silphinae. Os adultos são relativamente grandes, medindo de 10 mm a 35 

mm de comprimento, cores vivas, antenas clavadas com os quatro antenômeros apicais 

expandidos, fórmula tarsal 5-5-5, corpo pouco esclerotizado e relativamente achatado. Élitro 

geralmente negro e alaranjado, por vezes totalmente negro. Parte posterior do hipômero 

variável antes da coxa, epipleura elitral estreitada antes da sutura. Cabeça com fronte não 

estreitada e borda clipeal anterior emarginada (Cassari & Ide 2012). Os representantes das 

duas subfamílias geralmente apresentam hábito alimentar necrófago na fase larval e onívoro 

na fase adulta (Oliva 2012). 

 A subfamília Nicrophorinae Kirby é bem estudada no Hemisfério Norte devido ao 

comportamento semi-social de espécies que exploram pequenas carcaças (lagartos, aves e 

pequenos roedores) (Ratcliffe 1996). Machos e fêmeas utilizam o recurso para cuidar da 

prole, com cooperação reprodutiva entre os sexos e cuidado dos juvenis (Scott 1998). Por 

construírem galerias no solo e enterrarem as carcaças, são conhecidos vulgarmente como 

burying beetles. Por sua vez, os representantes da subfamília Silphinae Latreille não 

apresentam cuidado parental e estão frequentemente associados com carcaças de grandes 

vertebrados, razão pela qual são conhecidos como carrion beetles (Peck & Anderson 1985). 

 A Região Neotropical abriga 82 espécies de Silphidae distribuídas em nove gêneros 

(Peck & Anderson 1985; Ratcliffe 1996; Oliva 2012). O gênero Oxelytrum Gistel é 

considerado um grupo monofilético baseado na presença de caracteres derivados (espinhos ou 

tubérculos nas coxas) e grupo irmão do gênero Ptomaphila Kirb & Spence da região 

Australiana. Oxelytrum provavelmente se originou na América do Sul durante o período 

Terciário quando este continente se encontrava ilhado (Peck & Anderson 1985). 

 Apenas quatro espécies do gênero Oxelytrum – Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840), 

Oxelytrum cayennense (Stürm, 1826), Oxelytrum erythrurum (Blanchard, 1840) e Oxelytrum 
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emarginatum (Portevin) – e uma espécie pertencente ao gênero Nicrophorus Fabricius 

ocorrem no Brasil (Peck & Anderson 1985), com destaque para Oxelytrum discicolle por estar 

frequentemente em associação com animais em decomposição (Moura et al. 1997; Carvalho 

et al. 2000; Mise et al. 2007; Souza et al. 2008). 

 Oxelytrum discicolle está distribuída desde o sul do Brasil até a região central e norte 

da América do Sul, exceto na Região Amazônica, ocorrendo também na América Central, 

México e extremo sul dos Estados Unidos (Peck & Anderson 1985). A espécie apresenta 

preferência por ambientes mais úmidos, como florestas estacionais (Peck & Anderson 1985). 

O adulto apresenta hábito alimentar onívoro, podendo se alimentar de larvas de dípteros e do 

substrato em decomposição, enquanto os imaturos são tipicamente necrófagos (Oliva 2012). 

 Almeida & Mise (2009) apresentaram como características apomórficas para O. 

discicolle: disco avermelhado pronotal, ângulos arredondados no pronoto e élitros com ápice 

lateral. Oliva (2012) resumiu as características diagnósticas dos adultos em: calo umeral 

dentado e olhos compostos proeminentes (Fig. 1). 

 

A) B)  

Figura 1. Oxelytrum discicolle em vista dorsal, coletados na Fazenda Água Limpa (FAL/UnB), 

Brasília: A) Macho B) Fêmea. 

 

 Em estudo realizado em fragmento de Mata Atlântica em Minas Gerais, Ferreira et al. 

(2006) observaram 28 características morfológicas em cada espécime coletado, das quais sete 

apresentam dimorfismo sexual, sendo elas: comprimento total do corpo; comprimento da 
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antena; comprimento do segundo e do terceiro segmento antenal; largura máxima do pronoto; 

comprimento do élitro; comprimento da tíbia mediana e o comprimento do tarso posterior.  

 Para imaturos, a primeira caracterização morfológica de O. discicolle foi realizada por 

Costa et al. (1988), com ilustrações da larva, pupa e adulto e alguns caracteres morfológicos 

relevantes. A descrição larval baseou-se em larvas de terceiro ínstar (Fig. 2A) mantidas em 

museus brasileiros (MZUSP e Instituto Florestal) com as seguintes características: 

aproximadamente 24 mm, campodeiforme, região dorsal castanha com manchas mais claras, 

tergitos esclerotinizados e prolongados lateralmente formando abas, cabeça prognata mais 

estreita que o pronoto, fortemente esclerotinizada, seis pares de estemas (sendo quatro em 

elevação dorsal e dois ventrais) (Fig. 2B), clípeo curto, antenas tri-segmentadas, peças bucais 

protraídas, mandíbulas móveis e simétricas, maxila móvel com gálea arredondada pilosa, 

pernas desiguais em tamanho com cerdas curtas, um par de urogonfos (Fig. 2D) apicais bi-

segmentados (sendo o basal aproximadamente quatro vezes maior que o apical), tergito com 

placa transversal unida ao esternito, de um a oito segmentos com um par de espiráculos 

anulares, abertura anal circular localizada no décimo segmento, região umeral com pequenos 

espinhos (Fig. 2C). Os autores também descreveram a pupa de O discicolle como adéctica, 

exarata e amarelada e os ovos como ovoides brancos leitosos (Costa et al. 1988). 

 Apesar de seu papel na decomposição de matéria orgânica, tais como carcaças, 

informações sobre a distribuição geográfica da espécie ainda são escassas. Neste capítulo, 

apresentamos uma compilação atualizada da distribuição geográfica de O. discicolle na 

América do Sul com base na literatura publicada. Nós também documentamos pela primeira 

vez a ocorrência de O. discicolle na Região Centro-Oeste do Brasil, em Brasília (Distrito 

Federal), em fitofisionomia conhecida como mata de galeria do bioma Cerrado. 
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Figura 2. A) Larva madura de O.discicolle em vista dorsal coletada em mata de galeria em 

Brasília. B) Cabeça com os estemas dorsais em foco. C) Espinhos na região umeral do pronoto. 

D) Urogonfos. 
 

 

1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os exemplares de O. discicolle utilizados nesta pesquisa foram gentilmente cedidos 

pela Profa. Marina Regina Frizzas do Departamento de Zoologia da UnB. O estudo foi 

realizado em uma área de mata de galeria da Fazenda Água Limpa (FAL), – 15°56’25”S 

47°56’22”O – pertencente à Universidade de Brasília (UnB) (Fig. 3). A fitofisionomia mata 

de galeria foi escolhida por ser um ambiente úmido e sombreado e por funcionar como 

refúgio ecológico para muitas espécies de insetos do bioma Cerrado. A FAL tem uma área 

total de 4.340 ha, está localizado a uma altitude de 1.066 m e pertence à Área de Proteção 

Ambiental Gama e Cabeça de Veado. Apresenta vegetação dominante do tipo arbórea com 
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espécies perenifólias das famílias Fabaceae, Myrtaceae e Lauraceae, da qual cerca de 80% se 

encontra preservada. A temperatura média diurna durante o período de coleta foi de 22 ± 1,0 ° 

C com umidade relativa de 80 ± 10% UR. 

 As coletas aconteceram semanalmente de novembro de 2013 a março de 2014. Foram 

utilizadas 15 armadilhas de queda (pitfalls) que consistiram em potes coletores de 800 ml 

enterrados ao nível do solo contendo água, sal e gotas de detergente para quebrar a tensão 

superficial e um suporte de metal suspenso com outro pote plástico contendo a isca. A 

armadilha foi protegida por uma grade metálica confeccionada para evitar que a isca fosse 

atacada por vertebrados e um prato de isopor para proteger contra o excesso de chuva. Foram 

utilizados três tipos de iscas previamente expostas à temperatura ambiente por 24 horas, com 

aproximadamente 300 gramas cada: carne de porco, moela de frango e fezes humanas. As 

armadilhas foram dispostas em cinco pontos ao longo da mata de galeria, separadas entre si 

por cerca de 20 metros. Em cada ponto foram instaladas três armadilhas, cada uma contendo 

um tipo de isca. 

 

 

Figura 3. Mapa esquemático representando o local de coleta: fragmento de mata de galeria no 

Cerrado, localizada na Fazenda Experimental Água Limpa (15º56'26 "S; 47º54'21" W) (FAL), 

que pertence à Universidade de Brasília (UnB). 

 

 As armadilhas permaneceram em campo durante todo o experimento e semanalmente 

os besouros eram coletados e as iscas e a solução eram repostas. Ao final, totalizaram-se 14 

expedições e 126 amostras independentes, sendo 42 de cada tipo de isca. Os coleópteros 

coletados foram armazenados em potes plásticos com álcool 70%, etiquetados e triados em 

laboratório, onde foram identificados com auxílio de chaves taxonômicas (Almeida & Mise 

2009; Oliva 2012). Uma amostra de 100 exemplares (50 machos e 50 fêmeas) foi depositada 

na Coleção Entomológica da Universidade de Brasília (voucher n ° 29,900- 30,000), o 
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restante do material foi conservado em álcool 70%. A abundância de adultos O. discicolle foi 

comparada entre as diferentes iscas por meio do test T com variâncias separadas. As análises 

foram feitas no programa Statistica 7.1, com nível de significância de 5%. 

 Simultaneamente, foi realizado um levantamento dos estudos que registraram a 

ocorrência de Oxelytrum discicolle, por meio de pesquisas nas bases de dados disponíveis na 

internet a partir do: Web of Science, Google Acadêmico, Periódicos Capes e da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). As palavras-chave usadas nesta pesquisa incluíram 

termos gerais e nomes científicos relacionados à Entomologia Forense (ex: Oxelytrum 

discicolle, carrion beetles, Silphidae, succession of carrion fauna, forensic entomology, beetle 

succession, carrion decomposition, checklist of insects associated), acrescentando referências 

geográficas para os países da América do Sul. 

 

 

1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Ao total, 1.549 espécimes de O. discicolle foram coletados. A abundância média foi 

maior nas armadilhas iscadas com tecido de porco (66,2 ± 22,02 EP) e menor sobre iscas de 

moela de frango (44,4 ± 17,46 EP). No entanto, estas médias não diferiram significativamente 

(t sep. var. = 0,776; P = 0,44). Este resultado demonstra que ambas as iscas podem ser 

utilizadas em estudos populacionais de O. discicolle. Nenhum adulto foi coletado nas 

armadilhas contendo fezes, comprovando que a espécie não exibe hábito alimentar coprófago. 

Trabalhos anteriores também coletaram O. discicolle em diferentes tipos de tecido animal em 

decomposição, tais como: rato (Moura et al. 1998; Mise et al. 2013; Sandoval & Medeiros 

2013), porco (Carvalho & Linhares 2001; Mise et al. 2007; Segura et al. 2009), frango 

(Velasquez & Viloria 2009; 2010) e até mesmo cadáver humano (Barreto et al. 2002). 

 Com base no conhecimento atual disponível sobre a distribuição geográfica de 

Oxelytrum discicolle, apresenta-se aqui o primeiro registro da espécie em mata de galeria no 

Cerrado e, a primeira ocorrência documentada da espécie na Região Centro-Oeste do Brasil. É 

importante destacar que o bioma Cerrado é composto por paisagens altamente heterogêneas, 

com formações abertas: tais como campos limpos, campos sujos, campos, e também com 

formações fechadas: como cerrado (stricto sensu), cerradão e mata de galeria (Eiten 1972; 

Klink & Machado 2005). Até o momento, o único registro da espécie no bioma Cerrado foi 

feito por Rosa et al. (2011), como parte de uma pesquisa de insetos necrófagos em Minas 
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Gerais, no sudeste do Brasil. Naquele estudo, apenas três adultos foram coletados em um 

experimento de longa duração (1 ano), realizado em duas fisionomias abertas do Cerrado. 

 A partir deste trabalho, amplia-se o conhecimento sobre a distribuição geográfica da 

espécie, considerando que o registro anterior mais próximo foi a 400 km de Brasília, em 

Uberlândia (MG) (Rosa et al. 2011). Os limites naturais de ocorrência da espécie (aspectos 

climáticos, altitude, por exemplo) não são bem conhecidos. No entanto, de acordo com a 

literatura, nota-se que O. discicolle ocorre com mais frequência em áreas florestais localizadas 

em altitudes elevadas (Tabela 1). A maioria dos registros encontrados foi em áreas acima de 

600 m de altitude, como Brasília (1.060 m). Além disso, uma associação entre a abundância e 

a estação chuvosa parece ser inferida a partir da literatura publicada (Peck & Anderson 1985; 

Ferreira et al. 2006). 

 Devido a uma combinação de projetos de investigações sólidas com foco na 

diversidade de coleópteros, especialmente na Universidade Federal do Paraná, e a sua enorme 

variedade de biomas e ambientes o Brasil detém o maior número de referências (Tabela 1). 

Além disso, O. discicolle foi relatado em estudos realizados na Venezuela, Colômbia, 

Uruguai e, recentemente no Peru (Sikes & Chaboo 2015). 

 Na América do Norte, trabalhos realizados no México registraram uma alta 

abundância de O. discicolle na estação chuvosa em ambientes urbanos e florestais nos últimos 

quinze anos (Navarrete & Quiroz 2000; Arrelano et al. 2005; Quiroz-Rocha et al. 2008; 

Trevila-Rebolar et al. 2010; Naranjo-Lopez & Navarrete-Heredia 2011; Díaz et al. 2015). Há 

registro da ocorrência da espécie em outros países do continente americano, com base em 

exemplares depositados em coleções entomológicas no mundo (Blackwelder 1945; Valcárcel 

et al. 2012; Amat-García & Valcárcel 2014). Porém, a maior parte desses registros refere-se a 

coletas realizadas décadas atrás, sem informações essenciais sobre a data e o local de coleta, o 

tipo de ambiente no qual o inseto foi registrado, a metodologia empregada ou o tipo de isca 

utilizada. 

 Por outro lado, mesmo quando se utilizou de uma amostragem intensiva de 

coleópteros de solo (utilizando coleta ativa e passiva) em outro bioma sul-americano, na 

floresta tropical sazonalmente seca conhecida como Caatinga, a espécie não foi registrada 

(Mayer & Vasconcelos 2013). Em um ambiente árido da província de San Juan na Argentina, 

em estudo de sucessão da entomofauna associada a carcaças de porcos durante todo o ano 

exemplares da espécie também não foram coletados (Aballay et al. 2012). Santos et al. 

(2014), durante as estações de chuva e seca em uma área de reserva ambiental na Paraíba, 
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coletaram 4.851 coleópteros associados a duas carcaças de Sus scrofa, dos quais nenhum 

pertencia a Família Silphidae.  

 

Tabela 1. Trabalhos científicos publicados que coletaram Oxelytrum discicolle (Coleoptera: 

Silphidae) associada a substrato em decomposição na América do Sul (1997 – 2015). 

 

País 

Tipo de  

Ambiente Substrato Altitude Estação Referência 

BRASIL 
      Curitiba Urbano Rato 950 m Seca e Chuvosa Moura et al. 1997 

Curitiba Floresta Urbana Rato 950 m Seca e Chuvosa Moura et al. 1998 

Campinas Floresta Urbana Porco e Humano      685 m Seca e Chuvosa Carvalho et al. 2000 

Nova Era Rural ***                           790 m Seca e Chuvosa Oliveira et al.  2001 

Campinas Florestal Porco                        685 m Seca e Chuvosa Carvalho & Linhares 2001 

Santa Bárbara Rural ***                           1200 m Seca e Chuvosa Freitas et al. 2002 

Curitiba Floresta Urbana Rato                          940 m  Chuvosa Moura 2004 

Viçosa Florestal *** 648 m Seca e Chuvosa Ferreira et al. 2006 

Curitiba Urbano Porco 945 m Seca Mise et al. 2007 

Curitiba Urbano Porco 945 m Seca e Chuvosa Mise et al. 2008 

Pelotas Urbano Coelho 7 m Seca e Chuvosa Souza et al. 2008 

Uberlândia  Florestal Porco 887 m Seca e Chuvosa Rosa et al. 2011 

São Bernardo Florestal Rato  986 m Seca Sandoval & Medeiros 2013 

Curitiba Urbano ------------------ 945 m Seca e Chuvosa Fockink et al. 2013 

Curitiba Florestal Rato 900 m Seca Mise et al. 2013 

Brasília Mata de Galeria Porco 1066 m Seca e Chuvosa PRIMEIRO REGISTRO 

URUGUAI  
      

Sierra de Minas 

 

Floresta serrana Vaca 370 m  Seca e Chuvosa 

Gonzalez-Vainer & 

Morelli 2008  

COLÔMBIA  
      Medellín Urbano Porco 1450 m Seca e Chuvosa Wolff et al. 2001 

Cali Urbano Humano 1018 m Seca e Chuvosa Barreto et al. 2002 

Bogotá Urbano Porco 2543 m Chuvosa  Camacho 2005 

Consacá Rural Porco 1720 m Chuvosa Salazar-Ortega 2008 

Bogotá Semi-rural Porco 2700 m Chuvosa Segura et al. 2009 

Pereira Rural Porco 1550 m Chuvosa Grisales et al. 2010 

Colombian Andes Rural Porco 2614 m Seca Barrios & Wolff 2011 

VENEZUELA 
      Miranda Florestal Rato 1635 m Chuvosa Velasquez 2008 

Miranda Florestal  Rato e Frango 1689 m Chuvosa Velasquez & Viloria 2009 

Miranda Florestal Rato e Frango 1689 m Chuvosa Velasquez & Viloria 2010 

 

*** armadilha luminosa                  ------- não informado 
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 Tais estudos reforçam a preferência de O. discicolle para habitats úmidos e uma não 

preferência por ambientes com pouca cobertura de vegetação, altas temperaturas e baixas 

taxas de umidade. No entanto, é importante reforçar que a metodologia de amostragem 

utilizada em estudos anteriores pode não ter sido direcionada à captura de espécimes de O. 

discicolle, o que pode explicar a ausência de exemplares registrados nos estudos de campo, 

como em São Paulo (Carvalho et al. 2004). 

 Os recentes avanços em pesquisas ecológicas com foco em Coleoptera na Região 

Neotropical, acumulam conhecimento sobre dados bionômicos, hábitos alimentares e 

distribuição geográfica da espécie que contribuem para a compreensão da história natural de 

O. discicolle. Atualmente, O. discicolle foi mencionado em um checklist de besouros de 

importância forense no Brasil juntamente com outras 344 espécies de 16 famílias (Almeida et 

al. 2015). É importante ressaltar que a correta identificação da espécie é fundamental para o 

mapeamento da ocorrência de O. discicolle no Brasil. Por exemplo, Kotzko et al. (2015) 

documentam a espécie na Amazônia, quando, de acordo com os registros e especialistas (Mise 

et al. 2010; Ururahy-Rodrigues et al. 2010), a espécie em questão seria Oxelytrum cayennense 

(Sturm, 1826).  

 Nossos resultados contribuem para atualizar e expandir a única informação 

sistematizada sobre a distribuição de O. discicolle na América Latina, proposta há trinta anos 

por Peck e Anderson (1985). Mesmo que adultos de O. discicolle tenham sido coletados em 

cadáveres humanos (Carvalho et al. 2000; Barreto et al. 2002), sua importância forense 

precisa ser comprovada por meio de seu efetivo uso como evidência complementar em 

investigações criminais. 
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CAPÍTULO 2 – OXELYTRUM DISCICOLLE (COLEOPTERA: SILPHIDAE): 

PADRÃO DE ATIVIDADE DIÁRIA E ATRATIVIDADE ALIMENTAR POR 

CARCAÇAS DE SUS SCROFA EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE DECOMPOSIÇÃO 

EM UM FRAGMENTO DE MATA DE GALERIA NO CERRADO 
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CAPÍTULO 2 – OXELYTRUM DISCICOLLE (COLEOPTERA: SILPHIDAE): 

PADRÃO DE ATIVIDADE DIÁRIA E ATRATIVIDADE ALIMENTAR POR 

CARCAÇAS DE SUS SCROFA EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE DECOMPOSIÇÃO 

EM UM FRAGMENTO DE MATA DE GALERIA NO CERRADO 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 Bioma Cerrado 

 O bioma Cerrado é a mais diversificada savana tropical no mundo, e representa o 

segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 20% do território (Fig. 4) (Klink & 

Machado 2005). Seu clima é estacional, com períodos bem definidos, sendo um chuvoso com 

duração de outubro a março, seguido por um período seco de abril a setembro (Eiten 1972). A 

precipitação média é de 1.500 mm por ano, com temperaturas médias diurnas variando em 

torno de 22 °C a 27 °C (Klink & Machado 2005). 

 O Cerrado é constituído por fitofisionomias altamente heterogêneas, de formações 

abertas tais como: campos limpos, campos sujos, campos, e formações fechadas, como 

cerrado (stricto sensu), cerradão e mata de galeria (Eiten 1972). As matas de galeria são 

biologicamente diversas e em conjunto com outras comunidades vegetais ripárias estão entre 

os ecossistemas mais ameaçados do mundo. São paisagens fechadas, com árvores de médio e 

grande porte, com pouca incidência de luz e geralmente dependentes de algum corpo d’água 

próximo para manutenção da vida de espécies do Cerrado, inclusive espécies endêmicas 

(Eiten 1972). O bioma Cerrado também é considerado um hotspot prioritário para 

conservação em nível mundial devido enorme diversidade de espécies animais e vegetais 

endêmicas (Myers et al. 2000). 

 Poucos trabalhos descrevem a entomofauna do Cerrado (Pinheiro et al. 2002; Rosa et 

al. 2011; Silva et al. 2011; Faria et al. 2013; Luçardo et al. 2014) sendo necessários mais 

estudos sobre os mais diversos grupos para fins ecológicos e conservacionistas, especialmente 

entre Coleoptera, grupo frequentemente influenciado pelos efeitos abióticos da savana tropical 

(Luçardo et al. 2014). 
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Figura 4. Distribuição do Bioma Cerrado ao longo do território brasileiro. 

 

 

2.1.2 Insetos necrófagos e estágios de decomposição 

 Diversos autores descrevem fases ou estágios para o processo de decomposição 

(Bornemissza 1957; Payne 1965; Davis & Goff 2000; Galvão 2013). Embora o processo seja 

contínuo, esta organização artificial em fases discretas tem utilidade prática em estudos 

cadavéricos e investigações criminais (Goff 2009). O processo de decomposição é 

impulsionado pela autólise (destruição das células por enzimas próprias), pela putrefação 

(decomposição por microrganismos) e pela atividade de insetos, principalmente, larvas de 

dípteros. Durante este processo, o cadáver exposto altera as suas propriedades físicas; os 

tecidos mole acabam por se desintegrar e o odor de putrefação varia ao longo desse processo. 

A massa corporal reduz gradualmente ou rapidamente, sendo fortemente influenciada pela 

atividade dos insetos necrófagos (Jarmusz & Bajerlein 2015). 
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 A categorização das fases de decomposição mais utilizada em experimentos de 

entomologia forense apropria-se do estudo de Payne (1965) que conduziu experimento de 

decomposição com carcaças de pequena biomassa de Sus scrofa (Linnaeus, 1758) e 

reconheceu seis estágios/fases da decomposição: 

 Estágio Fresco: inicia-se no momento da morte, ou do início do descongelamento da 

carcaça e continua até as primeiras evidências de inchamento. Há ausência de odor; este, 

quando ocorre, geralmente é relacionado às fezes do animal.  

 Estágio de Inchamento: os primeiros sinais visíveis incluem um leve inchamento da 

região abdominal com coloração esverdeada. Bolhas de sangue nas regiões de orifícios 

naturais (boca, nariz e ânus) passam a se formar.  

 Estágio de decomposição ativa: inicia-se com o rompimento de tecido epitelial e início 

da perda de biomassa. Nessa fase com o rompimento de tecido pela ação bacteriana e de 

larvas de insetos, fortes odores são percebidos.  

 Estágio de decomposição avançada: neste estágio, a maioria dos tecidos moles da 

carcaça já foi degradada; no entanto, algumas partes de tecidos moles ainda podem ser 

encontradas na região abdominal. Nesta fase o odor começa a desvanecer.  

 Estágio seco: caracteriza-se por apresentar apenas pele seca, cartilagens e restos de 

ossos. Os odores se tornam menos intensos e a atividade de insetos diminui.  

 Estágio de restos: representa os vestígios de ossos, pelos/cabelos e unhas, sendo 

impossível o reconhecimento de cartilagens ou pele. É difícil determinar quando o estágio 

seco se finda e o estágio de restos começa. O odor é mais associado ao do próprio solo do 

local onde a decomposição ocorreu.  

 As principais famílias de Coleoptera associadas aos mais diversos estágios de 

decomposição são: Staphylinidae, Scarabaeidae, Dermestidae, Histeridae, Cleridae e 

Silphidae (Almeida & Mise 2009; Almeida et al. 2015) atuando sobre o recurso como 

onívoros, predadores e/ou necrófagos. Goff (1991) afirma que Coleoptera aumenta tanto em 

abundância quanto em riqueza durante os estágios mais avançados de decomposição e que, 

quando esqueletos humanos são recuperados, os coleópteros compreendem a principal 

evidência entomológica. 

 A entomofauna associada ao recurso em decomposição pode ser agrupada nas 

seguintes guildas: i) Insetos necrófagos, aqueles que se alimentam de tecidos em 

decomposição de origem animal e parte do seu desenvolvimento ocorre na carcaça, 

constituindo a mais importante categoria de espécies para estabelecer o tempo de morte; ii) 
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Insetos predadores, que se alimentam de outros insetos, geralmente de ovos e larvas de 

dípteros. Em algumas espécies, adultos e imaturos são necrófagos ou predadores, enquanto 

em outros, adultos e larvas podem diferir em preferências alimentares; iii) Insetos 

parasitóides, que possuem parte do seu desenvolvimento obrigatoriamente no interior de um 

único hospedeiro; iv) Insetos onívoros, que se alimentam tanto dos habitantes do recurso 

quanto da própria carcaça, v) Insetos acidentais, que utilizam o recurso em decomposição 

apenas como extensão do habitat (Smith 1986). 

 Todas essas fases da decomposição sofrem influência das condições abióticas da 

região, como temperatura, características do solo, grau de exposição ao sol, umidade, entre 

outros aspectos, os quais afetam a duração do processo da decomposição. Desta forma, 

trabalhos exploratórios regionais são importantes para o entendimento da ecologia da 

decomposição em determinada região, bem como do efetivo uso dos insetos em investigações 

criminais. 

 

2.1.3 Ecologia química e atratividade alimentar  

 Insetos necrófagos geralmente comunicam-se por meio do sistema olfativo, mediado 

por sinais químicos voláteis. O estudo das substâncias químicas utilizadas para as interações 

entre organismos e das respostas por elas desencadeadas é conhecido como ecologia química. 

O primeiro estudo sobre ecologia química de O. discicolle no Brasil foi realizado por Fockink 

et al. (2013), que revelaram a presença de dois compostos macho-específicos e que as fêmeas 

são atraídas por voláteis de machos juntamente com o odor das carcaças. Com isso, 

concluíram que machos são os responsáveis por encontrar o recurso alimentar primeiro, para 

depois exalar feromônios que juntamente com o odor da carcaça atraem fêmeas para 

alimentação, cópula e oviposição (Fockink et al. 2013). 

Em geral, a percepção dos sinais químicos em Coleoptera é captada pelas antenas, 

cujos pelos olfativos entram em contato com as moléculas decodificando a informação 

carregada no odor. Desta forma, para que o reconhecimento dos compostos orgânicos voláteis 

– qualquer composto que participe de reações fotoquímicas na atmosfera, composto por 15 

átomos de C ou menos – presentes no ambiente seja traduzido na linguagem do sistema 

nervoso e produza um impulso elétrico que será transmitido aos centros cerebrais, o besouro 

deve ter a capacidade de perceber estes compostos, converter a informação codificada na 

estrutura e determinar a concentração das moléculas de odor para produzir uma resposta 

comportamental condizente a tal estímulo (Vogt 2003). 
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 A atratividade de espécies necrófagas por cadáveres e carcaças (recursos efêmeros) 

está relacionada com dois tipos de informações, a visual e a olfativa, que agem em conjunto, 

formando uma percepção unificada que orienta os indivíduos ao recurso alimentar. A pista 

visual depende de fatores como a iluminação e a exposição da carcaça, enquanto a olfativa vai 

depender dos gases liberados pela atividade microbiana de decomposição e das proporções de 

gorduras, carboidratos e proteínas, que são específicas de cada organismo em decomposição 

(Dekeirsschieter et al. 2009). É importante destacar que os odores exalados durante a 

decomposição de carcaças tendem a mudar ao longo dos estágios, gerando uma atratividade 

diferenciada, pois à medida que diferentes tecidos vão sendo degradados esse odor cadavérico 

tende a mudar (Nuorteva 1977). Essa atratividade diferencial pode resultar em uma 

atratividade alimentar para determinados grupos de interesse forense. Pouco se sabe sobre esta 

interface entre ecologia química e estágios de decomposição, sendo necessários mais estudos, 

especialmente sobre coleópteros necrófagos. 

 

2.1.4 Oxelytrum discicolle: ocorrência, bionomia e hábito alimentar 

 Dentre as espécies de Silphidae (Coleoptera) que ocorrem na Região Neotropical, 

destaca-se Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840) a qual é frequentemente associada a carcaças 

em decomposição na América do Sul (Moura et al. 1997; Carvalho et al. 2000; Wolff et al. 

2001; Camacho 2005; Mise et al. 2007; Souza et al. 2008; Salazar-Ortega 2008; González-

Vainer & Morelli 2008) e foi registrada apenas em um trabalho no bioma Cerrado (Rosa et al. 

2011). Os adultos são considerados onívoros, preferencialmente predadores de larvas de 

moscas varejeiras, enquanto suas larvas apresentam hábito tipicamente necrófago (Oliva & Di 

Lorio 2008, Velásquez & Viloria 2010). 

 Estudos recentes na Região Sul no Brasil mostraram que, para as características 

climáticas da região, O. discicolle é abundante em carcaças desde o início da decomposição, 

diminuindo gradativamente ao longo do processo, deixando de explorar o recurso nas fases 

mais avançadas (Mise et al. 2008). No Sudeste, Carvalho e Linhares (2001) observaram que 

O. discicolle foi mais abundante em estágios mais avançados da decomposição. Em ambiente 

florestal em São Paulo Carvalho et al. (2000) registraram a espécie durante cinco anos de 

experimento em carcaças de Sus scrofa ao longo de todo o processo de decomposição, sendo 

classificada como espécie indicadora forense. Em Minas Gerais, uma baixíssima abundância 

de O. discicolle foi relatada em carcaças de porcos domésticos em campo sujo e Cerrado 

stricto sensu (Rosa et al. 2011).  
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 No Nordeste brasileiro nenhum exemplar de O. discicolle ou de outra espécie de 

Silphidae foi coletado em inventários recentes sobre coleopterofauna necrófaga tanto no 

bioma Caatinga (Mayer & Vasconcelos 2013; Santos et al. 2014) quanto em fragmento de 

mata atlântica (Cruz & Vasconcelos 2006). Na Região Norte Ururahy-Rodrigues et al. (2010) 

e Mise et al. (2010) coletaram Oxelytrum cayennense em carcaças de suínos de grande porte 

na Amazônia Central, no entanto O. discicolle não foi registrada. 

 Atrelado ao conhecimento sobre a distribuição e hábito alimentar da espécie, estudos 

sobre biologia e desenvolvimento de O. discicolle também foram desenvolvidos (Velásquez 

& Viloria 2009). As autoras procuraram determinar o tempo de desenvolvimento da espécie 

sob diferentes temperaturas e observaram que a 20° C, o desenvolvimento total de O. 

discicolle foi de cerca de 30 dias, sendo que o terceiro instar apresentou a maior duração (13,2 

dias) seguido do tempo de pupação (9,5 dias). Para temperaturas tropicais (28° C) o ciclo de 

ovo a adulto ocorre muito mais rápido (20 dias), com maior tempo larval também para o 

terceiro instar (6 dias) (Velásquez & Viloria 2009). 

 No Brasil, experimentos bionômicos realizados por Mise (2011) mostram semelhanças 

na duração dos estágios larvais de O. discicolle em relação ao trabalho de Velásquez & 

Viloria (2009), no entanto o autor sinalizou divergências quanto a duração do tempo de ovo, o 

qual eclodiu mais rápido em seu experimento. Mise (2011) observou também que o terceiro 

instar tem uma taxa de crescimento menor do que os outros instares e que o tempo de ovo a 

adulto foi de 22 dias sob temperatura de 25°C com umidade relativa de 70-80%. 

 

2.1.5 Oxelytrum discicolle e sua aplicação para a Entomologia Forense 

 Coleópteros podem ser utilizados para a estimativa do intervalo pós-morte (IPM). 

Estudos de sucessão, da biologia de espécies necrófagas, da morfologia das formas imaturas, 

bem como o tempo em que habitam na carcaça, são úteis nas investigações criminais em que 

os vestígios entomológicos são encontrados (Catts & Goff 1992; Amendt et al. 2004; Pujol-

Luz et al. 2008). 

 Estudos sobre a coleopterofauna associada a carcaças vêm sendo conduzidos no Brasil 

desde o século passado, Luederwaldt (1911) encontrou 62 espécies associadas ao recurso em 

decomposição, enquanto Mise et al. (2007) registraram 112 espécies. Almeida et al. (2015) 

compilaram os registros disponíveis na literatura e produziram uma lista de coleópteros de 

importância forense no país, perfazendo um total de 345 espécies em 16 famílias com registro 

de ocorrência em 16 estados brasileiros. 
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 Apesar de classificada como espécie de importância forense (Almeida et al. 2015), 

informações sobre comportamento, ecologia e reprodução de O discicolle são escassas, 

particularmente no bioma Cerrado. Até o momento pouco se conhece sobre a biologia e 

ecologia alimentar de O. discicolle, sendo necessários mais estudos sobre os temas, visto que 

esta espécie tem sido utilizada em investigações criminais no Cerrado (Pujol-Luz 

comunicação pessoal). Por exemplo, O. discicolle foi considerada vestígio entomológico em 

dois estudos de caso de morte violenta publicados até o momento (Carvalho et al. 2000; 

Barreto et al. 2002). 

 Carvalho et al. (2000) coletaram O. discicolle no Instituto de Medicina Legal (IML) 

em Campinas na década de 1990 em cadáveres humanos em estágios avançados de 

decomposição. Barreto et al. (2002) registraram a presença da espécie em cadáveres humanos 

nos estágios fresco e de inchamento, oriundos de ambiente rural e urbano, na Colômbia. No 

Distrito Federal, a espécie já foi coletada em locais de crime e sobre cadáveres humanos em 

diversos estágios de decomposição na estação chuvosa de Brasília (Pujol-Luz dados não 

publicados) o que justifica a necessidade de estudos sobre aspectos ecológicos e 

comportamentais da espécie. 

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.2.1 Justificativa  

 Em condições naturais, recursos efêmeros em diferentes estágios de decomposição 

estão disponíveis simultaneamente, e os insetos podem exibir tanto comportamentos 

generalistas como exigências bastante específicas em relação à fase de decomposição mais 

adequada para sua alimentação, sítio de cópula ou local para postura de sua progênie. Apesar 

desta complexidade, os trabalhos ecológicos sobre coleópteros necrófagos invariavelmente 

têm inventariado a comunidade associada às carcaças diariamente ao longo de todo o processo 

de decomposição com amostragens consecutivas (Mise et al. 2007; Mayer & Vasconcelos 

2013). Até o momento não há estudos que testem a atratividade por carcaças animais em 

diferentes estágios de decomposição oferecidos de forma simultânea.  

 Informações sobre atratividade por estágios de decomposição auxiliam não somente a 

entender aspectos ecológicos, fisiológicos e reprodutivos da espécie, mas também contribuem 

para entender a dinâmica da colonização de cadáveres, já que muitos destes só são 
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descobertos vários dias após a morte. Adicionalmente, informações comportamentais sobre o 

período de atividade (noturno vs. diurno) podem auxiliar na estimativa da probabilidade de 

chegada dos insetos ao cadáver, uma vez que a maioria dos crimes letais violentos 

intencionais ocorre à noite. 

 A ausência destas informações para espécies de coleópteros em biomas brasileiros, e a 

sua importância para a consolidação do arcabouço teórico sobre insetos de importância 

forense justificam, desta forma, a relevância do presente estudo, além da incidência da espécie 

em casos de crime na região do Distrito Federal, onde O. discicolle tem se mostrado um 

importante vestígio entomológico. 

 

2.2.2 Objetivos 

 Este trabalho teve como objetivo geral compreender aspectos do comportamento e da 

ecologia alimentar de Oxelytrum discicolle no bioma Cerrado buscando especificamente: i) 

analisar a atratividade por carcaças de Sus scrofa em diferentes estágios de decomposição; ii) 

investigar variações na abundância populacional entre as estações seca e chuvosa no bioma 

Cerrado; iii) detectar diferenças na abundância e na atratividade alimentar de acordo com o 

sexo, e por fim, iv) investigar o período diário de atividade de adultos, comparando as 

abundâncias diurna e noturna no bioma Cerrado. 

 

2.2.3 Hipóteses 

i) Adultos de Oxelytrum discicolle são mais atraídos por carcaças em estágios mais avançados 

da decomposição; 

ii) Fêmeas são mais abundantes do que machos em carcaças em decomposição; 

iii) A espécie é mais abundante na estação chuvosa; 

iv) O. discicolle apresenta período de atividade prioritariamente noturno. 
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2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3.1 Área de estudo 

 Os experimentos foram desenvolvidos em uma área de Cerrado com fitofisionomia 

predominante de mata de galeria (Fig. 5) na Fazenda Experimental Água Limpa (FAL) 

(15º56’26.81”S; 47º54’21.54”O), da Universidade de Brasília (UnB), DF. A FAL está 

distante 28 km da sede do Campus Universitário da UnB e faz parte da Área de Proteção 

Ambiental (APA), Bacia do Gama e Cabeça de Veado. Possui área aproximada de 4.340 ha, 

sendo 2.340 ha destinada à preservação, 800 ha para conservação e 1.200 ha produção, com 

altitude de 1.066 m. A mata de galeria apresenta vegetação dominante do tipo arbórea com 

espécies das famílias Fabaceae, Myrtaceae e Lauraceae, da qual cerca de 80% se encontra 

preservada, sendo a área de coleta próxima ao riacho da Capetinga. O clima da região é do 

tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com temperatura máxima de 28,5 °C e mínima 

de 12 °C. Os dados referentes à temperatura e precipitação foram obtidos do INMET, com 

base nos dados coletados com um raio de 5 km da área experimental. 

 

   

Figura 5. Imagem via satélite da área de mata de galeria da Fazenda Água Limpa, no Cerrado 

(FAL/UnB). 

 

 

 

 



 

37 
 

2.3.2 Atratividade alimentar por carcaças em diferentes estágios de decomposição 

 As carcaças de porcos (Sus scrofa) natimortos utilizadas nesse trabalho foram doadas 

pela Fazenda Miunça localizada no Distrito Federal, com peso variando entre 0,9 e 1,1 kg. Por 

serem animais natimortos, não foi necessária a aprovação pelo Comitê de Ética, no entanto, o 

experimento foi autorizado pelo Sisbio e pela equipe gestora da FAL. 

 Antes da instalação do experimento na mata, as carcaças passaram pelo processo 

natural de decomposição que inclui a ação de microrganismos decompositores e de dípteros 

necrófagos até chegarem aos diferentes estágios de decomposição. Nesse processo, o acesso 

de besouros necrófagos ao recurso foi impedido, de forma a garantir que todos os coleópteros 

fossem coletados in loco. Com base em testes pilotos realizados no local, três estágios de 

decomposição foram utilizados: inicial (carcaças descongeladas à temperatura ambiente de 23 

°C ± 1 °C por 24 horas) (Fig. 6); intermediário (expostas por 96 horas) (Fig. 7) e avançado 

(carcaças expostas à temperatura ambiente por 168 horas) (Fig. 8). Um período de 24 horas a 

mais foi necessário durante a estação seca para que as carcaças atingissem o mesmo padrão de 

decomposição. 

 

Figura 6. Carcaça de Sus scrofa em estágio inicial da decomposição. 

 

Figura 7. Carcaça de Sus scrofa em estágio intermediário da decomposição. 



 

38 
 

 

Figura 8. Carcaça de Sus scrofa em estágio avançado da decomposição. 

 

 As carcaças foram dispostas em armadilhas de queda que consistiram de bandejas 

plásticas (30,3 cm x 22,1 cm x 8,5 cm) envolvidas com tela de malha grossa com o intuito de 

protegê-las da ação de vertebrados e ao mesmo tempo permitir o acesso dos besouros 

necrófagos. As bandejas foram enterradas na altura do solo, colocadas em baixo das carcaças 

para funcionarem como uma grande armadilha de queda (Fig. 9) coletando assim os besouros 

atraídos pelo recurso.  

 

Figura 9. Esquema da armadilha de queda para coleta de coleópteros utilizando carcaça de Sus 

scrofa como isca atrativa. 

 

 As armadilhas foram implantadas em conjuntos em forma de triângulos formados por 

uma carcaça de cada tratamento por vértice separadas a uma distância de 20 m (Fig. 10). 

Quatro conjuntos separados entre si por 500 m foram instalados em três expedições de coleta 

(mensalmente) em cada estação (seca e chuvosa). Os porcos permaneceram expostos na mata 

por 48 h. Após a exposição, as bandejas e os restos das carcaças foram recolhidos 

individualizados e encaminhados para o laboratório para posterior triagem dos coleópteros. 
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Figura 10. Disposição das carcaças de S. scrofa natimortas utilizadas para coleta de besouros. 

 

 As coletas ocorreram nas estações: chuvosa (dezembro/2014, janeiro e fevereiro/2015) 

e seca (julho, agosto e setembro/2015), pois tais meses são característicos destas estações no 

bioma Cerrado (Klink & Machado 2005). Foram feitas 12 réplicas de cada tratamento (duas 

estações X três estágios de decomposição), ou seja, 36 carcaças na estação seca e 36 na 

chuvosa, perfazendo um total de 72 carcaças. As bandejas com as carcaças foram triadas 

separadamente e os adultos de O. discicolle foram identificados e sexados no Laboratório de 

Entomologia Forense da UnB com auxílio de chaves dicotômicas (Almeida & Mise 2009; 

Oliva 2012) e então depositados na Coleção Entomológica da UnB e da UFPE. 

 

2.3.3 Período diário de atividade 

 Com intuito de observar e quantificar em campo o período de atividade diária (hábito 

diurno e/ou noturno) de Oxelytrum discicolle, foram instaladas armadilhas de queda do tipo 

pitfall enterradas ao nível do solo. Cada armadilha continha aproximadamente 500 g de 

carcaça em decomposição, exposto por 24 horas à temperatura ambiente (Fig. 11). Dois 

períodos de atividade foram testados: “diurno” (das 05h30min às 17h30min) e “noturno” (das 

17h30min às 05h30min). As armadilhas ficaram expostas por 12 horas, para atraírem os 

coleópteros necrófagos. Nove armadilhas foram instaladas simultaneamente em cada 

amostragem, separadas por 25 m entre si. 

 A amostragem foi realizada durante a estação chuvosa nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016, quinzenalmente, uma vez observado que no 

período chuvoso a atividade dos besouros tende a aumentar (ver Capítulo 1). Sete expedições 
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de coleta foram realizadas, com nove réplicas de cada tratamento (dia e noite), totalizando 63 

unidades de observação independentes para cada tipo de tratamento. Os insetos coletados 

foram triados no laboratório, identificados e sexados segundo chaves taxonômicas (Almeida 

& Mise 2009; Oliva 2012) e depositados na Coleção Entomológica da UFPE e da UnB.  

 

 

Figura 11. Armadilha de queda contendo carcaça de porco em decomposição; seta destacando 

presença de Oxelytrum discicolle. 

 

 

2.3.4 Análise de dados 

 Foram analisadas a abundância e a razão sexual de adultos de O. discicolle nas 

estações chuvosa e seca do Cerrado coletados em carcaças sob diferentes estágios de 

decomposição (fresco, intermediário e avançado). Análises de correlação (CORREL) entre as 

variáveis independentes (temperatura e umidade) versus a variável dependente (abundância de 

O. discicolle) foram realizadas, com intuito de medir a intensidade de associação entre 

variável dependente e independente. As abundâncias entre os estágios foram comparadas por 

meio de análise de variâncias pelo método não paramétrico de Kruskall-Wallis enquanto entre 

as estações do ano (seca e chuvosa) utilizou-se uma análise de variância (ANOVA) com os 

dados transformados em log (x+1). A diferença na razão sexual, analisada de forma bruta, foi 

avaliada a partir de teste Qui quadrado e por Kruskall-Wallis, realizados para cada tratamento 

(estágio x estação).  

 O período de atividade da espécie foi avaliado por meio da proporção de indivíduos 

coletados durante o dia e a noite, com intuito de identificar o hábito predominante de O. 

discicolle a partir das análises de Kruskall-Wallis e do teste Qui quadrado entre os períodos 

(dia vs noite). Todas as análises adotaram o nível de significância de 5% e foram feitas nos 

programas: BioEstat 5.0 e Statistica 7.1. 
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2.4 RESULTADOS 

 

2.4.1 Atratividade alimentar por carcaças em diferentes estágios de decomposição 

 

2.4.1.a Abundância geral de Coleoptera  

 Um total de 1.161 besouros adultos pertencentes a seis famílias foi coletado ao longo 

do experimento. Registrou-se uma maior abundância durante a estação chuvosa (71% com 

829 indivíduos) em relação à estação seca (29% com 333 indivíduos). Silphidae foi a família 

mais abundante com 362 indivíduos ao total (31,2%) representada exclusivamente pela 

espécie Oxelytrum discicolle. 

 

2.4.1.b Abundância de Oxelytrum discicolle em diferentes estações 

 Do total de espécimes coletados, dos quais 256 durante a estação chuvosa e 106 na 

seca, e esta superioridade numérica na estação chuvosa mostrou-se significativa (F(1,22) = 5.0; 

g.l. = 1; P = 0,03) (Fig. 12). Os valores médios de temperatura e umidade relativa registrados 

durante o experimento para estação chuvosa foram (dia: 23 °C e 85% UR; noite: 15 °C e 

90%UR) e seca (dia: 32 °C e 56% UR; noite: 16°C e 60% UR noite). Análises de correlação 

entre as variáveis independentes (temperatura e umidade) versus a variável dependente 

(abundância de O. discicolle) revelaram um índice de correlação fraco entre temperatura vs 

abundância total (R{-1,1} P = 0,01) e relativamente forte entre umidade relativa vs abundância 

total (R{-1,1} P = 0,25). Para as carcaças em estágios avançados uma alta associação foi 

encontrada entre as variáveis independentes (T°: R{-1,1} P =0,63 e U.R.: R{-1,1} P = 0,39) e 

a abundância dos espécimes coletados. 

 

Figura 12. Abundância média e desvio padrão de Oxelytrum discicolle coletados em diferentes 

carcaças de Sus scrofa durante as estações chuvosa e seca na FAL/UnB.  
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2.4.1.c Atratividade de Oxelytrum discicolle por diferentes estágios de decomposição 

 As carcaças em estágio avançado de decomposição atraíram um maior número de 

indivíduos, correspondendo a aproximadamente 81% da abundância total. A abundância de O. 

discicolle foi significativamente maior no estágio avançado (H = 37.06; g.l.= 2; P < 0,01), do 

que nos demais estágios, que não diferiram entre si (P = 0,56) (Fig. 13). Esse padrão de 

atratividade foi o mesmo tanto para estação seca quanto para a chuvosa.  

 

 

Figura 13. Abundância média e desvio padrão de espécimes de Oxelytrum discicolle coletados 

em carcaças de porco em diferentes estágios de decomposição durante as estações seca e chuvosa 

na FAL/UnB.  

 

2.4.1.d Razão sexual de Oxelytrum discicolle 

 A abundância relativa de machos (155 indivíduos) e fêmeas (207 indivíduos) de O. 

discicolle não diferiu entre as estações (H = 0.1762; g.l. = 1; P = 0,67). Não foi possível 

comparar diretamente a razão sexual dos adultos em cada fase em cada estação, devido ao 

baixo número de indivíduos capturados nas bandejas contendo porcos em estágios iniciais de 

decomposição. A razão sexual observada na amostra foi de 0,58 para fêmeas.  

 

2.4.2 Padrão diário de atividade (diurno vs noturno) 

 Quando combinadas todas as 14 amostras (sete noturnas e sete diurnas) realizadas de 

dezembro de 2015 a janeiro de 2016, um total de 131 adultos da espécie Oxelytrum discicolle 

foram coletados (Tabela 2), dos quais 124 foram registrados no recurso alimentar durante o 

período noturno e apenas sete indivíduos no período diurno.  
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Tabela 2. Abundância absoluta de Oxelytrum discicolle atraídos por tecido animal em 

decomposição coletados durante o período noturno e diurno na FAL/UnB. 

 

Coleta Noturno Diurno 

Expedição 1 7  0 

Expedição 2 11  0 

Expedição 3 16 1 

Expedição 4 23 2 

Expedição 5 31 1 

Expedição 6 23 3 

Expedição 7 13 0 

Total 124 07 

 

 Houve diferença significativa na abundância de O. discicolle coletados durante o 

período noturno versus o período diurno (H = 9,84; g.l. = 1; P < 0,01) (χ²= 104,5; g.l. = 1; P < 

0,01) (Fig. 14). Do total amostrado, 75 indivíduos eram machos e 56 indivíduos fêmeas. A 

diferença entre machos e fêmeas coletados durante o dia não pode ser verificada pela baixa 

abundância, sendo apenas duas fêmeas e cinco machos. Já para o período noturno a 

abundância de machos e fêmeas não diferiu significativamente (χ²= 2,06; g.l. = 1; P = 0,17). 

 

 

Figura 14. Abundância média total e desvio padrão de espécimes de Oxelytrum discicolle 

coletados durante o período noturno e durante o período diurno em carcaças de Sus scrofa, na 

FAL/UnB. 
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2.5 DISCUSSÃO 

 

2.5.1 Aspectos ecológicos de Oxelytrum discicolle no Cerrado 

 A partir deste estudo, O. discicolle pode ser considerado uma espécie representativa da 

coleopterofauna necrófaga de mata de galeria quando comparada a outros estudos mais longos 

(Rosa et al. 2011; Faria et al. 2013) no Cerrado. Sua elevada abundância em carcaça de Sus 

scrofa em relação a famílias mais ricas, como Scarabaeidae, reflete sua íntima associação com 

matéria orgânica animal em decomposição – e seu consequente papel na ciclagem de 

nutrientes – no bioma Cerrado. Uma comparação com estudos disponíveis na literatura revela 

que, no ambiente estudado, a proporção relativa de O. discicolle em relação a outras espécies 

foi maior do que a observada em Mata Atlântica no Paraná (Mise et al. 2007) e no Rio Grande 

do Sul (Souza et al. 2008). Conclui-se que a espécie encontra nas matas de galeria da Região 

Centro-Oeste um habitat extremamente favorável. Considerando-se que o bioma Cerrado é 

um dos mais ameaçados do planeta, especialmente em função da substituição da vegetação 

nativa por monoculturas agrícolas extensivas (Klink & Machado 2005), a presença da espécie 

poderia, em estudos futuros, ser uma evidência entomológica para indicar status de 

conservação de fragmentos florestais do Cerrado – uma das aplicações mais urgentes da 

Entomologia Forense Ambiental. 

 Este trabalho evidencia uma diferença significativa na abundância de O. discicolle 

entre as estações seca e chuvosa em mata de galeria no Cerrado brasileiro, um bioma cuja 

transformação entre períodos secos e chuvosos é radical. Variações na temperatura diurna em 

meses mais quentes ultrapassam os 38 °C, enquanto nos meses mais frios as temperaturas 

noturnas podem cair abaixo dos 10 °C. Da mesma forma, a precipitação pluviométrica mensal 

média pode ser abaixo de 10 mm na estação seca e acima de 250 mm na chuvosa. Variações 

na umidade relativa vão de 10 a 95% ao longo do ano (INMET 2015). Estas alterações 

marcantes nos fatores abióticos se refletem nas diferenças de abundância de insetos de solo, 

como Silphidae. No presente estudo, a estação chuvosa com valores mais altos de temperatura 

e umidade influenciou positivamente na abundância populacional de O discicolle. 

 A composição da comunidade de Coleoptera em ambientes de Cerrado é 

extremamente sensível aos efeitos das variações climáticas bem demarcadas do bioma 

(Pinheiro et al. 2002). Em um fragmento de Mata Atlântica em Minas Gerais, Ferreira et al. 

(2006) coletaram um total de 293 indivíduos de O. discicolle em dois anos de experimento 

com picos de abundância em dias mais quentes durante a estação chuvosa, o que concorda 



 

45 
 

com os resultados para a mata de galeria no Cerrado. De modo contrastante, O. discicolle foi 

registrada em abundâncias extremamente baixas em fitofisionomias abertas e pouco 

sombreadas do Cerrado em Minas Gerais (Rosa et al. 2011), o que reforça a preferência da 

espécie por ambientes úmidos e sombreados. 

 Resultados do presente estudo também revelam aspectos da estrutura da população de 

O. discicolle em campo, uma vez que a abundância de machos e fêmeas não diferiu 

significativamente durante as estações de chuva e seca na área de coleta. De modo similar, a 

razão sexual da espécie também se mostrou equilibrada ao longo de todo o período de coleta 

em área florestal (Ferreira et al. 2006), sugerindo que machos e fêmeas procuram o recurso 

para abrigo, cópula e alimentação, principalmente na estação chuvosa. 

 No México, os ambientes de bosque apresentaram maior riqueza e abundância de 

espécies, sendo O. discicolle considerada como uma das espécies dominantes. O período mais 

abundante foi de outubro a dezembro, meses correspondentes à estação chuvosa da região 

mexicana (Naranjo-Lopez & Navarrete-Heridia 2011). Na Colômbia, Camacho (2005) 

coletou adultos de O. discicolle em carcaças de Sus scrofa ao longo de todo o ano com 

abundância estável em áreas urbanas na Colômbia, sem registrar diferença significativa entre 

as estações, o que contrasta com os presentes resultados, onde percebemos uma influência 

nítida do efeito da estação na abundância da espécie. 

 O conhecimento da influência da sazonalidade, em diferentes níveis taxonômicos, é 

importante para o planejamento e execução de programas de manejo e conservação da fauna. 

Entender como funciona a dinâmica populacional de O. discicolle pode ser útil para a 

conservação de ecossistemas dado a preferência da espécie por ambientes florestais (Peck & 

Anderson 1985), tais como as matas de galeria do Cerrado, que funcionam como refúgio de 

biodiversidade. 

 

2.5.2 Atratividade alimentar de Oxelytrum discicolle por carcaças em diferentes estágios de 

decomposição 

 No Brasil, Silphidae tem sido reconhecida como de importância forense desde os anos 

1990 em trabalhos clássicos de Entomologia Forense (Moura et al. 1997; Moura et al. 1998; 

Carvalho et al. 2000; Carvalho & Linhares 2001) a partir dos quais infere-se que O. discicolle 

é um componente significativo da fauna associada a carcaças ao longo de todos os estágios de 

decomposição. Neste sentido, este trabalho representa o primeiro registro experimental da 

atratividade alimentar de Oxelytrum discicolle. 
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 Observações prévias de O. discicolle na Região Sul do país coletaram a espécie em 

abundancia em carcaças desde o início da decomposição, diminuindo gradativamente ao 

longo do processo, especialmente nos estágios mais avançados (Mise et al. 2008). A espécie 

foi a segunda mais abundante, principalmente na primavera, e distribuída de forma agregada 

ao longo da decomposição de carcaças de porcos, onde o adulto foi observado predando 

larvas de Calliphoridae e os imaturos se alimentando da carcaça (Mise et al. 2007; 2008). Em 

experimento com carcaças enterradas realizado no Paraná, a ausência de O. discicolle sugere 

que o uso de carcaças enterradas para alimentação da prole é inexistente (Corrêa et al. 2014), 

ao contrário do que ocorre para espécies do gênero Nicrophorus (Scott 1988). 

 No Rio Grande do Sul, adultos e larvas de O. discicolle foram coletados em carcaças 

de coelhos nos estágios mais avançados da decomposição (Souza et al. 2008) em 

concordância com o padrão observado em Brasília, onde O. discicolle foi mais abundante nas 

carcaças mais decompostas. Em São Paulo, Carvalho & Linhares (2001) também observaram 

maior número de indivíduos nos estágios mais avançados ao longo do processo de 

decomposição. 

 Estudos exploratórios de Entomologia Forense utilizando carcaças de suínos 

conduzidos recentemente em áreas de Cerrado (Rosa et al. 2011; Faria et al. 2013) descrevem 

diferentes padrões na relação besouro versus processo de decomposição. Em ambientes de 

pastagem e mata em Uberlândia (MG), Faria e colaboradores (2013) observaram que os 

coleópteros foram mais abundantes em ambientes de floresta durante a estação chuvosa, 

justamente o padrão que observamos em mata de galeria em Brasília. Apenas as espécies 

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775) (Coleoptera: Cleridae) e Dermestes maculatus (DeGeer, 

1774) (Coleoptera: Dermestidae) foram coletadas e observadas criando-se nas carcaças, 

diferindo dos nossos resultados pela ausência de N. rufipes e pela presença e criação de O. 

discicolle no recurso. 

 Em estudo conduzido em dois perfis de Cerrado; senso stricto e campo sujo os 

coleópteros representaram aproximadamente 9% dos artrópodes em carcaças de suínos, sendo 

Scarabaeidae a família mais abundante coletada ao longo do experimento (Rosa et al. 2011), 

diferindo do observado nesse trabalho. Apenas três indivíduos de O. discicolle foram 

coletados naquele experimento, sugerindo a baixa adaptação da espécie para ambientes pouco 

sombreados e pouco úmidos. Por outro lado, neste trabalho a espécie foi a mais abundante, 

prevalecendo sobre as outras espécies de Coleoptera em ambiente de mata de galeria, úmido e 

sombreado. 
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 A falta de registro da espécie para outros ambientes florestais no Brasil, não indica 

necessariamente a ausência de O. discicolle e reflete, em parte, a escassez de inventários 

utilizando carcaças. No entanto, para o bioma Caatinga na Região Nordeste, mesmo quando 

utilizada uma amostragem completa para coleta de coleópteros de solo (coleta ativa e passiva) 

a espécie não foi observada (Mayer & Vasconcelos 2013; Santos et al. 2014), o que reforça a 

sua preferência por habitats úmidos. Para a Região Norte do país apenas O. cayennense foi 

registrada (Ururahy-Rodrigues et al. 2010). 

 Na Colômbia, Salazar-Ortega (2008) descreveu associação de O. discicolle com os 

estágios iniciais da decomposição (gasoso) e também de decomposição ativa. Segura et al. 

(2009) em ambiente semi-rural no mesmo país registram a espécie desde o estágio de 

inchamento até a esqueletização, em um número crescente de indivíduos à medida que a 

abundância de dípteros diminuía. Camacho (2005), em ambiente urbano inserido na savana 

Colombiana, observou adultos de O. discicolle desde o início da decomposição até a fase de 

restos, com larvas surgindo no estágio de decomposição ativa.  

 As larvas de O. discicolle são tipicamente necrófagas e frequentemente encontradas na 

parte inferior das carcaças/cadáveres e a cima da camada de solo endurecida que se forma 

abaixo do recurso em decomposição ao ar livre uma vez que começa a etapa de decomposição 

ativa (Oliva comunicação pessoal). Mesmo que os adultos apareçam cedo no processo de 

decomposição como predadores e/ou necrófagos, as larvas de primeiro instar juntamente com 

os adultos podem ocorrer em 10 a 15 dias depois da primeira colonização do recurso e larvas 

de segundo e terceiro instar tendem a aparecer por volta de 20 a 25 dias, geralmente sem a 

presença dos adultos (Oliva & Di Iorio 2008).  

 Quando os recursos efêmeros em diferentes estágios de decomposição estão 

disponíveis simultaneamente, O. discicolle é mais atraído por carcaças mais decompostas 

como fonte de alimentação, abrigo e oviposição. Observa-se na literatura que a redução da 

população de O. discicolle ao longo dos estudos de sucessão podem ser a razão do táxon não 

ser tão abundantes nas fases avançadas, porque nestes trabalhos os adultos são coletados 

diariamente ao longo do processo de decomposição, reduzindo a população e 

superdimensionando-os nos estágios iniciais da decomposição. Neste trabalho, confere-se 

maior realismo na observação da atratividade alimentar de O. discicolle já que não mascara os 

resultados pela remoção dos indivíduos e oferece os substratos em diferentes estágios 

simultaneamente. 
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 A contribuição das evidências entomológicas proporcionadas por besouros na 

Entomologia Forense ainda é incipiente. Goff (1991) afirma que Coleoptera aumenta tanto em 

abundância quanto em riqueza durante os estágios mais avançados de decomposição e que, 

quando esqueletos humanos são recuperados, os coleópteros compreendem a principal 

evidência entomológica. Além de ser o segundo grupo mais importante para estimar o 

intervalo pós-morte (Catts & Goff 1992), os sinais da atividade dos besouros sobre os 

cadáveres podem mascarar sinais de decomposição erroneamente interpretados como torturas 

(Zanetti et al. 2015) e até mesmo alterar o local e a posição em que o cadáver foi encontrado 

(Ururahy-Rodrigues et al. 2009). No caso de O. discicolle, estudos como esse, ajudam a 

elucidar o provável comportamento e interação da espécie com cadáveres humanos.  

 

2.5.3 Período de atividade de Oxelytrum discicolle  

 Neste trabalho, apresentamos a primeira documentação experimental do período de 

atividade de Oxelytrum discicolle, que exibe hábito de forrageamento por carcaças 

prioritariamente noturno e raramente diurno. O número de indivíduos coletados durante o 

período noturno foi 17 vezes maior que no diurno. Os dados obtidos referem-se a áreas de 

mata de galeria no Cerrado brasileiro, mas muito provavelmente explicitam um 

comportamento da espécie independentemente do habitat. Esse resultado reflete o padrão 

encontrado na natureza e concorda com as observações preliminares da literatura publicada 

(Peck & Anderson 1985; Arellano et al. 2005). 

 Historicamente, um número crescente de observações comportamentais do período de 

atividade dos silfídeos tem sido desenvolvido (Ratcliffe & Luerdtke 1969; Shubeck 1971; 

Arellano et al. 2005; Urbanski & Baraniak 2015). Existem espécies que exibem diferentes 

períodos de atividade, podendo ser diurnas (daylight), noturnas (darkness), crepusculares ou 

uma combinação destes. Em observações de comportamento de curto prazo, a maioria das 

espécies pertencentes à subfamília Silphinae parece ser diurna, enquanto a maioria das 

espécies da subfamília Nicrophorinae demonstra hábito noturno (Shubeck 1971). 

 Variações no comportamento alimentar e no período de atividade são encontrados 

dentre os Silphidae (Scott 1998). Espécies do gênero Oxelytrum diferem da maioria dos 

Silphinae Neárticos e Paleárticos por serem noturnos (Peck & Anderson 1985). Mise et al. 

(2010) registraram o período de atividade diurno e noturno de Oxelytrum cayennense na 

Floresta Amazônica. No México, O. discicolle foi considerada a espécie mais abundante em 
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fragmentos de florestas de altitude durante o período noturno (Arellano et al. 2005), o que 

concorda com o padrão observado para mata de galeria no Cerrado.  

 Não só o tipo de isca utilizado como atrativo influencia o padrão de atividade e a 

diversidade dos besouros, mas também fatores ambientais como luminosidade, temperatura e 

umidade determinam o período de atividade de besouros copronecrófagos. Espécies diurnas 

são mais resistentes à luz e à perda de água corporal do que as espécies noturnas (Feer & 

Pincebourde 2005). Os autores observaram um padrão de sobreposição de atividade nas 

espécies crepusculares e noturnas, sendo as espécies diurnas duas vezes mais abundantes do 

que as noturnas em um ambiente de reserva natural localizado na Guiana Francesa, o que 

difere do padrão de atividade diário de O. discicolle no Cerrado no brasileiro. 

 Machos de O. discicolle produzem feromonio sexual que, associado aos odores da 

carcaça, são atraentes para fêmeas. Portanto, espera-se que machos de O. discicolle cheguem 

antes das fêmeas em cadáveres (Fokink et al. 2013) o que corrobora as observações de 

comportamento neste trabalho, onde só encontramos fêmeas no recurso na presença de 

machos e quando coletamos poucos indivíduos no recurso, os indivíduos eram machos. 

 Embasados nesses resultados e comparados com a literatura disponível até o momento 

podemos concluir que O. discicolle é tipicamente noturna. A espécie pode ser utilizada em 

investigações na Entomologia Forense no Brasil, principalmente em crimes com morte 

violenta que ocorrerem durante a noite. Porém, para que o potencial da espécie como 

evidência em investigações criminais seja fortalecido, são necessários estudos sobre o 

comportamento e a bionomia da espécie, especialmente no que se refere ao período que 

antecede a cópula e a oviposição, para que este seja incorporado em estimativas de intervalo 

pós-morte. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho representa o primeiro estudo com foco na família Silphidae no 

Cerrado, contribuindo, assim, para atualizar e expandir a última informação sistematizada 

sobre a distribuição de Oxelytrum discicolle na América Latina, proposta há trinta anos e 

fazendo, além disso, o primeiro registro da espécie tanto para Brasília (DF), quanto para 

matas de galeria do Cerrado, esclarecendo aspectos comportamentais e ecológicos da espécie. 

 O. discicolle pode ser considerado um táxon representativo na Coleopterofauna 

necrófaga do Cerrado, principalmente em ambientes florestais, uma vez que a espécie é 

abundante e prevalente em carcaças de vertebrados. Esse besouro desempenha um papel 

importante no processo de decomposição de Sus scrofa e apresenta variação populacional ao 

longo das duas estações bem definidas do bioma. 

 Até o momento, este trabalho é o primeiro delineamento da atratividade alimentar 

relacionada aos estágios de decomposição simultaneamente. Além disso, este estudo não 

aborda somente a presença de O. discicolle ao longo da decomposição, mas também procura 

investigar o efeito dos diferentes estágios de decomposição na atratividade da espécie, 

consequentemente em sua abundância. Dessa forma, o táxon representa um potencial 

indicador para estudos forenses na região, apresentando atratividade alimentar significativa 

por carcaças em estágios mais avançados da decomposição, mesmo quando as carcaças são 

oferecidas simultaneamente, corroborando estudos anteriores que sugerem o papel 

fundamental dos besouros em casos onde os cadáveres são encontrados em estágios mais 

avançados.  

A espécie é tipicamente noturna, podendo estar associada, principalmente, a crimes 

com morte violenta que, de acordo com estatísticas forenses, ocorrem com maior frequência à 

noite. No Brasil, estudos que versam aspectos bionomicos, ecológicos e comportamentais de 

grupos de interesse forense ainda são insuficientes para a biodiversidade e peculiaridade de 

cada região do território brasileiro, sendo necessários mais estudos sobre tais espécies nas 

mais diversas regiões brasileiras. Pesquisas interdisciplinares abordando aspectos da ecologia 

química, isolando e identificando voláteis são importantes para à Entomologia Forense, assim 

como envolver a perícia criminal em parceria com a academia fortalecem os estudos e 

soluções de crime envolvendo morte violenta. 
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The diversity of the family Silphidae 

(Coleoptera) in the Neotropical region encompasses 

82 species in nine genera (Peck and Anderson 1985). 

Oxelytrum discicolle (Brullé, 1840) (Silphidae) has 

been recorded from several countries in Latin 

America below the Tropic of Cancer (Peck and 

Anderson 1985), mostly in association with 

decomposing carcasses and cadavers (Moura et al. 

1997; Velásquez 2008; Barrios and Wolff 2011; Mise 

et al. 2013). 

 Despite its role in the decomposition of 

organic matter, information on the distribution of 

the species is still sporadic. In this article, we 

present an updated review of the distribution of O. 

discicolle in South America, with emphasis on field 

surveys performed over the last 30 years. We also 

provide the first record of O. discicolle in forested 

areas in the Cerrado biome in Central Brazil. 

 As part of a survey of soil Coleoptera in the 

Cerrado, specimens were collected in a fragment of 

gallery forest located in Brasília/DF (Brazil) on an 

experimental farm (15º56’26”S; 47º54’21”W, total 

area of 4,340 ha) that belongs to the Universidade 

de Brasília (UnB). This fragment is located at an 

elevation of 1,066 m and 80% of its area is 

preserved. The vegetation is predominantly 

dominated by native trees with species of the 

families Fabaceae, Myrtaceae, and Lauraceae; the 

soil is mainly well drained with low pH. The average 

daytime temperature of the area during the 

sampling was 22.0 ± 1.0 ° C with 80 ± 10% RH. 

Sampling was performed using pitfall traps baited 

with 200 g of decomposing pork and chicken tissues 

in the rainy season during November and December 

2013. Six replicates of each treatment (pork or 

chicken) were made in each of the seven sampling 

expeditions, which made up a total of 84 

independent samples. 

 We collected 1,549 specimens of O. discicolle 

which were identified using taxonomical keys 

(Almeida and Mise 2009; Oliva 2012), of which 100 

specimens were deposited in the Entomological 

Collection at UnB (voucher specimens n° 29.900 to 

30.000). Simultaneously, we performed a survey on 

the scientific literature regarding the distribution of 

O. discicolle in South America, with emphasis on the 

documented occurrence of the species in the past 30 

years—since the most recent review of all Latin 

American silphids by Peck and Anderson (1985). We 

focused on the following variables: location, 

elevation, type of environment, and substrate on 

which the specimens were collected.  

 Blackwelder (1945) and Valcárcel et al. 

(2012) report O. discicolle in the following South-
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American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, and 

Venezuela, although no collection or ecological 

information (environment, method, substrate) is 

provided.  

 We present the first record of O. discicolle in 

a forest gallery in the Cerrado and the first 

documented occurrence of the species in the Central-

West Region of Brazil, representing a 400+ km 

range extension (Rosa et al. 2011). The Cerrado 

biome covers ca. 2 million km2 and it is a highly 

heterogeneous mosaic of habitats, from the 

savannah-like formations such as campos limpos, 

campos sujos and campos cerrados to areas with 

abundant tree species, such as cerrado (stricto sensu), 

cerradão and gallery forests (Eiten 1972). Gallery 

forests—in which this study was performed—occur 

alongside streams and comprise a major refuge of 

insect diversity in the biome. So far, the only record 

of the species in the Cerrado was made by Rosa et al. 

(2011), as part of a survey of necrophagous Diptera 

in Southeastern Brazil. In that study, which was 

carried out in open habitats of the Cerrado, only 

three adults were obtained during two-seasons of 

collecting. 

 The natural limits for the occurrence of the 

species (e.g., climate, elevation) remains unclear. 

According to the literature, O. discicolle occurs in 

forested areas (Table 1), a pattern that has also been 

documented in countries in North and Central 

America, such as Mexico (Arellano et al. 2005) and 

Nicaragua (Maes and Navarrete-Heredia 2002). The 

species seems to be associated with high elevations, 

as it has been recorded most frequently in areas 

above 600 m, which is the case of Brasilia. Also, the 

number of specimens captured during the rainy 

season in Brasilia, even over a short-time scale, is 

vastly greater than records obtained outside this 

season. A positive correlation between abundance 

with humidity also appears to be inferred from the 

published literature (Table 1). Given its high 

humidity, compared to the dry landscapes that 

dominate the Cerrado, gallery forests may rank 

amongst the preferred habitats of the species and 

can act as refuges for populations increasingly 

endangered by deforestation. 

 Within South America O. discicolle has been 

reported from Brazil, Venezuela, Colombia, and 

Uruguay (Table 1). The greater number of literature 

references of O. discicolle within Brazil are probably 

influenced by the size of the country and number of 

studies conducted therein. Sampling methods used 

in previous studies were not specifically designed  to 

capture O. discicolle, which may explain its absence 

in several surveys of soil coleopterans. On the other 

hand, even when a thorough sampling, using both 

active and passive collection, was performed in 

another South-American biome, the seasonally dry 

tropical forest known as Caatinga, the species was 

not recorded (Mayer and Vasconcelos 2013), which 

suggests a preference for humid habitats. 

 The recent advances in ecological research 

focusing on Coleoptera in the Neotropics, 

particularly in Argentina, Brazil, Colombia, and 

Venezuela may shed some light on the natural 

history of O. discicolle, such as feeding habits and 

environmental distribution. Given that O. discicolle 

adults have been collected in association with 

human corpses (Carvalho et al. 2000; Barreto et al. 

2002), the bionomic data on the species needs to be 

strengthened for its potential use in criminal 

investigations. 
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Table 1. Occurrence of Oxelytrum discicolle (Coleoptera: Silphidae) in South America, by collection 

site, elevation, coordinates, type of environment, season and substrate. *** = light trap, D = Dry, 

R = Rainy.  

Municipality Environment Substrate Elevation Coordinates Season References 
BRAZIL 
Curitiba Urban/Forest Rat 960 m 25°25'S; 49°25'W D/R Moura et al. 1997 
Campinas Urban/Forest Human/pig                       685 m 22°54'S; 47°03'W D/R Carvalho et al. 2000 
Nova Era Rural ***                                        790 m 19°45'S; 43°02'W D/R Oliveira et al.  2001 
Santa Bárbara Rural ***                                          1,200 m 19°57'S; 43°24'W D/R Freitas et al. 2002 
Viçosa Forest *** 648 m 20°45'S; 42°51'W D/R Ferreira et al. 2006 
Curitiba Urban Forest Pig 945 m 25°25'S; 49°14'W D/R Mise et al. 2008 
Pelotas Urban Rabbit 7 m 31°48'S; 52°25'W D/R Souza et al. 2008 
Uberlândia Forest Pig 887 m 18°54'S; 48°29'W D/R Rosa et al. 2011 
São Bernardo Urban Forest Rat  986 m 23°42'S; 46°34'W D Sandoval and Medeiros 2013 
Curitiba Forest Rat 900 m 25°25'S; 49°14'W D Mise et al. 2013 
Brasília Gallery Forest Pig 1,066 m 15°56'S; 47°54'W D/R NEW RECORD 
COLOMBIA  
Medellín Urban Pig 1,450 m 6°13'N; 75°34'W D/R Wolff et al. 2001 
Cali Urban Human 1,000 m 3°26'N; 76°31'W D/R Barreto et al. 2002 
Bogotá Urban Pig 2,543 m 4°42'N; 74°12'W D/R Camacho 2005 
Consacá Rural Pig 1,720 m 1°16'N; 77°28'W R Salazar-Ortega 2008 
Bogotá Semi-rural Pig 2,700 m 4°42'N; 74°12'W R Segura et al. 2009 
Pereira Rural Pig 1,550 m 4°49'N; 75°42'W R Grisales et al. 2010 
Colombian Andes Rural Pig 2,614 m 4°50'N; 74°21'W D Barrios and Wolff 2011 
URUGUAY  
Sierra de Minas Serrana Forest Beef 161 m 34°30'S; 55°22'W D/R González-Vainer and Morelli 

2008 
VENEZUELA 
Miranda Forest 

mountain 

Rat 1,635 m 10°20'N; 67°02'W R Velásquez 2008 

Miranda Forest  Rat/chicken 1,689 m 10°20'N; 66°55'W R Velásquez and Viloria 2009 
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