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Resumo 

 

A Entomologia Forense é a aplicação de insetos, ácaros e outros artrópodes em 
investigações criminais. Na Medicina Legal, sua principal aplicação é na elucidação 
de crimes violentos. Para tanto, faz-se necessária a correta identificação das 
espécies, o que, por muitas vezes é uma tarefa difícil, principalmente na fase larval 
por apresentarem poucas diferenças morfológicas. Tendo em vista esta dificuldade 
para identificação, o presente trabalho objetivou identificar através de técnicas de 
biologia molecular espécimes imaturos de dípteros com interesse forense. Foram 
coletados dípteros imaturos em dez cadáveres decompostos recém-admitidos aos 
Serviços de Medicina Legal dos estados da Paraíba e Pernambuco. O DNA foi 
isolado a partir da técnica de extração orgânica. Em seguida, foram realizadas 
reações de amplificação e sequenciamento de um segmento do gene citocromo B. 
As sequências foram identificadas através da busca por homologia contra 
sequências depositadas no GenBank a partir do BLASTn; os grupos monofiléticos 
foram agrupados através do modelo K2P, conduzidos no programa MEGA e a 
diversidade genética estimada no DNAsp. Por meio das análises foi possível 
identificar seis espécies pertencentes a três famílias, estando a espécie Chrysomya 
albiceps presente em seis cadáveres decompostos; as análises de diversidade 
genética para C. albiceps revelaram baixo polimorfismo, propondo ausência de 
barreiras genéticas entre as populações. Conclui-se que o marcador é eficiente para 
a identificação de espécies, no entanto para diversidade genética faz-se necessária 
a utilização de marcadores alternativos. 
 
 
Palavras-chave: Taxonomia molecular; Entomologia Forense; DNA mitocondrial; 
citocromo B 
 

 



 

Abstract 

 

Forensic Entomology is the application of insects, mites and other arthropods in 
criminal investigations. In Legal Medicine, its main application is in the elucidation of 
violent crimes. Therefore, the correct identification of the species is needed, which in 
is often a difficult task, especially in the larval stage when they have little 
morphological differences. In view of this difficulty in identification, this study aimed to 
identify, by molecular biology techniques, immature specimens of Diptera with 
forensic interest. Were collected immature Diptera in ten decomposing corpses newly 
admitted to the Legal Medicine Services of the states of Paraiba and Pernambuco. 
DNA was isolated from the organic extraction method with phenol-chloroform. Then, 
were performed amplification and sequencing reactions in a segment of the 
cytochrome B gene. The sequences were identified by homology search against 
sequences deposited in GenBank throught BLASTn; the monophyletic groups were 
grouped by the K2P model, conducted in the MEGA program and the genetic 
diversity estimated in DNAsp. Through the analysis was possible to identify six 
species belonging to three families, being the kind Chrysomya albiceps present in six 
decomposing corpses; the analysis of genetic diversity for C. albiceps showed low 
polymorphism, suggesting the absence of genetic barriers between populations. It 
concludes that the marker is effective for identifying species, however for genetic 
diversity is necessary the use of alternative markers. 
 

Key words: Molecular taxonomy; forensic entomology; mitochondrial DNA; 
cytochrome B 
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1. Introdução 

Os insetos representam um dos maiores e mais diversificados grupos de 

animais. Em decorrência dessa enorme biodiversidade, os humanos possuem um 

relacionamento constante com eles, sendo este considerado negativamente, 

quando estes organismos estão associados a doenças ou prejuízos econômicos, 

e positivamente quando contribuem para a polinização, tornando possível a 

manutenção de diversas espécies de plantas, muitas delas com interesse 

agrícola; produzindo mel e própolis; e auxiliando na decomposição da matéria 

orgânica. 

Na Entomologia Forense os dados biológicos e ecológicos dos insetos são 

utilizados para solucionar questões judiciais nos âmbitos cível e criminal. Na 

Medicina Legal, é um instrumento útil para investigar o uso de entorpecentes, 

maus tratos e abandono a incapazes, como também em mortes violentas 

contribuindo principalmente na identificação do intervalo pós-morte (IPM), tendo 

em vista que os insetos, atraídos pelos odores da decomposição, são os 

primeiros a encontrarem o cadáver, com destaque para os dípteros das famílias 

Calliphoridae, Sarcophagidae e Muscidae. 

Para se estimar o IPM é de extrema importância a correta identificação dos 

insetos. No entanto, os espécimes apresentam grande similaridade morfológica e 

comportamental nos estádios larvais, fazendo-se necessária sua criação até a 

fase adulta, o que requer cuidado na coleta e transporte, além de dieta específica 

para o seu desenvolvimento, acarretando em maior tempo para identificação. 

Porém, muitos espécimes não conseguem chegar à vida adulta, além do que 

representantes da família Sarcophagidae, mesmo na fase adulta, apresentam 

problemas para a identificação, considerando-se a restrita quantidade de chaves 



17 
 

 

taxonômicas, principalmente para as fêmeas, pois a identificação ocorre 

exclusivamente através da observação da genitália dos machos. 

Uma alternativa para solucionar este problema é a adesão à taxonomia 

molecular, a qual consiste do uso de marcadores moleculares que amplificam 

regiões específicas do DNA. Através destes marcadores as espécies podem ser 

rapidamente identificadas em qualquer estágio do desenvolvimento, reduzindo o 

tempo despendido na identificação e auxiliando na agilidade das investigações 

criminais. 

O DNA mitocondrial (mtDNA), por apresentar organização simples e 

uniforme, baixo número de recombinação e alta taxa de substituição de 

nucleotídeos, é o mais frequentemente aplicado para este objetivo, sendo a 

região do citocromo oxidase I (COI) a mais utilizada. No entanto, esta região já 

apresentou limitações para a identificação de espécies, fazendo com que novos 

genes e regiões alternativas sejam estudadas. Assim sendo, o gene citocromo B 

passou a ser explorado na taxonomia molecular de vertebrados e atualmente 

diversos autores relatam sua eficácia na identificação de invertebrados. 

Desta forma, o presente trabalho objetivou identificar através de métodos 

de biologia molecular espécimes de dípteros necrófilos oriundos de cadáveres 

humanos decompostos utilizando um segmento do gene mitocondrial Citocromo 

B. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Entomologia Forense: Breve histórico e aplicações 

A Entomologia Forense consiste na utilização de dados do 

desenvolvimento e aspectos ecológicos de insetos em investigações de âmbito 

cível e criminal. Lord e Stevenson (1986) dividiram a Entomologia Forense em 

três categorias: urbana, que lida com ações cíveis envolvendo a presença de 

insetos em imóveis bens culturais ou estruturais; de produtos estocados, que trata 

da contaminação por insetos de produtos comerciais; e, médico-legal, a qual 

envolve a área criminal relacionada principalmente aos crimes de morte violenta, 

lidando com insetos necrófagos (Figura 1). 

Figura 1: Subdivisões da entomologia forense. A: Urbana; B: De produtos estocados; C: Médico-

legal. Fonte: http://portal.crbio-02.gov.br/img/arq/Noticias/EncontroESPalestraChamoun.pdf. 

Acesso em 03 de janeiro de 2016 

 

Através da Entomologia Forense, é possível determinar o local, modo ou 

causa da morte, identificar os suspeitos e vítimas, investigar maus tratos a 

crianças e idosos, assim como reconhecer rotas de comercialização e distribuição 

de drogas ou substâncias tóxicas ilícitas, como também, estimar o intervalo pós-

morte (IPM). No entanto, o conhecimento entomológico deve estar associado às 

informações biológicas, ecológicas, de distribuição geográfica e a correta 

identificação dos insetos (Thyssen, 2008). 

http://portal.crbio-02.gov.br/img/arq/Noticias/EncontroESPalestraChamoun
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O primeiro relato de aplicação da Entomologia Forense foi descrito em 

1235, na China, por Sung Tz’u, ao escrever o manual de Medicina Legal “The 

washing away of wrongs”. Entretanto, apenas em 1894 com a publicação do livro 

“La faune des cadavres” de Mégnin, na França, foi que este estudo se tornou 

mundialmente conhecido (Oliveira-Costa, 2011). 

No Brasil, os estudos tiveram início em 1908 com os trabalhos de Roquette 

Pinto e Oscar Freire, os quais registraram a fauna de insetos necrófagos em 

cadáveres humanos e animais, em regiões da Mata Atlântica (Pujol-Luz et al., 

2008a). Porém, os estudos sobre Entomologia Forense no Brasil e trabalhos que 

abordam a riqueza de espécies de insetos necrófagos ainda são escassos, além 

de que esta ciência é pouco explorada nos institutos de polícia (Sandoval, 2011). 

No meio acadêmico, por sua vez, ela vem crescendo e em todas as regiões do 

país há o desenvolvimento de pesquisas, com trabalhos abrangendo aspectos 

biológicos, ecológicos, taxonomia, entomofauna cadavérica e estimativa de IPM 

(Thyssen et al., 2005; Rosa et al., 2009; Kosmann et al., 2011; Martins et al., 

2013; Oliveira-Costa, 2013; Vasconcelos et al., 2013). 

 
2.2 Estágios da decomposição cadavérica e entomofauna associada 

 
Na Medicina Legal é atribuída à tanatologia o estudo do morto e da morte, 

incluindo a decomposição cadavérica, a qual consiste em um processo natural de 

decomposição fermentativa da matéria orgânica, iniciando-se nas primeiras horas 

após a morte (França, 1998). Este processo é contínuo e subdividido em cinco 

fases, de acordo com Bornemissza (1957): 
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 Decomposição inicial (0 - 2º dia): ocorre decomposição interna através da 

atividade de microorganismos, o cadáver externamente apresenta-se 

fresco. 

 Putrefação (2º - 12º dia): gases produzidos internamente são acumulados e 

o cadáver encontra-se inchado e com forte odor. 

 Putrefação escura (12º - 20º dia): os músculos do cadáver tornam-se 

cremosos e algumas partes ficam com coloração negra, há colapsos no 

corpo e intensificação do odor.  

 Fermentação (20º - 40º dia): o cadáver seca externamente, restando 

algumas partes de tecido e a superfície ventral é coberta por fungos. Neste 

estágio, devido a presença de ácido butírico, há um forte cheiro 

característico de queijo. 

 Seco (40º - 450º dia): a velocidade da decomposição é reduzida e o 

cadáver é decomposto até apresentar apenas o esqueleto. 

 

Diversos organismos estão envolvidos no processo de decomposição 

cadavérica, entre eles bactérias, fungos, invertebrados e vertebrados. Entre os 

invertebrados que frequentam o cadáver, há quatro categorias de comunidades: 

necrófagos, parasitas e predadores, onívoros e acidentais (Keh 1985; Catts e Goff 

1992; Campobasso et al., 2001) 

Em cada fase da decomposição encontra-se presente uma fauna 

associada de insetos necrófagos, que podem utilizar o cadáver decomposto como 

fonte proteica, sítio de oviposição ou para o desenvolvimento dos imaturos, 

contribuindo na marcha do processo de decomposição. As ordens Diptera e 

Coleoptera são as mais encontradas. Os dípteros estão presentes nas fases 
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iniciais: decomposição inicial, putrefação e putrefação escura, onde a família 

Calliphoridae é a primeira colonizadora, com maior representatividade de 

membros do gênero Chrysomya, enquanto o grupo dos coleópteros surgem nas 

fases finais: fermentação e seco, quando cessa a atividade dos dípteros no 

cadáver, apresentando maior abundancia espécies das famílias Dermestidae, 

Scarabaeidae e Silphilidae (Smith et al., 1986; Kulshrestha e Satpathy, 2001; 

Oliveira-Costa 2013). Cruz e Vasconcelos (2006) relataram a presença de 

coleópteros da família Staphylinidae no estágio de putrefação; no entanto, neste 

momento, estes insetos não se comportam como necrófagos e atuam como 

predadores dos dípteros presentes. 

 

2.3 Dípteros: Principais insetos necrófagos na estimativa do IPM 

O intervalo pós-morte (IPM) busca determinar o período de tempo com a 

menor incerteza em que ocorreu a morte. Frequentemente o IPM é estimado 

através dos fatores cadavéricos e quanto maior o tempo da morte, mais dificultosa 

se torna a resolução do caso, reduzindo a acurácia. No entanto, com a 

Entomologia Forense ocorre o inverso, quanto maior for o tempo, maior a 

acurácia devido a sucessão ecologia dos insetos (França, 2015).   

Os estudos com Entomologia Forense apontam os dípteros como os 

principais insetos necrófagos para auxiliar na estimativa do IPM, isso porque eles 

são os primeiros insetos a colonizarem os cadáveres, sendo atraídos a grandes 

distancias pelo odor liberado do corpo em decomposição (Oliveira-Costa, 2011).  

As famílias Calliphoridae, Sarcophagidae e Muscidae (Figura 2) se 

destacam neste processo por suas espécies serem as principais colonizadoras. 
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Estes insetos utilizam o corpo para realização da cópula, estimulo da oviposição e 

como fonte proteica, e os seus imaturos tornam-se responsáveis pela degradação 

da massa cadavérica nos primeiros estágios de decomposição (Monteiro-Filho e 

Penereiro, 1987; Kulshrestha e Satpathy, 2001; Martinez et al., 2007). 

 

 

 

Figura 2: Espécimes das principais famílias de dípteros necrófilos: Chrysomya albiceps 

(Calliphoridae), B: Sarcophaga haemorrhoidalia (Sarcophagidae) C: Musca domestica (Muscidae). 

Fonte: Byrd e Castner (2009). 

 

O conhecimento desta fauna é de suma importância para as investigações 

criminais; todavia, é fundamental explorar a fauna local, haja vista que fatores 

climáticos e condições ambientes influenciam na biologia dos insetos e no curso 

da decomposição cadavérica, tornando arriscada a utilização de dados de regiões 

diferentes (Pinto, 1908). Além disso, também se faz necessário o conhecimento 

da sucessão das espécies que colonizam o cadáver, pois ela está diretamente 



23 
 

 

relacionada ao estágio de decomposição cadavérico (Arnaldos et al., 2005; Cainé 

et al., 2009). 

Há dois métodos utilizados para se estimar o IPM com o auxílio da 

Entomologia Forense: idade da larva, mais a sua taxa de desenvolvimento por 

Grau-dia-acumulado (GDA) e através do padrão de sucessão dos insetos 

(Oliveira-Costa, 2011). Em ambos os métodos, faz-se necessária a criação do 

imaturo para que se obtenha a correta identificação da espécie. No entanto, este 

procedimento requer bastante tempo, o que para a perícia é um fator crucial, além 

de que alguns grupos possuem poucas diferenças morfológicas observáveis, 

carência de chaves taxonômicas para imaturos e, entre as existentes, muitas 

possuem insuficiência na descrição dos caracteres (Liu e Greenberg, 1989; 

Amorim, 2009), tornando por muitas vezes impossível a identificação do espécime 

(Wells e Stevens, 2008).  

Estas dificuldades estão fazendo com que pesquisadores busquem 

maneiras alternativas para a identificação destas espécies, e os marcadores 

moleculares recebem destaque entre as alternativas (Sperling et al., 1994; 

Kavitha et al., 2013; Yu-Hoon et al., 2014). 

 
2.4 Marcadores moleculares na identificação de dípteros necrófilos 

Os marcadores moleculares são sequências de DNA que revelam 

polimorfismo em indivíduos geneticamente relacionados. Os mesmos podem ser 

aplicados para diversos fins, como filogenia, ecologia, genética de populações, 

mapeamentos e análises de similaridade, distância genética e taxonomia 

molecular (Lopes et al., 2002). Os métodos moleculares, na maioria das vezes, 

podem utilizar qualquer tipo de DNA, sendo este obtido de pequenas quantidades 

de tecido (Castiglione e Bicudo, 2003). 
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Diante disto, para auxiliar na taxonomia, a Entomologia Forense vem 

utilizando técnicas da biologia molecular, por serem sensíveis e confiáveis e 

proporcionarem a identificação das espécies de insetos com interesse forense 

com maior precisão e rapidez, garantindo desta forma estimativas de IPM mais 

próximas (Otranto e Stevens, 2002).  

O DNA mitocondrial (mtDNA), molécula circular formada por 

aproximadamente 16kb e possuindo 37 genes, apresenta organização simples e 

uniforme, baixo número de recombinação, alta taxa de substituição de 

nucleotídeos e grande número de cópias por célula, ajudando a aumentar a 

sensibilidade nas análises (Figura 3). Assim, essas características fizeram com 

que a utilização do mtDNA na identificação de espécies fosse explorada e 

atualmente ele é tido como um excelente marcador molecular, sendo aplicado 

também em estudos evolutivos, filogenéticos e populacionais (Arias et al., 2003; 

Harvey et al., 2003; Thyssen, 2008). 

                   

Figura 3: Representação esquemática do DNA mitocondrial. Fonte: 
http://chimerasthebooks.blogspot.com.br/2011/12/another-genetic-puzzle-why-is.html Acesso em 
13 de março de 2016. 

 

http://chimerasthebooks.blogspot.com.br/2011/12/another-genetic-puzzle-why-is.html
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Diversos estudos utilizam e sugerem o gene COI (Citocromo Oxidase I) 

como o marcador adequado para o DNA barcoding de invertebrados (Junqueira et 

al., 2002; Thyssen, 2008; Cainé et al., 2009; Boehme et al., 2012). No entanto, 

esta região já apresentou limitações na taxonomia de espécies relacionadas de 

dípteros com importância forense (Harvey et al., 2008; Sonet et al., 2012).  

Parson et al. (2000), trabalhando com vertebrados, sugeriram o uso do 

gene citocromo B (CytB) para taxonomia molecular com interesse forense. Esta 

região do mtDNA participa do transporte de elétrons na cadeia respiratória 

mitocondrial e sua variabilidade nos diferentes níveis taxonômicos o apontam 

como um potencial marcador. Apesar do seu maior uso ser em vertebrados, 

diversos estudos mostram sua eficácia também em espécies de invertebrados, 

sendo bastante utilizado em estudos filogenéticos e taxonômicos (Branicki et al., 

2003; Hajibabaei et al., 2007; GilArriortua et al., 2013). 

Desta forma, estudos com taxonomia molecular de dípteros necrófilos 

imaturos utilizando genes mitocondriais se tornam importantes por auxiliar na 

identificação dos espécimes em menor intervalo de tempo e com maior exatidão, 

além de explorar a entomofauna da região trabalhada. 
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 3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar espécimes larvais de dípteros com interesse forense, coletados 

em cadáveres humanos decompostos oriundos dos serviços de Medicina 

Legal dos estados da Paraíba e Pernambuco, utilizando um marcador 

molecular mitocondrial. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar, por meio de biologia molecular, imaturos de dípteros necrófilos, 

por meio do marcador molecular Tag_CytB; 

 Analisar a distância genética das espécies encontradas; 

 Avaliar a variação genética intrapopulacional das espécies mais 

abundantes.  
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4. Material e Métodos 

4.1. Área de estudo e coleta de material biológico 

O presente estudo foi realizado nos serviços de Medicina Legal (NUMOL e 

GEMOL, respectivamente), das cidades de Campina Grande e João Pessoa, 

Paraíba, e no Instituto de Medicina Legal (IML) de Recife, Pernambuco (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Mapa dos estados da Paraíba e Pernambuco, com destaque para as cidades que 
sediam os serviços de Medicina Legal, onde foram realizadas as coletas de dípteros imaturos  

 

A obtenção das larvas de dípteros necrófilos ocorreu no período de 

novembro de 2014 a maio de 2015, através de coletas em dez cadáveres 

humanos decompostos, recém-admitidos ao GEMOL, NUMOL e IML (Tabela 1). 
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Os imaturos foram colhidos com pinças cirúrgicas e acondicionados em tubos 

identificados contendo álcool etílico absoluto e preservados a -20ºC.  

O projeto possui aprovação do comitê de ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos da Universidade Federal de Pernambuco, dispondo do parecer 

número 782.246 (Anexo 1) e anuência para a realização das coletas dos diretores 

dos serviços de Medicina Legal da Paraíba e Pernambuco (Anexos 2 e 3). 

 

Tabela 1. Origem, estágio de decomposição, data da coleta e identificação dos cadáveres 
utilizados para coleta de dípteros imaturos no GEMOL e NUMOL do estado da Paraíba e IML do 
estado de Pernambuco.  

Estado Município 
Estágio de 

decomposição 
Data da coleta 

Identificação do 

cadáver 

Paraíba Pitimbu Putrefação 11 de fevereiro/15 PB C1 

 
Pitimbu Putrefação 20 de fevereiro/15 PB C2 

 

Sumé Putrefação escura  07 de março/15 PB C4 

 

Campina Grande Putrefação escura 27 de fevereiro/15 PB C3 

 

Natuba Putrefação escura 22 de maio/15 PB C5 

Pernambuco Cabo de Santo Agostinho Decomposição inicial 09 de fevereiro/15 PE C5 

 

Paulista Putrefação 15 de dezembro/14 PE C2 

 

Vicência  Decomposição inicial 08 de fevereiro/15 PE C4 

 

Vitória de Santo Antão Putrefação 06 de janeiro/15 PE C3 

  Sanharó Putrefação escura 21 de novembro/14 PE C1 

 

4.2. Extração de DNA e amplificação das regiões genômicas 

A extração do DNA ocorreu individualmente através da cápsula cefálica do 

imaturo quando nos estágios L2 e L3; indivíduos em L1 foram utilizados por 

completo, o protocolo utilizado foi baseado no método proposto por Isola et al. 

(1994), através do método orgânico com fenol clorofórmio. Após o término da 

extração, o DNA foi quantificado, objetivando observar a qualidade e 



29 
 

 

concentração da amostra, em seguida foi diluído para concentração de 100ng/μl e 

estocado a -20ºC. 

Após o isolamento individual do DNA de cada imaturo, a amplificação foi 

realizada a partir do par de primers Tag_CytB (Tabela 2), desenhado para 

amplificar parte do gene citocromo B do DNA mitocondrial. A PCR (Reação em 

Cadeia de Polimerase) foi realizada com volume final de 25µl contendo 2µl de 

DNA, 12,5µl de GoTaq® Colorless Master Mix (Promega, Fitchburg, Wisconsin, 

USA), 7,5µl de água free nuclease e 1,5µl de cada primer. 

Tabela 2. Sequência do par de primers utilizado para amplificar região do gene mitocondrial 
citocromo B. 

Gene Nome Sequência Referência 

CytB Tag_CytB R 5’GCT CCA ATT CAT GTY ART A Figueirêdo-Jr, 2015 

 

Tag_CytB F 5’CAA ATR TCW TTY TGA GGA GC 

  

 A amplificação do fragmento da região do gene CytB ocorreu com uma 

desnaturação inicial a 94ºC durante 5 minutos, seguido de 35 ciclos, sendo que 

cada ciclo foi composto por uma desnaturação inicial de 30 segundos a 94ºC, 

anelamento dos primers por 1 minuto a 47ºC e extensão de 1 minuto a 72ºC, 

finalizando com uma extensão de 10 minutos a 72ºC. 

Os amplicons foram visualizados por eletroforese em gel de agarose 1% 

em tampão Tris-Borato-EDTA (TBE), corado com brometo de etídio e visualizado 

em transiluminador UV. Em seguida os amplicons foram purificados com o kit 

Wizard® SVGel and PCR Clean-Up System (Promega, Fitchburg, Wisconsin, 

USA) quantificados em NanoDrop® e posteriormente diluídos para 10ng/μl. 
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4.3. Sequenciamento e análise de dados  

As sequências dos amplicons foram obtidas utilizando o sequenciador 

ABI3500XL através do kit de sequenciamento Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing (Applied Biosystems, Cleveland, Ohio, USA). O grau de 

confiabilidade de cada um dos nucleotídeos foi avaliado utilizando o valor de 

Pherd 30 e analisadas no programa Pregap4 versão 1.5 do pacote de programas 

Staden Package® (Staden 1996). 

As sequências foram identificadas através da busca por homologia contra 

sequências depositadas no GenBank através do BLASTn no NCBI (National 

Center for Biotechnology Information - Centro Nacional de Informações sobre 

Biotecnologia - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi); as sequências homólogas 

encontradas foram salvas para posterior alinhamento com sequências consenso 

dos espécimes coletados por meio do algoritmo “Muscle” (Edgar 2004). Em 

seguida foi realizada análise filogenética, afim de separar os grupos monofiléticos, 

a partir do método de Neighbor-Joining e matriz de distância genética com a 

metodologia de Kimura 2 Parâmetros utilizando o software MEGA versão 6.06 

(Tamura et al., 2013). Os índices de diversidade genética foram estimados 

através do programa DNAsp versão 5.0 (Librado and Rozas, 2009). 
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5. Resultados 

5.1 Taxonomia molecular e diversidade de espécies 

Foram obtidas 121 sequências nucleotídicas, correspondentes a um 

segmento do gene mitocondrial citocromo B (CytB), apresentando cromatogramas 

com picos bem definidos e valores de Phred superiores a 30 (Figura 5). Os 

fragmentos das sequências obtiveram tamanho variando de 555 a 616 

nucleotídeos. Após o alinhamento múltiplo e eliminação das extremidades não 

sobrepostas o comprimento final do amplificado resultou em 540 nucleotídeos. 

Figura 5: Formação da sequência consenso a partir das sequências forward e reverse através do 
pacote de programas Standen.  

A busca por sequências homólogas no GenBank através do BLASTn 

mostrou similaridade entre 99 e 100% com sequências nucleotídicas das espécies 

Chrysomya albiceps, C. megacephala, C. putoria, pertencentes a família 

Calliphoridae, Peckia chrysostoma, família Sarcophagidae e Hermetia illucens, da 

família Stratiomyidae. No entanto, 34 sequências de imaturos pertencentes aos 

cadáveres PB C3, PB C4 e PB C5 apresentaram similaridade variando entre 91% 

e 92% com as espécies Compsomyiops fulvicrura e Chrysomya putoria, 

impossibilitando a revelação da espécie.  
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Desta forma, foi sequenciado a região barcode do gene mitocondrial 

citocromo oxidase I do espécime PB C4.7, esta sequência foi submetida a 

homologia no GenBank e mostrou 100% de identidade com a espécie 

Cochliomyia macellaria, pertencente a família Calliphoridae (Figura 6).  Assim, a 

sequência do CytB deste espécime foi utilizada como referência para as demais 

sequências não identificadas que mostraram similaridade com esta ao serem 

alinhadas no software MEGA (Figura 7), totalizando a identificação de seis 

espécies distribuídas entre os dez cadáveres decompostos estudados (Tabela 3).   

 

Figura 6: Homologia de fragmento da sequência do gene mitocondrial citocromo oxidase I do 
imaturo PB C4.7 com sequência depositada no GenBank da espécie Cochliomyia macellaria. 
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Figura 7: Alinhamento de sequências nucleotídicas de fragmento do gene mitocondrial citocromo B 
de dípteros das espécies Chrysomya albiceps, C. megacephala, C. putoria, Cochliomyia 
macellaria, Peckia chrysostoma e Hermetia illucens.   

 

Tabela 3: Identificação e quantidade dos espécimes de dípteros coletados em cadáveres humanos 
decompostos oriundos dos serviços de Medicina Legal dos estados da Paraíba e Pernambuco. 

Cadáver 
Estágio de 

decomposição 
Família Espécies 

Número de 

espécimes 

PB C1 Putrefação Calliphoridae Chrysomya megacephala 3 

PB C2 Putrefação Calliphoridae Chrysomya megacephala 4 

 
 

 
C. putoria 7 

 
 Sarcophagidae Peckia chrysostoma 3 

PB C3 Putrefação escura Calliphoridae Cochliomyia macellaria 15 

PB C4 Putrefação escura Calliphoridae C. albiceps 5 

 
 

 
Co. macellaria 10 

PB C5 Putrefação escura Calliphoridae C. albiceps 5 

 
 

 
Co. macellaria 9 

PE C1 Putrefação escura Stratiomyidae Hermetia illucens 12 

PE C2 Putrefação Calliphoridae C. albiceps 14 

PE C3 Putrefação Calliphoridae C. albiceps 15 

PE C4 Decomposição inicial Calliphoridae C. albiceps 5 

PE C5 Decomposição inicial Calliphoridae C. albiceps 11 

 
 

 
C. megacephala 3 
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 As análises de Neighbor-Joining utilizando a metodologia de Kimura 2 

Parâmetros, agruparam as sequências nucleotídicas em seis grupos, confirmando 

a ocorrência de seis espécies (Figura 8).  

 

Figura 8: Arvore filogenética obtida por análise de Neighbor-Joining, utilizando a metodologia de 
Kimura 2 Parâmetros, com sequências nucleotídicas do gene mitocondrial citocromo B. Os valores 
dos ramos correspondem ao suporte por bootstrap (1000 replicações). 
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 Através da identificação dos espécimes, foi possível observar a presença 

de representantes de três famílias: Calliphoridae, Sarcophagidae e Stratiomyidae. 

A família Calliphoridae totalizou 87,6% de representatividade, estando presente 

em nove dos dez cadáveres coletados, com a presença do gênero Chrysomya em 

oito destes.  

 O levantamento entomológico também mostrou que as espécies 

Chrysomya albiceps e Cochliomyia macellaria obtiveram maior abundância de 

espécimes (45,45% e 28,1%, respectivamente), estando C. albiceps presente em 

seis cadáveres apontados nas três primeiras fases de decomposição, localizados 

nos estados da Paraíba e Pernambuco. Co. macellaria esteve presente em três 

cadáveres oriundos do estado da Paraíba, ambos em putrefação escura.  

 A espécie C. megacephala foi identificada em três cadáveres, cada um nos 

estágios de decomposição inicial e putrefação. C. putoria, Peckia chrysostoma e 

Hermetia illucens estiveram presentes em apenas um cadáver cada, com C. 

putoria e P. chrysostoma colonizando juntas o cadáver um da Paraíba, que se 

encontrava em estágio de putrefação e H. illucens no cadáver um de 

Pernambuco, o qual encontrava-se na fase de putrefação escura (Tabela 4).  

Tabela 4: Ocorrência dos dípteros necrófilos de acordo com o estágio de decomposição cadavérico 

Família Espécie 
Decomposição 

inicial 
Putrefação Putrefação escura 

Calliphoridae Chrysomya albiceps PE C4 e PE C5 PE C2 e PE C3 PB C4 e PB C5 

 

Chrysomya megacephala PE C5 PB C1 e PB C2 

 

 

Chrysomya putoria 

 

PB C2 

 

 

Cochliomyia macellaria 

  

PB C3, PB C4 e PB C5 

Sarcophagidae Peckia chrysostoma  PB C2  

Stratiomyidae Hermetia illucens 

  

PE C1 

As siglas presentes nas caixas coloridas representam a identificação do cadáver. PB = Paraíba; 
PE = Pernambuco; C = cadáver; de 1 a 5 = numeração do cadáver.  
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5.2 Distância genética 

Para avaliar o poder de separação das espécies do marcador utilizado, 

Tag_CytB, foi elaborada uma matriz de distância genética utilizando-se o modelo 

de Kimura 2 parâmetros. Em todas as espécies, a distância intraespecífica obtida 

foi inferior a 3%. Chrysomya putoria obteve valor de 0,06% e na espécie Hermetia 

illucens o valor obtido foi 0,07%; para as demais espécies o valor encontrado foi 

de 0%. Analisando interespecíficamente, o menor valor obtido foi de 9,7% entre 

C. putoria e Cochliomyia macellaria, ambas pertencentes à família Calliphoridae; 

o maior valor obtido foi de 26,9% entre as espécies H. Illucens (família 

Stratiomyidae) e Co. Macellaria (família Calliphoridae). Entre os espécimes da 

família Calliphoridae, o maior valor foi de 13%, entre C. albiceps e C. 

megacephala, e o menor foi de 9,7% entre C. putoria e Co. macellaria (Tabela 5). 
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Tabela 5: Matriz de distância genética intra e interespecífica de dípteros com interesse forense, estimada pelo modelo Kimura 2 Parâmetros, utilizando 
fragmento do gene mitocondrial citocromo B.  

Espécie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

C. albiceps - PB C4.1 
                            

C. albiceps - PB C5.1 0,000 
                           

C. albiceps - PE C3.1 0,000 0,000 
                          

C. albiceps - PE C4.1 0,000 0,000 0,000 

                         
C. albiceps - PE C5.1 0,000 0,000 0,000 0,000 

                        
C. megacephala - PB C2.12 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

                       
C. megacephala - PB C2.14 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,000 

                      
C. megacephala - PB C2.15 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,000 0,000 

                     
C. megacephala - PE C5.6 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 

                    
C. megacephala - PE C5.7 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 

                   
C. putoria - PB C2.2 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

                  
C. putoria - PB C2.7 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,006 

                 
C. putoria - PB C2.9 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,006 0,000 

                
C. putoria - PB C2.10 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,000 0,006 0,006 

               
C. putoria - PB C2.11 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,000 0,006 0,006 0,000 

              
Co. macellaria - PB C3.3 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,099 0,097 0,097 0,099 0,099 

             
Co. macellaria - PB C3.4 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,099 0,097 0,097 0,099 0,099 0,000 

            
Co. macellaria - PB C3.6 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,099 0,097 0,097 0,099 0,099 0,000 0,000 

           
Co. macellaria - PB C4.8 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,099 0,097 0,097 0,099 0,099 0,000 0,000 0,000 

          
Co. macellaria - PB C5.8 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,099 0,097 0,097 0,099 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 

         
P. chrysostoma - PB C2.3 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,159 0,159 0,162 0,162 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

        
P. chrysostoma - PB C2.13 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,159 0,159 0,162 0,162 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,000 

       
P. chrysostoma - PB C2.4 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,159 0,159 0,162 0,162 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,000 0,000 

      
H. illucens - PE C1.4 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,252 0,255 0,255 0,252 0,252 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,249 0,249 0,249 

     
H. illucens - PE C1.5 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,252 0,255 0,255 0,252 0,252 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,249 0,249 0,249 0,000 

    
H. illucens - PE C1.8 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,252 0,255 0,255 0,252 0,252 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,261 0,261 0,261 0,007 0,007 

   
H. illucens - PE C1.10 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,252 0,255 0,255 0,252 0,252 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,249 0,249 0,249 0,000 0,000 0,007 

  
H. illucens - PE C1.13 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,252 0,255 0,255 0,252 0,252 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,249 0,249 0,249 0,000 0,000 0,007 0,000 

 PB = Paraíba; PE = Pernambuco; C = cadáver; De 1 a 5 = numeração do cadáver; De .1 a .15 = numeração do espécime.
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5.3 Diversidade genética intrapopulacional 

 As espécies Chrysomya albiceps e Cochliomyia macellaria, tiveram suas 

sequências submetidas ao estudo de análise de diversidade genética 

intrapopulacional, visto que apresentaram maior representatividade nos 

cadáveres. Foram incluídas no estudo as sequências de C. albiceps, das 

amostras oriundas dos cadáveres PE C2, PE C3 e PE C5, excluindo-se as 

sequências dos demais cadáveres devido à baixa representação, e para Co. 

macellaria foram incluídas todas as sequências. 

5.3.1 Chrysomya albiceps 

As populações presentes nos cadáveres PE C2 e PE C5, apresentaram 

apenas um haplótipo. A população presente no cadáver PE C3, apresentou dois 

haplótipos, quatro sítios polimórficos (transição) ambos em uma única sequência, 

e diversidade nucleotídica de 0,0009. Com as populações agrupadas o número de 

haplótipos e sítios polimórficos permaneceram os mesmos da população PE C3 e 

a diversidade nucleotídica foi reduzida para 0,00037 (Tabela 6). 

Tabela 6: Dados de diversidade genética das populações de Chrysomya albiceps presentes em 
três cadáveres humanos decompostos oriundos do estado de Pernambuco, utilizando fragmento 
do gene mitocondrial citocromo B. 

 

PE C2 -

Paulista 

PE C3 - Vit. 

Stº Antão 

PE C5 - Cabo de 

Stº Agostinho 

Populações 

agrupadas 

Número de sequências 14 15 11 40 

Diversidade nucleotídica, PI 0 0,00099 0 0,00037 

Número de haplótipos 1 2 1 2 

Diversidade haplotípica, Hd 0 0,133 0 0,050 

Media de diferença de nucleotídeos, K 0 0,533 0 0,200 

Sítios polimórficos 0 4 0 4 

PE = Pernambuco; C = cadáver; De 2, 3 e 5 = numeração do cadáver.  
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5.3.2 Cochliomyia macellaria 

As sequências das populações de Cochliomyia macellaria presentes nos 

cadáveres PB C3 e PB C4 apresentaram sete haplótipos e nove sítios 

polimórficos cada, enquanto que as sequências de PB C5 apresentaram cinco 

haplótipos e sete sítios polimórficos. Todas as mutações foram do tipo transição, 

sendo as mutações da posição 168 de guanina para adenina a mais frequente 

presente nas sequências 1, 5, 11 e 14 de PB C3 e 2, 11 e 14 de PB C4, assim 

como em PB C5 nas sequências 2 e 4, porém de adenina para guanina. A 

população de PB C4 apresentou os maiores valores de diversidade genética.  

Quando as populações foram agrupadas, os números de haplótipos e de 

sítios polimórficos aumentaram, sendo encontrado 14 haplótipos e 17 sítios 

polimórficos (Tabela 7). 

Tabela 7: Dados de diversidade genética das populações de Cochliomyia macellaria presentes em 
três cadáveres humanos decompostos oriundos do estado da Paraíba, utilizando fragmento do 
gene mitocondrial citocromo B. 

 

PB C3 – Campina 

Grande 

PB C4 - 

Sumé 

PB C5 - 

Natuba 

Populações 

agrupadas 

Número de sequências 15 10 9 34 

Diversidade nucleotídica, PI 0,00317 0,00412 0,00319 0,00339 

Número de haplótipos 7 7 5 14 

Diversidade haplotípica, Hd 0,724 0,911 0,722 0,775 

Media de diferença de nucleotídeos, K 1,714 2,222 1,722 1,832 

Sítios polimórficos 9 9 7 17 

PB = Paraíba; C = cadáver; De 3 a 5 = numeração do cadáver.  
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6. Discussão 

6.1 Taxonomia molecular e diversidade de espécies 

Segundo Cywinska et al. (2006), um bom sistema de taxonomia molecular 

deve atender a três critérios:  extrair com sucesso o DNA de todos os espécimes; 

as informações nucleotídicas devem ser facilmente analisadas; e os dados 

obtidos das sequências devem ser suficientes para atingir o nível de espécie. O 

presente trabalho logrou êxito em todos os critérios supracitados e o 

levantamento entomológico permitiu identificar com eficácia 121 espécimes de 

dípteros necrófagos, distribuídos em seis espécies de três diferentes famílias. 

A família com maior representatividade neste estudo foi a Calliphoridae, 

presente em nove dos dez cadáveres utilizados para coleta, mostrando a sua 

importante associação com cadáveres decompostos. Este resultado se encontra 

em concordância com os estudos desenvolvidos da dipterofauna cadavérica 

brasileira. Oliveira e Vasconcelos (2010), em estudo realizado no Instituto de 

Medicina Legal de Recife, Pernambuco, observaram a presença da família 

Calliphoridae em 14 (catorze) cadáveres que apresentavam imaturos de Diptera. 

Dados semelhantes já foram relatados por Carvalho et al. (2000) também em 

cadáveres humanos e com cadáveres suínos por Rosa et al. (2011) e 

Vasconcelos e Salgado (2014) em diferentes regiões do território brasileiro. 

Na família Calliphoridae, o gênero exótico no Novo Mundo Chrysomya 

possui destaque, sendo o mais frequente encontrado nas coletas em cadáveres 

decompostos, pois apresenta fácil adaptação e rápida dispersão (Guimarães et 

al., 1979; Gagné 1981, Wells e Greenberg, 1992). A predominância do gênero foi 

observada nas coletas realizadas neste trabalho; as espécies de Chrysomya 
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estiveram presente em oito cadáveres e Chrysomya albiceps, principal 

colonizadora, em seis, com representação nos três estágios de decomposição 

encontrados.  

A abundância de C. albiceps, não foi considerada novidade, haja vista que 

sua expressiva representação vem sendo descrita na literatura em diversas 

regiões do Brasil e do mundo, sendo esta uma importante indicadora forense 

(Cainé et al., 2009; Corrêa et al., 2010; Ururahy-Rodrigues et al., 2013; 

Vasconcelos et al., 2013). A alta frequência de C. albiceps pode ser 

compreendida por sua fácil adaptação aos diversos ambientes e substratos, além 

do seu rápido deslocamento e capacidade de predação interespecífica (Faria et 

al., 1999; Reigada e Godoy 2005; Willians e Villet, 2006).  

Co. Macellaria se comportou como a segunda espécie mais abundante, 

estando presente em três cadáveres em estágio de putrefação. Esta espécie 

possui larvas necrobiontófagas (larvas que invadem tecidos em necrose, se 

alimentando do tecido morto) e consequentemente é encontrada com frequência 

em cadáveres decompostos como já relatado por Oliva (2007), Koller et al. (2011) 

e Vasconcelos e Salgado (2014).  

No entanto, Co. macellaria sofre predação por C. albiceps o que vem 

fazendo com que elas não habitem o mesmo cadáver, além de causar 

deslocamento de suas populações dos grandes centros urbanos para os menores 

(Aguiar-Coelho et al., 1995; Salviano et al., 1996; Andrade et al., 2002). Na 

colonização observada nos cadáveres PB C4 e PB C5, ambos oriundos de 

cidades do interior paraibano, estas espécies aparecem em conjunto com maior 

frequência de Co. macellaria, possivelmente C. albiceps tenha chegado após a 



42 
 

 

colonização de Co. macellaria e até o momento da coleta elas não haviam 

iniciado a atividade de predação. 

Imaturos de Hermetia illucens, espécie generalista detritívora, foram 

encontrados apenas no cadáver em estágio de putrefação escura, oriundo do 

município de Sanharó, Pernambuco. Diversos autores relatam sua associação 

com cadáveres decompostos nas fases finais e sua utilização na estimativa do 

intervalo pós morte, demonstrando o potencial desta espécie para casos forenses 

(Carvalho et al., 2000; Pujol-Luz et al., 2008b; Oliveira e Vasconcelos, 2010; 

Oliveira-Costa, 2011). 

Das seis espécies encontradas, cinco delas (C. albiceps, C. megacephala, 

C. putoria, Co. macellaria e Hermetia illucens), são encontradas constantemente 

colonizando cadáveres humanos decompostos (Lord et al., 1994; Carvalho et al., 

2000; Andrade et al., 2005). A espécie Peckia chrysostoma é bastante encontrada 

colonizando iscas e carcaças de suínos; no entanto até o momento, apenas um 

trabalho relatava sua presença em cadáver humano (Vasconcelos et al., 2014), 

sendo este o segundo relato de colonização humana e o primeiro relato da 

espécie na Paraíba. Em ambos os trabalhos a espécie foi encontrada em 

cadáveres presentes na região litorânea do Nordeste brasileiro, podendo se tornar 

uma indicadora forense de regiões litorâneas.   

6.2 Distância e diversidade genética intrapopulacional 

De acordo com Hebert et al. (2003) em sua proposta para a identificação 

global de espécies, a variação interespecífica deve ser superior a 3% e a 

intraespecífica não deve exceder os 3%.   
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Os valores obtidos no presente estudo, nas análises intraespecíficas 

variaram de 9,7% a 26,9 e interespecífica de 0% a 0,07%.  Zaidi et al. (2011) 

trabalhando com dípteros oriundos do Paquistão e China obtiveram valores 

baixos para a diferenciação das espécies Lucilia sericata x L. cuprina utilizando 

marcadores do gene CytB e COI (0,5% e 0,78%, respectivamente) de 

diferenciação interespecífica. Por sua vez, GilArriortua et al. (2014) ao analisarem 

dípteros oriundos da Alemanha com marcador mitocondrial do gene COI, 

conseguiram bons valores de diferenciação interespecífica: C. albiceps x C. 

megacephala (7%); C. albiceps x C. putoria (7,8%); e C. putoria x C. megacephala 

(5,4%). No entanto, os nossos valores foram superiores, conferindo, desta forma, 

a robustez do marcador utilizado para as análises de diferenciação específica 

No que se refere a análise de diversidade genética realizada para a 

espécie C. albiceps, onde foi observada ausência de diversidade genética tanto 

nas populações separadas quanto unidas. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Figueirêdo-Jr (2015) com populações de C. megacephala do 

Ceará e Pernambuco, utilizando a região barcode do gene COI para 124 

amostras, como também para mesmo marcado utilizado neste trabalho com 23 

amostras. Podemos considerar que estes resultados sejam, possivelmente, 

devido à ausência de barreiras geográficas, alto fluxo gênico ou endogamia entre 

as populações, ou mais provavelmente, devido à recente introdução da espécie 

no nosso país, que data da década de 70 (Guimarães et al., 1978) fazendo com 

que as populações ainda não tenham se estruturado. 

Análises temporal e geográfica, realizadas por Junqueira (2002), com 

espécies de C. putoria preservadas em museu e recém coletadas, utilizando os 

marcadores COI, COII e CytB também revelaram baixa variedade genética, 
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sugerindo que seja devido ao gargalo genético ocorrido durante a introdução do 

gênero Chrysomya no Brasil. Tan et al. (2009) utilizando o marcador COI e COII 

também não obtiveram resultados significantes para o estudo populacional das 

espécies C. rufifacies e C. megacephala.  

Por sua vez, os valores de diversidade genética encontrados para as 

populações de Co. macellaria foram maiores que os de C. albiceps e mostraram-

se relevantes. A média de diferença de nucleotídeos chegou a 2,2 em amostras 

do cadáver PB C4, oriundo do município de Sumé e unindo as populações, foram 

totalizados 17 sítios polimórficos. Trabalhos utilizando marcadores microssatélites 

com populações oriundas de quatro países do Novo Mundo, entre eles o Brasil, 

conseguiram obter uma média de sete alelos polimórficos por loci e revelaram 

variabilidade genética moderada, sugerindo estruturação genética populacional 

(Torres et al., 2004 e Torres e Azeredo-Espin 2005; Griffithis et al., 2009).  

A estruturação genética observada na espécie Co. macellaria, 

provavelmente está associado a história do gênero em nosso país, haja vista que 

Cochliomyia é endêmico do Novo Mundo, fazendo com que suas espécies já 

tenham se estabelecido e possivelmente, passado por processos de diferenciação 

genética. 
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7. Conclusões 

O marcador molecular mitocondrial Tag_CytB mostrou-se eficiente e 

robusto para a identificação das seis espécies relatadas no trabalho; 

Representantes do gênero Chrysomya foram os mais abundantes, com a 

espécie Chrysomya albiceps sendo a principal colonizadora; 

A espécie C. albiceps apresentou ausência de diversidade genética, 

possivelmente devido a sua recente introdução, tornando-se importante a busca 

de marcadores alternativos que consigam revelar a história recente de espécies; 

Cochliomyia macellaria revelou valores relevantes de diversidade genética, 

provavelmente, por ser uma espécie endêmica que já tenha sofrido processos de 

divergência nucleotídica. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Liberação do comitê de ética para realização da pesquisa.   
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Anexo 2: Carta de anuência do diretor geral do Instituto de Polícia Cientifica da 

Paraíba liberando a coleta dos espécimes imaturos. 

 
 



57 
 

 

 
Anexo 3: Carta de anuência da gerente do Instituto de Medicina Legal Antonio 

Persivo Cunha, liberando a coleta dos espécimes imaturos. 
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