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DIPTEROFAUNA ASSOCIADA A CADÁVERES HUMANOS NO 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE PERNAMBUCO E SUA APLICAÇÃO 

NA ENTOMOLOGIA FORENSE 
 

RESUMO 
Insetos podem ser utilizados como ferramentas para auxiliar as ciências forenses, entre 

outros, na estimativa do intervalo pós-morte (IPM). A decomposição é um processo cuja 

cronologia pode ser determinada não apenas por uma série de eventos químicos e 

físicos, mas também pelos grupos de insetos com nichos específicos que ocupam 

diferentes fases. Este trabalho objetivou caracterizar a dipterofauna associada a 

cadáveres humanos e nas instalações do Instituto de Medicina Legal Professor Antônio 

Persivo Cunha (IMLAPC), Recife. Adicionalmente, visou testar a aplicabilidade de uma 

fórmula simplificada para estimativa do IPM utilizando evidências entomológicas, com 

base na comparação com informações sobre a bionomia das espécies descritas na 

literatura. A coleta ocorreu de setembro/2007 a fevereiro/2008. Larvas de insetos foram 

coletadas em 14 cadáveres do sexo masculino em avançado estágio de decomposição. 

Simultaneamente, adultos foram coletados em armadilhas instaladas nas dependências 

do IMLAPC. Imaturos foram criados até a emergência do adulto para identificar as 

espécies. Cinco espécies: Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Cochliomyia 

macellaria (Calliphoridae), Oxysarcodexia riograndensis e Ravinia belforti 

(Sarcophagidae) foram observadas colonizando os cadáveres, com prevalência de C. 

albiceps, presente em 64,3% dos casos. O ambiente circunvizinho, por sua vez, abriga 

uma fauna muito mais rica e abundante, com cinco famílias de Diptera (Muscidae, 

Fanniidae, Phoridae, Anthomyiidae e Stratiomyidae), além de espécimes de Coleoptera 

e Hymenoptera. A comparação entre os métodos médico-legais e os entomológicos 

evidenciou a eficácia deste último para determinar o tempo de morte já que, em 

somente um dos casos houve discrepância dos IPM obtidos. Os resultados contribuem 

para expandir o conhecimento sobre a diversidade de insetos necrófagos em 

Pernambuco e oferecem um ponto de partida para os profissionais da área jurídica e 

criminal. 

 

Palavras-Chave: Diptera, Calliphoridae, Intervalo Pós-Morte, Decomposição. 



DIPTEROFAUNA ASSOCIATED WITH HUMAN CADAVERS AT THE 
MEDICO-LEGAL INSTITUTE OF PERNAMBUCO AND ITS 

IMPLICATIONS FOR THE FORENSIC ENTOMOLOGY 
 

ABSTRACT 
Insects can be used as tools in the forensic sciences for the estimation of the post-

mortem interval (PMI), among others. The decomposition is a process whose chronology 

can be determined not only by a series of chemical and physical events, but also by 

groups of insects that occupy specific niches in different phases. This study aimed to 

characterize the Diptera community associated with human cadavers and the premises 

of the Institute of Legal Medicine Professor Antônio Cunha Persivo (IMLAPC), Recife. 

Additionally, we envisaged to test the applicability of a simplified formula to estimate the 

PMI using entomological evidence based on the comparison with information on the 

bionomics of the described species available in the literature. Insect collection was 

performed from September/2007 to February/2008. Insect larvae were collected from 14 

male cadavers in advanced stage of decomposition. Simultaneously, adults were 

collected in traps placed at the IMLAPC premises. Immature insects were reared until 

adult stage in order to identify the species. Five species: Chrysomya albiceps, 

Chrysomya megacephala, Cochliomyia macellaria (Calliphoridae), Oxysarcodexia 

riograndensis and Ravinia belforti (Sarcophagidae) were registered colonizing the 

cadavers, with prevalence of C. albiceps, present in 64,3% of the cases. The 

surrounding environment, on the other hand, harbours a richer and more abundant 

fauna, with five Diptera families (Muscidae, Fanniidae, Phoridae, Anthomyiidae e 

Stratiomyidae) and specimens of Coleoptera and Hymenoptera. The comparison 

between medico-legal parameters and entomological evidence demonstrated the validity 

of the latter, since there was discrepancy only in one of the calculated IPM’s. The results 

contribute to expanding the knowledge on the diversity of necrophagous insects in 

Pernambuco and offer a starting point for professionals from the Law and Criminal areas.  

 

Keywords: Diptera, Calliphoridae, Post-Mortem Interval, Decomposition. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA E APRESENTAÇÃO DO 
TRABALHO  
 

 

1.1 - ENTOMOLOGIA FORENSE: CONCEITOS BÁSICOS 
 
 Entomologia Forense é a ciência que aplica o conhecimento sobre insetos, seus 

processos e resíduos, como evidência em investigações criminais (Schroeder et al., 

2003). Há inúmeras situações em que os insetos podem ser usados como evidência ou 

prova física em uma investigação, estando a pessoa viva ou morta. Insetos podem ainda 

ser utilizados para elucidar questões relativas à movimentação do corpo, identificação 

por DNA, lesão no cadáver ou manchas de sangue (artefatos), local de morte, 

investigação toxicológica, negligência no cuidado a crianças ou pessoas incapazes, 

identificação de suspeitos que tenham ligação com a cena do crime, entre outras (Goff; 

Lord, 2001). O uso mais difundido dessa ciência é para estimar a cronologia da morte, o 

chamado intervalo pós-morte (IPM), que visa estabelecer o tempo mínimo e máximo, 

entre a morte e o momento em que o corpo foi encontrado (Bornemissza, 1956; 

Schroeder et al., 2003).  

Usualmente a entomologia forense é classificada em três categorias: a urbana, 

que diz respeito à presença de insetos, como cupins, em imóveis, danificando-os; a de 

produtos estocados, que se refere à contaminação em produtos armazenados, como 

alguns besouros que atacam feijões; a médico-legal, que envolve a área criminal, 

principalmente em relação à morte violenta e que se utiliza dos insetos necrófagos 

(Lord; Stevenson, 1986). Apesar de muito utilizada, esta classificação não abrange 

todas as aplicabilidades da Entomologia Forense. Com a evolução dos crimes, novas 

modalidades vêm surgindo e não estão contempladas nestas categorias como, por 

exemplo, o tráfico de entorpecentes, identificação de suspeito em casos de sequestro, 

negligência contra idosos, crianças e incapazes. 

 

 

1.2 – BREVE HISTÓRICO DA ENTOMOLOGIA FORENSE 
 
 As primeiras utilizações práticas de insetos necrófagos em procedimentos 

criminais documentados envolvendo o uso de metodologia científica ocorreram na 

França ainda no século XIX por Bergeret e Mégnin. Em sua obra “La Faune des 



cadavres”, Mégnin descreveu a sucessão ecológica em corpos em decomposição e as 

formas larvais e adultas dos insetos, concentrando-se na venação das asas, espiráculos 

posteriores e morfologia externa para identificação dos mesmos (Benecke, 2001). Este 

tratado ajudou a divulgar mundialmente os princípios da Entomologia Forense.  

 No início do século XX, alguns pesquisadores brasileiros realizaram trabalhos 

nessa área, como Roquete-Pinto (1908) e Freire (1914a, b, c; 1923). O primeiro obteve 

dados de sucessão de insetos associados a um cadáver no Rio de Janeiro. Foi o 

primeiro no país a alertar a comunidade científica sobre as diferenças no processo de 

decomposição e sucessão de acordo com o clima e o quanto estas podem induzir a 

erros no IPM. Freire pesquisou sobre insetos necrófagos em cadáveres humanos na 

Bahia. Mas apesar dos bons resultados, a Entomologia Forense ficou esquecida no país 

por várias décadas. A partir de 1987, pesquisas foram retomadas em diversos estados e 

dados importantes sobre a fauna cadavérica e sucessão ecológica têm sido registrados 

(Monteiro Filho; Penereiro, 1987; Mendes; Linhares, 1993a, b; Moura et al., 1997). 

Nas últimas décadas, esta ciência passou a integrar procedimentos de 

investigações de casos de homicídio em diversos países. No Brasil, estudos como o de 

Oliveira-Costa e Mello-Patiu (2004), aplicando conhecimentos entomológicos em 

investigações, estimularam estudos mais aprofundados em Entomologia Forense no 

país. A Universidade de Brasília abriga um grupo de pesquisa que investigou estudos de 

caso na região amazônica do país (Pujol-Luz et al., 2006; 2008). Na Universidade de 

Campinas, o grupo de pesquisa do Departamento de Parasitologia já produziu dezenas 

de artigos científicos, dissertações e teses sobre biologia, ecologia e entomotoxicologia 

aplicadas a insetos necrófagos (Guimarães et al., 1978; Linhares, 1981; Souza; 

Linhares, 1997; Carvalho et al., 2000; Carvalho; Linhares, 2001). 

 

 

1.3 – INSETOS NECRÓFAGOS E O PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 
 

 A decomposição como parte integrante do ciclo natural é efetuada primeiramente 

pela ação de organismos como fungos e bactérias e em seguida por uma série de 

artrópodes (Nuorteva, 1977). O processo de degradação biológica é contínuo, mas pode 

ser subdividido em estágios a fim de facilitar seu estudo (Jirón; Cartin, 1981).  

A fauna decompositora inclui todo animal que participa do processo de destruição 

do corpo em qualquer fase do período transformativo do cadáver a partir da 

decomposição da matéria orgânica, criando condições propícias para seu 



desenvolvimento e proliferação (Hanski, 1987). A sucessão de insetos associados à 

decomposição em carcaças e cadáveres tem sido estudada principalmente em regiões 

temperadas. O formato comum à maioria desses estudos consiste na tentativa de 

subdividir o processo em estágios integrados, cada um com características e reunião de 

insetos própria (Bornemissza, 1956).  

 Insetos necrófagos são aqueles que colonizam o cadáver, alimentando-se e 

depositando seus ovos para que, na emergência de suas larvas, estas possam 

alimentar-se e completar seu ciclo de vida (Anderson, 2001). Cada fase da 

decomposição cadavérica oferece condições e características próprias que atraem um 

determinado grupo de insetos. Estes se sucedem de acordo com um padrão geralmente 

previsível; sua atividade acelera a putrefação e a desintegração do corpo. 

 Os insetos, especialmente da Ordem Diptera, possuem órgãos sensitivos 

altamente especializados e podem perceber os odores exalados pelos cadáveres, 

carcaças e restos mortais muito antes que possam ser percebidos pelos humanos. 

Como conseqüência, são os primeiros seres vivos a chegar à cena de crimes. A carne 

forma um excelente micro-habitat, servindo como sítio de cópula, estimulando a 

oviposição e atuando como fonte protéica (Catts; Goff, 1992). 

 A classificação usual da fauna sarcossaprófaga (fauna que participa do processo 

transformativo de cadáveres e carcaças) pode ser dividida em quatro grupos ecológicos 

distintos, de acordo com Campobasso et al. (2001): 

• necrófagos são aqueles que colonizam os corpos, alimentando-se diretamente 

dos tecidos mortos. Exemplos: muitas espécies de dípteros das famílias 

Calliphoridae e alguns coleópteros;  

• predadores e parasitóides alimentam-se de insetos que estão colonizando o 

cadáver ou utilizam as reservas dos colonizadores do cadáver para completar 

seu ciclo de vida. Exemplos: himenópteros predadores e parasitóides, 

hemípteros e coleópteros predadores de larvas de dípteros.  

• onívoros alimentam-se tanto da matéria em decomposição, quanto da fauna 

associada a esta. Exemplos: himenópteros da família Formicidae que atuam 

como consumidores ou predadores. 

• acidentais estão no cadáver por acaso e utilizam-no como uma extensão do seu 

habitat, visitando-o ocasionalmente. Exemplos: ortópteros, aranhas, ácaros. 
 

 

 



1.4 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 

 A Entomologia Forense vem se destacando como ciência de grande relevância 

para dar suporte à confirmação de tempo de morte e de provas, sendo utilizada por 

especialistas em Zoologia Aplicada e da área jurídica e criminal no Brasil. Muitas 

lacunas ainda precisam ser preenchidas para que os dados gerados no ambiente 

acadêmico sejam aplicados com um elevado grau de confiabilidade pelas instâncias 

responsáveis na condução do processo de investigação. Dados sobre a biodiversidade 

da entomofauna nas diversas regiões do país ainda são escassos e sua associação 

com a colonização dos cadáveres necessita estudos aprofundados. Além disso, estudos 

bionômicos são essenciais para o conhecimento do ciclo de desenvolvimento das 

principais espécies necrófagas do país.  

O Estado de Pernambuco, principalmente em sua capital, Recife, possui um dos 

maiores índices de homicídios do país, muitos deles sem solução aparente. A elevada 

criminalidade, associada à carência de estudos empíricos no estado, ressalta a 

importância em se estudar com profundidade uma nova ferramenta que poderá dar 

suporte as investigações conduzidas pela policia cientifica local.  

As pesquisas no Estado ainda são recentes, mas o grupo de Entomologia 

Forense da Universidade Federal de Pernambuco vem trabalhando desde 2006 no 

mapeamento das principais espécies ocorrentes nos biomas pernambucanos e no 

acompanhamento da bionomia de espécies reconhecidamente necrófagas. Tais 

pesquisas têm contribuído para que o Estado possa acompanhar outros grupos que 

atuam em Entomologia Forense no país. Entretanto, o principal fator limitante na 

pesquisa local consiste na ausência de estudos práticos conduzidos diretamente sobre 

cadáveres humanos. 

 Esta dissertação propõe-se a ampliar o conhecimento sobre insetos necrófagos, 

baseando-se em situações reais (cadáveres) no estado de Pernambuco. A partir do 

conhecimento gerado, pretende-se contribuir para a consolidação da pesquisa em 

Entomologia Forense e para o fortalecimento da cooperação entre a universidade e a 

policia cientifica local. Trata-se do primeiro estudo aplicado com autorização do Instituto 

Medico Legal Professor Antônio Persivo Cunha – Pernambuco (IMLAPC/PE) a ter 

acesso às dependências para coleta nas instalações e sobre os corpos recolhidos. 

 O trabalho é apresentado na forma de capítulos independentes, para facilitar a 

leitura, ressaltar a natureza diversa de cada contribuição e aproximar do formato de 

manuscrito para submissão a periódicos científicos. Este capítulo inicial apresenta os 



conceitos básicos de Entomologia Forense, bem como um breve histórico do seu 

desenvolvimento. 

O Capítulo 2 descreve um levantamento da entomofauna cadavérica realizado no 

Instituto de Medicina Legal de Pernambuco, onde foram realizados estudos de casos de 

morte e análise das evidências entomológicas dos cadáveres. Investiga a composição 

da entomofauna em cada caso, e as possíveis influências do tipo e do local da morte 

sobre a mesma. Traz ainda uma comparação entre a fauna cadavérica e a ambiental, 

por meio de coletas efetuadas nas dependências do IMLAPC.   

Já no Capítulo 3 é descrito um teste de validação empírica de um modelo para 

cálculo do IPM, a partir de uma fórmula simplificada. Propõe a comparação dos valores 

obtidos em nosso cálculo com os valores estimados pelos peritos do IMLAPC. Por fim, o 

Capítulo 4 apresenta as considerações finais desta pesquisa e aponta direções para a 

continuidade do estudo aplicado. Ao final, são descritos os apêndices que contribuíram 

para a finalização do trabalho. 
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CAPITULO 2 – LEVANTAMENTO DE INSETOS NECRÓFAGOS EM 

CADÁVERES HUMANOS E NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL DE PERNAMBUCO.   

 

2.1 – INTRODUÇÃO  
 

2.1.a - Sucessão ecológica e sua importância na Entomologia Forense 
 A decomposição de um corpo começa primeiramente pela ação de 

microrganismos como fungos e bactérias, e depois por uma série de artrópodes, com 

predominância de insetos necrófagos (Carvalho et al., 2000). O conhecimento sobre o 

processo de decomposição de um cadáver e sobre a diversidade e o ciclo de vida dos 

insetos associados ao mesmo é essencial para a Entomologia Forense. No decorrer da 

decomposição, os insetos se sucedem com preferência por determinada condição do 

cadáver (Campobasso et al., 2001), de modo que a comunidade de insetos modifica-se 

conforme avança o processo de decomposição, o que frequentemente delineia um 

padrão de sucessão das espécies.  

 Cada estágio de decomposição caracteriza-se por um determinado grupo de 

insetos, cada um ocupando um nicho específico. Sua atividade e abundância são 

influenciadas pelas propriedades físicas do corpo, velocidade da decomposição, 

sazonalidade e condições abióticas (Aggarwal, 2005). A colonização da carcaça 

proporciona certo grau de competição e dominância entre as espécies (Hanski; Kuusela, 

1977), ou seja, as diferentes espécies necrófagas coexistem devido a sua capacidade 

de se especializar em estratégias de exploração do recurso (Denno; Cothran, 1975). 

Nos períodos iniciais da decomposição, dípteros das famílias Calliphoridae, 

Sarcophagidae e Muscidae tendem a ser predominantes, tornando-se o grupo mais 

importante para uso forense. Quando o cadáver já se encontra nas fases finais de 

esqueletização, um segundo grupo de grande importância, Coleoptera, passa a ser mais 

uma ferramenta para o cálculo do intervalo pós-morte (Kulshrestha; Satpathy, 2001).  

 A análise faunística envolve a identificação dos espécimes envolvidos e 

interpretação das informações fornecidas por esses organismos (Von-Zuben, 2001; 

Thyssen, 2005). Por meio da análise das fases de sucessão, uma estimativa do IPM 

pode ser feita. Porém, deve-se levar em conta fatores como habitat (aquático ou 

terrestre), distribuição geográfica e preferências por determinados tipos de ambientes 

(área urbana, rural, de mata) (Bornemissza, 1956). A sobreposição de táxons e sua 



abundância relativa, portanto, variam em relação à região geográfica e à estação 

climática, o que por sua vez afetam as taxas de decomposição (Bornemissza, 1956; 

Arnaldos et al., 2005).  

 Assim, dados sobre uma comunidade de insetos de uma determinada região não 

devem ser usados para outras localidades de condições climáticas e geográficas 

diferentes (Amendt et al., 2000). Esta orientação, também pode refletir na população de 

insetos e levar a resultados imprecisos quando a determinação do IPM se basear 

exclusivamente nos estágios de sucessão (Amendt et al., 2000).  

 

2.1.b - Decomposição cadavérica e entomofauna associada 

 Do ponto de vista médico-legal os insetos são os organismos mais importantes 

na decomposição cadavérica, pois podem utilizar o substrato se três formas: 

decompondo-o diretamente utilizando a energia obtida para seu crescimento; atacando 

outros organismos ou usando seus excrementos; ou utilizando o substrato simplesmente 

como sítio de fixação enquanto obtém suas necessidades nutricionais do meio que os 

cerca (Mason, 1980). De acordo com a literatura médico-legal, a decomposição se 

desenvolve em quatro fases ou períodos distintos e consecutivos (Croce; Croce Junior, 

1996; França, 2004):  

• Período cromático ou de coloração, caracteriza-se pelo aparecimento de uma 

mancha esverdeada na pele;  

• Período enfisematoso ou gasoso é caracterizado pelos gases que distendem as 

vísceras e infiltram os tecidos;  

• Período coliquativo ou de redução dos tecidos, é caracterizado pela 

desintegração da estrutura do corpo;  

• Período de esqueletização ocorre com a destruição dos últimos ligamentos e 

tendões, deixando os ossos expostos. 

A relação entre decomposição cadavérica e a ação dos insetos, embora 

empiricamente observada, tem sido comparativamente pouco estudada em condições 

realistas. Somente nas últimas décadas, levantamentos faunísticos sistematizados 

foram realizados em algumas regiões do Brasil, para determinar as espécies presentes 

e sua classificação ecológica baseada em seu hábito alimentar, fornecendo, com isto, 

suporte à ciência forense. Monteiro Filho e Penereiro (1987) e Carvalho e Linhares 

(2001) utilizaram um porco como modelo para estudo de sucessão e levantamento 

faunístico nas regiões Sul e Sudeste do país. O uso do modelo pôde evidenciar quais 

insetos participam do processo de decomposição da carcaça colonizando-a.  



 Mendes e Linhares (1993a; 1993b) testaram a atratividade por iscas para 

espécies das famílias Sarcophagidae e Muscidae, demonstrando que a captura de 

insetos varia com o tipo de isca. Moura et al. (1997) e Carvalho et al. (2000) realizaram 

inventários faunísticos em cadáveres nos Institutos de Medicina Legal de Curitiba e 

Campinas respectivamente. Estes últimos compararam espécies coletadas no Instituto e 

em uma carcaça animal colocada em área de mata. Com esses estudos foi possível 

determinar as espécies que realmente colonizam os cadáveres e têm relevância na 

Entomologia Forense, como é o caso de Chrysomya albiceps (Diptera: Calliphoridae). 

Em Pernambuco, Cruz e Vasconcelos (2006) e Cruz (2008) realizaram análises 

faunísticas e de sucessão em reserva de mata atlântica na capital do Estado, Recife, 

utilizando armadilhas e modelo animal. Estes levantamentos servem como base para 

novas pesquisas em andamento, já que evidenciam quais espécies são mais frequentes 

na colonização dos corpos e destacam a importância dos dípteros necrófagos, 

principalmente das famílias Calliphoridae e Sarcophagidae.  

Apesar do crescente número de estudos de ecologia e bionomia de espécies 

necrófagas conduzidos, muito ainda precisa ser estudado para consolidar a Entomologia 

Forense no Brasil. Em Pernambuco estes estudos são ainda mais escassos, tornando-

se necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre a entomofauna necrófaga local e 

sua relação com a decomposição cadavérica, especialmente quando se considera a 

elevada criminalidade do Estado. 

 Segundo a Rede de Informação de Tecnologia Latino Americana (RITLA, 2008), 1.375 

homicídios ocorreram em Recife em 2007, ficando apenas atrás de São Paulo e Rio de 

Janeiro no ranking das cidades brasileiras em número de homicídios. A taxa de 

homicídio por 100 mil habitantes em Recife atingiu 90,9 no ano de 2006, sendo a maior 

do país (RITLA, 2008). Recife é a primeira cidade a apresentar um contador diário de 

homicídios, evidenciando o exorbitante nível de criminalidade. Em 2008 foram 

contabilizados 4.525 homicídios no Estado de Pernambuco (PeBodyCount, 2008). 

 

2.1.c - Objetivos 

Objetivo geral 

Esta pesquisa objetivou caracterizar a dipterofauna associada a cadáveres 

humanos no Instituto de Medicina Legal Professor Antônio Persivo Cunha – 

Pernambuco (IMLAPC/PE). 

 



Objetivos específicos  

1. Inventariar as espécies de Diptera presentes em cadáveres no IMLAPC. 

2. Relacionar a ocorrência de espécies de Diptera com a causa da morte e 

proveniência do cadáver. 

3. Investigar a ocupação espacial dos insetos ao longo do corpo. 

4. Inventariar a entomofauna presente nas instalações do IMLAPC, analisando sua 

frequência, abundância, constância e dominância. 

5. Comparar a dipterofauna dos cadáveres com os insetos capturados no IMLAPC. 

6. Analisar as espécies de insetos presentes no IMLAPC de acordo com sua 

categoria ecológica/hábito alimentar. 

 

2.2 – METODOLOGIA 
 

2.2.a – Descrição do local de estudo 
 Pernambuco é formado por 185 municípios agrupados em Região Metropolitana de 

Recife, Litoral, Zona da Mata e Sertão. O Estado possui clima tropical no litoral e semi-

árido no agreste e sertão, com temperaturas predominantemente altas e apesar de sua 

pequena área, apresenta paisagens variadas, como planícies no litoral, matas, 

caatingas, brejos, agroecossistemas, restingas e manguezais. (Pernambuco, 2008). 

Tamanha diversidade se reflete em diferentes padrões de ocupação ambiental de 

insetos, incluindo espécies necrófagas. A capital Recife (8º04'03''S; 34º55'00''W) abriga 

uma população de 3,3 milhões de habitantes em sua região metropolitana, com elevada 

densidade populacional - 65 habitantes/ha (Medeiros; Oliveira, 2008). 

 O estudo foi realizado no Instituto de Medicina Legal Professor Antônio Persivo Cunha 

(IMLAPC), órgão responsável pelas perícias técnico-científicas em Pernambuco, com 

finalidade de auxiliar a Justiça. Tais perícias são realizadas em pessoas vivas 

(traumatológicas, sexológicas etc.), cadáveres (tanatoscópicas), e em material orgânico 

(toxicológicas etc.). O instituto está localizado em um dos bairros mais populosos de 

Recife próximo ao maior cemitério do Estado, o de Santo Amaro (Fig. 1). 

 
2.2.b - Coletas de insetos em cadáveres humanos. 
 As coletas ocorreram durante seis meses (setembro/2007 a março/2008). Foram 

realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 8 às 12 

horas, horário no qual há maior atividade no IMLAPC devido à maior concentração de 



corpos e de necropsias, totalizando aproximadamente 180 horas de esforço amostral.  

 Ao chegar ao IMLAPC, os corpos passam por uma verificação do seu estágio de 

decomposição. A partir da fase gasosa, os cadáveres são enviados à Sala de 

Cadáveres Putrefeitos para realização do exame tanatoscópico. Antes do exame, os 

mesmos são lavados com água, creolina e querosene para retirada de qualquer material 

que possa dificultar a necropsia, como por exemplo, sangue coagulado. No momento 

desta lavagem, insetos presentes no corpo são removidos e/ou mortos. 
 

 

Figura 1: Localização do Instituto de Medicina Legal Professor Antônio Persivo Cunha (8º 02’ 56”S, 
34º 52’ 60”W). Fonte: GoogleEarth. 
 

 

 A coleta dos insetos diretamente sobre os cadáveres foi realizada utilizando-se pinças 

histológicas no momento em que estes eram trazidos ao Instituto, e antes do exame 

necroscópico, para evitar que ocorresse qualquer tipo de alteração no corpo, como 

ocorre na lavagem. Os cadáveres utilizados neste estudo se encontravam em avançado 

estado de decomposição, entre a fase gasosa e a coliquativa. A fim de analisar o padrão 

espacial de colonização, o corpo foi separado em três grandes áreas: cabeça (incluindo 

pescoço), tronco + membros superiores, bacia + membros inferiores. 

 As larvas coletadas foram acondicionadas em potes plásticos de 80 mL e 

encaminhadas ao laboratório para criação. Os adultos atraídos aos cadáveres foram 

coletados com rede entomológica e mortos por acetato de etila. Em laboratório, parte 

dos imaturos coletados foi submetida à imersão em água a 90 ºC por 5 min para 



promover a dilatação do corpo do inseto. Após este procedimento, o material foi fixado 

em álcool a 90%, para que servisse de referência a posteriores consultas. 

 

2.2.c - Coletas nas instalações do IMLAPC. 
 Para comparar a fauna de insetos necrófagos dos cadáveres com a do ambiente, seis 

armadilhas adaptadas de Ferreira (1978) foram instaladas no IMLAPC. Consistem em 

duas garrafas tipo “pet” com fundo cortado encaixadas uma sobre a outra, sendo a 

inferior pintada de preto, de modo que os insetos atraídos ficavam presos em seu 

interior (Fig. 2). As armadilhas foram penduradas a uma altura de 1,5 m do solo e 

continham iscas atrativas (120 g de fígado de galinha, substituídas a cada 48 h). A fim 

de cobrir os diversos ambientes por onde passam ou são analisados cadáveres (ou são 

depositados restos de necropsias), foram instaladas três armadilhas no pátio interno do 

IMLAPC, uma no depósito de lixo hospitalar, uma na Sala de Tanatoscopia e uma na 

Sala de Cadáveres Putrefeitos, local onde acontecem todas as necropsias (Fig. 3). A 

quantidade de armadilhas variou entre as áreas com o objetivo de estabelecer uma 

proporcionalidade entre o número de armadilhas e a área amostrada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo da armadilha utilizada para captura de insetos necrófagos.  

 

 

 

 

 

 

      Os adultos capturados foram mortos por acetato de etila e acondicionados em 

potes plásticos de 80 mL individualizados por armadilha. Larvas e ovos foram 

transferidos vivos para criação no Laboratório de Invertebrados Terrestres da 



Universidade Federal de Pernambuco, a fim de se identificar os dípteros adultos e 

realizar uma comparação com eventuais imaturos encontrados nos cadáveres. 

 Foi realizada também a coleta com rede entomológica de insetos que se encontravam 

sobrevoando ou pousados no local. Os espécimes coletados foram acondicionados em 

potes com acetato de etila devidamente identificados.  
 

 

Figura 3: Esquema da distribuição das armadilhas nas dependências do Instituto de Medicina Legal. 

A1, A2, A3 – Pátio interno; A4 – Sala de cadáveres putrefeitos; A5 – Sala de tanatoscopia; A6 – 

Depósito de lixo hospitalar.  

 

 

 

2.2.e - Criação dos imaturos 
    Em laboratório, os imaturos foram criados em potes plásticos de 500 mL no qual 

havia um recipiente de 250 mL contendo dieta a base de carne bovina moída para 



nutrição dos imaturos (Fig. 4) e 5 cm de serragem fina como substrato para pupação. A 

criação foi realizada a temperatura ambiente para reproduzir as condições climáticas. A 

temperatura e umidade foram medidas diariamente com um termohigrômetro, ficando as 

médias de temperatura em 29,8 °C ± 1,62°C e de umidade em 61% ± 6%.  

 

 

2.2.f - Montagem e identificação 
 Os adultos coletados no IMLAPC e aqueles emergidos da criação em laboratório 

foram triados e montados em alfinetes entomológicos e encaminhados à estufa para 

desidratação por 48h a 50ºC. A separação em famílias foi realizada sob estereoscópio 

binocular através de estudo de nervação alar utilizando chaves de Borror e Delong 

(2005) e Buzzi (2005). Para espécies, as chaves utilizadas foram as de Carvalho et al. 

(2002); Mello (2003); Pujol-Luz e Santana (2004); Carvalho e Mello-Patiu (2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Esquema da metodologia de coleta e criação dos imaturos coletados no IMLAPC. A – 
Momento da coleta no corpo, com auxílio de pinças histológicas. B – Imaturos coletados e 
encaminhados a criação. C – Pote plástico de 500mL utilizado para criação dos imaturos. 

 
2.2.g - Análise de dados 

Para cada família amostrada, foram calculadas a frequência de ocorrência e 

dominância segundo Bodenheimer (1938). A frequência de ocorrência (FO) foi calculada 

da seguinte forma: FO = [número de amostras com a família i / número de amostras] 
x 100; Se FO ≥ 50% a família é indicada como muito freqüente, se FO < 50% e ≥ 25%, a 

família é indicada como freqüente, se FO < 25%, a família é indicada como pouco 

freqüente.  

A dominância foi calculada de acordo com Palma (1975): D = [Abundância da 
família i / abundância total] x 100. Quando D ≥ 50% = família dominante, se D < 50% 

e ≥ 25% = família acessória e quando D < 25% = família ocasional.  

A B C 

Organza 

Serragem Fina 

Carne Moída 
Bovina 

Pote de 250 
mL 



Para o cálculo da constância foi utilizada a seguinte fórmula de acordo com 

Bodenheimer (1955): C = (p × 100)/N, onde: C = constância em percentual; p = número 

de coletas contendo espécies em estudo; N = número total de coletas efetuadas As 

espécies foram classificadas em constantes (presentes em mais de 50% das coletas), 

acessórias (de 25 a 50%) ou acidentais (< 25% das coletas).  

 

2.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
2.3.a - Descrição dos casos 
 Nas dependências do IMLAPC observou-se que cadáveres no estágio inicial pós-

morte ainda não apresentavam características transformativas condizentes com os 

estágios de putrefação. Esses indivíduos não possuíam sinais de colonização, 

provavelmente pelo rápido recolhimento destes nos locais de crime, reduzindo o tempo 

de exposição aos organismos decompositores. Apesar de haver referências a uma 

rápida colonização por insetos, até em poucas horas após a morte (Archer; Elgar, 2003), 

isto não foi observado nos casos analisados. 

 Nos corpos em putrefação, pôde-se observar claramente a distinção entre as 

fases de decomposição. Corpos em fase de coloração (fase inicial do processo de 

putrefação) apresentavam manchas esverdeadas (mancha verde abdominal) ou 

arroxeadas. Aqueles em fase gasosa já se encontravam com o abdome e região cefálica 

bastante inchados, com bolhas de gases espalhadas pelo corpo, epiderme deteriorada e 

odor fétido. Na fase coliquativa, os cadáveres quase não apresentavam tecidos íntegros, 

com autólise dos órgãos, exposição de ossos na face, membros e região torácica. A 

última fase, de esqueletização, já não apresentava mais tecidos ou órgãos íntegros, e 

praticamente todos os tendões e ossos estavam expostos. 

 Neste estudo, somente cadáveres que estavam entre as fases gasosas e 

coliquativa foram utilizados, pois nestas fases detectou-se a presença de insetos. Todos 

os cadáveres que apresentavam imaturos ou posturas já vieram colonizados do local do 

crime, normalmente áreas ermas ou de difícil acesso a pessoas. Não foi presenciada 

atividade de oviposição no IMLAPC durante as coletas, o que não indica que este 

fenômeno seja impossível de ocorrer.  

 Ao todo foram observados 14 casos de cadáveres, todos do sexo masculino, já 

que é rara a ocorrência de mulheres em putrefação no IMLAPC e porque homens são 

vítimas preferenciais de mortes por causa violenta em Pernambuco, cujas vítimas são 

majoritariamente levadas ao IMLAPC. Observou-se nos casos se havia colonização e o 



padrão desta, de acordo com a causa da morte e o tempo de decomposição. Os casos 

são descritos de acordo com informações colhidas no IMLAPC: idade aproximada, local 

de morte ou do encontro do cadáver, fase de decomposição, causa mortis e uma 

descrição das evidências entomológicas, em ordem cronológica do exame. Por razões 

éticas, omitiram-se informações que permitissem identificar a vítima, garantindo seu 

anonimato e evitando possíveis interferências nas investigações criminais. 

 

CASO 1 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 18 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Casinhas (07°44'28''S, 
35°43'16''W), Agreste pernambucano. 

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 4 a 5 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase coliquativa 

Data da ocorrência 10/09/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: presença de imaturos em diversos estágios 

de desenvolvimento ao longo do corpo. A maior concentração de larvas observadas foi 

na região cefálica, onde também se encontravam as larvas em estágio mais avançados 

de desenvolvimento (terceiro instar). Foram coletados do cadáver, além dos imaturos 

encaminhados para criação, adultos das espécies Chrysomya albiceps (Wiedmann, 

1819) (Diptera: Calliphoridae) e Delthochilum sp. (Coleoptera: Scarabeidae). Em 

laboratório, indivíduos de C. albiceps emergiram a partir do sexto dia de criação. Ao 

sétimo dia, também houve emergência de indivíduos da espécie Cochliomyia macellaria 

(Fabricius, 1775) (Diptera: Calliphoridae). 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 1. 

 

 

 



CASO 2 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 60 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Escada (08°21'33''S, 
35°13'25''W), Zona da Mata de Pernambuco. 

Causa da morte Natural 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 2 a 3 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 17/09/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: A vítima foi encontrada dentro do quarto em 

sua residência por parentes. Encontrava-se na fase gasosa de decomposição, 

apresentava inúmeras bolhas de gases e odor fétido. Provavelmente devido à 

dificuldade de acesso (ambiente fechado), não houve presença de imaturos no corpo. 

Foi observado que no momento da perícia, inúmeros espécimes de dípteros das famílias 

Calliphoridae e Phoridae sobrevoavam o cadáver. 

 

CASO 3 

Sexo Masculino 
Idade aproximada Não informada 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Vitória de Santo Antão 
(08°07'05''S, 35°17'29''W), Zona da Mata. 

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

Não Informada 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Sem uniformidade de fases (gasosa e coliquativa) 

Data da ocorrência 21/09/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: Os insetos imaturos concentravam-se na 

região do pescoço da vítima, com larvas de terceiro ínstar que foram coletadas e 

encaminhadas à criação. Após seis dias de criação, espécimes de C. albiceps 

emergiram.  

 

 

 
Figura 6: Região do corpo que apresentavam imaturos, caso 3. 

 



CASO 4 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 30 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Goiana (07°33'38''S, 
35°00'09''W), Zona da Mata. 

Causa da morte Homicídio por arma de fogo 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 4 a 5 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase coliquativa 

Data da ocorrência 28/09/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: O corpo abrigava inúmeras larvas em fases 

variadas de desenvolvimento, concentradas nas regiões cefálica e abdominal. Foram 

coletadas e encaminhadas à criação em laboratório, onde após seis dias emergiram 

adultos de C. albiceps.  

 

 

 
 

Figura 7: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 4. 

 

 

CASO 5 

Sexo Masculino 
Idade aproximada Não informada 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Escada (08°21'33''S, 
35°13'25''W), Zona da Mata de Pernambuco. 

Causa da morte Homicídio por Arma de Fogo 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 3 a 4 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 01/10/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: Os imaturos coletados foram encaminhados 

ao laboratório e após oito dias de criação, adultos de C. macellaria e Chrysomya 

megacephala (Fabricius, 1794) (Diptera: Calliphoridae) emergiram, enquanto C. albiceps 

emergiram a partir dos 13 dias de criação. 

 



 

 
Figura 8: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 5. 

 

CASO 6 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 57 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Ipojuca (08° 23' 56''S, 
35° 03' 50''W), Região Metropolitana do Recife. 

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

Não Informado 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 24/10/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: Inúmeras larvas encontravam-se na região 

cefálica do cadáver, que apresentava sinais de estágio mais avançado de 

decomposição em decorrência da atividade dos insetos. Os imaturos estavam em fases 

diversas de desenvolvimento, e as larvas de 3º. ínstar foram encaminhadas ao 

laboratório. Houve emergência de C. albiceps após sete dias e Oxysarcodexia 

riograndensis (Lopes, 1946) (Diptera: Sarcophagidae) a partir dos 13 dias de criação.   

 

 

 

 
Figura 9: Região do corpo que apresentavam imaturos, caso 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 7 

Sexo Masculino 
Idade aproximada Não informada 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Xexeu (08°48'08''S, 
35°37'37''W), Zona da Mata. 

Causa da morte Espancamento 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

Não informada 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Sem uniformidade entre fases (gasosa e coliquativa)

Data da ocorrência 31/10/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: A região cefálica e a torácica encontravam-se 

em uma fase mais avançada de decomposição do que o restante do corpo. Foram 

registrados inúmeros imaturos em diversas regiões do corpo, que foram encaminhados 

ao laboratório. Emergiram adultos de C. macellaria após cinco dias e de Ravinia belforti 

(Prado e Fonseca, 1932) (Diptera: Sarcophagidae) após seis dias.  

 

 

 
Figura 10: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 7. 

 

CASO 8 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 45 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona urbana do município de Recife (8º04'03''S, 
34º55'00''W), Capital. 

Causa da morte Afogamento 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 2 a 3 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 26/11/2007 
 
 

 

 

 



Análise das evidências entomológicas: O corpo não continha imaturos ou 

oviposições, o que pode ser explicado pelo fato do mesmo ter sido encontrado no Rio 

Capibaribe e estar submerso por um grande período de tempo, vindo a ser descoberto 

já na fase gasosa e encaminhado diretamente para o exame necroscópico. Assim, 

houve menos tempo hábil para posturas, devido à limitada exposição ao ambiente e às 

condições de encharcamento do cadáver. Apesar disto, inúmeros adultos de 

Calliphoridae e Phoridae foram observados sobrevoando o cadáver durante o exame.  

 

CASO 9 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 38 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Maraial (08°46'57''S, 
35°48'32''W), Zona da Mata.  

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 4 a 5 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Sem uniformidade entre fases (gasosa e coliquativa) 

Data da ocorrência 26/11/2007 
 
Análise das evidências entomológicas: O corpo apresentava imaturos na região 

cefálica e na planta dos pés, sob a pele. Imaturos em segundo e terceiro instar foram 

encaminhados à criação e após sete dias de criação adultos de C. megacephala 

começaram a emergir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 9. 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 10 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 16 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Camaragibe (08°01'18''S, 
34°58'52''W), Região Metropolitana do Recife. 

Causa da morte Homicídio por arma de fogo 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 4 a 5 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme fase coliquativa 

Data da ocorrência 30/11/2007 
 

Análise das evidências entomológicas: Foram registradas larvas nas regiões cefálica 

e torácica. Em laboratório, indivíduos da espécie C. albiceps emergiram a partir do sexto 

dia de criação. 

 

 
 

 

 

Figura 12: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 10. 

 

CASO 11 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 46 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona urbana do município de Santa Cruz do 
Capibaribe (07°57'27''S, 36°12'17''W), Agreste 
pernambucano. 

Causa da morte Natural 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 2 a 3  dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 23/01/2008 
 
Análise das evidências entomológicas: Larvas foram observadas apenas na região 

cefálica. Os imaturos foram criados e a partir do oitavo dia de criação espécimes de C. 

albiceps emergiram. 

 

 



 

 
Figura 13: Região do corpo que apresentavam imaturos, caso 11. 

 

CASO 12 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 41 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Vicência (Latitude 
07°39'25''S, 35°19'36''W), Zona da Mata. 

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

Não Informada 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Coliquativa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase coliquativa 

Data da ocorrência 13/02/2008 
 

Análise das evidências entomológicas: O corpo apresentava imaturos por quase todo 

o corpo, mas principalmente na região cefálica e torácica. Os imaturos em estágio mais 

avançado de desenvolvimento (3º. instar) foram encaminhados para criação. Em 

laboratório, adultos de C. albiceps emergiram a partir do sexto dia. 

 

 

 

 

Figura 14: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 12. 

 

CASO 13 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 30 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona urbana do município de Limoeiro (07°52'29''S, 
35°27'01''W), Agreste pernambucano 

Causa da morte Indeterminada 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

Não Informada 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 20/02/2008 
 

 



Análise das evidências entomológicas: Imaturos foram observados nos membros 

superiores, sob a pele das mãos, e na nuca, na região próxima às orelhas. A partir do 

oitavo dia de criação, espécimes de C. macellaria emergiram.  

 

 

 
Figura 15: Regiões do corpo que apresentavam imaturos, caso 13. 

 

CASO 14 

 

Sexo Masculino 
Idade aproximada 38 anos 
Local de descoberta do 
cadáver (coordenadas) 

Zona rural do município de Carpina (07° 51' 03''S, 
35° 15' 17''W), Zona da Mata de Pernambuco 

Causa da morte Enforcamento 
Provável intervalo entre data 
do óbito e entrada no IMLAPC 

De 2 a 3 dias 

Fase de decomposição 
(Diagnóstico Oficial) 

Fase Gasosa 

Padrão de decomposição 
(Visualização “in loco”) 

Uniforme na fase gasosa 

Data da ocorrência 27/02/2008 
 

Análise das evidências entomológicas: Imaturos foram detectados na região do 

pescoço, ao redor dos ferimentos causados pela corda. Os imaturos que ainda estavam 

em segundo ínstar foram criados em laboratório e a partir do 8º. dia de criação, 

espécimes de C. albiceps emergiram.  

 

 

 

 
Figura 16: Região do corpo que apresentavam imaturos, caso 14. 

 

 

 

2.3.b - Inventário da entomofauna associada a cadáveres no IMLAPC 
     Levantamentos de insetos necrófagos geralmente dependem de armadilhas 

(Hwang; Turner, 2005) ou carcaças (Moura et al., 1997; Archer; Elgar, 2003; Cruz; 

Vasconcelos, 2006) para extrair inferências relativas à diversidade e relevância das 



espécies de importância forense. Esses inventários são muitas vezes a única fonte de 

dados, devido às restrições logísticas e éticas de lidar com cadáveres humanos, mas 

podem fornecer uma descrição das espécies efetivamente envolvidas na decomposição 

cadavérica, ou, mais importante, de seu verdadeiro potencial como indicador forense. 

Comparativamente, poucos estudos têm sido baseados em coletas de cadáveres 

(Schroeder et al., 2003; Cainé et al., 2009) e o presente estudo contribui para completar 

esta lacuna através da combinação de dados provenientes de cadáveres e do ambiente 

circundante. 

 Em todos os casos analisados, apenas duas famílias de Diptera foram registradas 

colonizando os cadáveres, Calliphoridae e Sarcophagidae, com predominância 

numérica de larvas de Calliphoridae ao longo do estudo. Esta família apresenta íntima 

associação com cadáveres humanos, e, devido a este fato, tem sido mais 

frequentemente documentada sobre corpos, o que tem provocado sua maior utilização 

em análises forenses (Stevens; Wall, 2001; Ames; Turner, 2003; Grassberger et al., 

2003; Ireland; Turner, 2006).  

 Dentre os califorídeos coletados, a maioria pertence ao gênero Chrysomya, que inclui 

espécies exóticas no país. Estão distribuídas pelo Velho Mundo e desde 1976 foram 

introduzidas no Brasil (Guimarães et al., 1978) adaptando-se rapidamente ao nosso 

clima. Esta adaptação pode ser diretamente responsável pela redução, em nível local, 

de populações de espécies nativas, como Cochliomya macellaria, que se encontram 

potencialmente ameaçadas por competição por substrato.  

 Dos 14 casos investigados, onze apresentavam espécimes do gênero 

Chrysomya, estando a espécie C. albiceps presente em nove corpos. Esta espécie vem 

sendo retratada como um dos mais importantes indicadores forenses para o cálculo de 

intervalo pós-morte em diversas regiões do país e do mundo onde tem se adaptado. 

Grassberger et al. (2003), Oliveira-Costa e Mello-Patiu (2004) e Arnaldos et al. (2005) 

descrevem casos em que predominam exemplares dessa espécie na colonização dos 

corpos e ressaltam sua importância em estudos forenses. Sua preferência por carcaças 

de grande tamanho quando comparadas com as pequenas ou médias (Moura et al., 

1997) justifica, em parte, a predominância da mesma nos cadáveres analisados. 

 O fato de Chrysomya albiceps ter sido a espécie mais frequente, presente em nove 

dos 14 casos, não surpreende dada a sua capacidade de ocupar novos ambientes 

rapidamente (Prado; Guimarães, 1982). Desde o seu primeiro relato no Brasil na década 

de 1970 (Guimarães et al., 1978), esta espécie tem sido relatada em várias regiões de 



diferentes características ecológicas, incluindo fragmentos de mata atlântica, áreas 

urbanas e os sistemas agrícolas (Ferreira, 1978; Cruz; Vasconcelos, 2006).  

 C. albiceps é conhecida por sua habilidade competitiva em relação a outras espécies 

do mesmo nicho (Andrade et al., 2002) e também pela sua elevada capacidade 

reprodutiva (Grassberger et al., 2003). A criação desta espécie em território brasileiro 

parece ter sido acompanhada por uma redução na população de C. macellaria (Faria et 

al., 1999). No Caso 1 observa-se uma nítida maioria dos exemplares emergidos da 

espécie Chrysomya albiceps (em média 600 exemplares) enquanto C. macellaria não 

conseguiu atingir o número de 10 indivíduos na criação (Tabela 1). Densidades de C. 

albiceps foram maiores do que as outras espécies, tanto em cadáveres quanto nas 

armadilhas. 

 
Tabela 1: Padrão geral de ocorrência de dípteros necrófagos nos casos registrados no IMLAPC de 
Recife, PE. Nível de colonização: Baixo - até 500 larvas; Intermediário - entre 501 e 1.000; Alto - 
acima de 1.000 larvas por corpo. 
 

CADÁVER Nível de 
Colonização 

Chrysomya 
albiceps 

Chrysomya 
megacephala

Cochliomyia 
macellaria 

Oxysarcodexia 
riograndensis 

Ravinia 
belforti 

Caso 1 Alto X -- X -- -- 
Caso 2 Ausente -- -- -- -- -- 
Caso 3 Intermediário X -- -- -- -- 
Caso 4 Alto X -- -- -- -- 
Caso 5 Intermediário X X X -- -- 
Caso 6 Intermediário X -- -- X -- 
Caso 7 Alto -- -- X -- X 
Caso 8 Ausente  -- -- -- -- -- 
Caso 9 Alto -- X -- -- -- 
Caso 10 Intermediário X -- -- -- -- 
Caso 11 Baixo X -- -- -- -- 
Caso 12 Alto X -- -- -- -- 
Caso 13 Intermediário -- -- X -- -- 
Caso 14 Alto X -- -- -- -- 

 

Todas as cinco espécies aqui relatadas tinham sido previamente registradas em 

cadáveres humanos em estudos realizados no Brasil (Salviano et al., 1996; Carvalho et 

al., 2000). Nessa perspectiva, a diversidade de espécies que, na verdade, colonizam o 

corpo é relativamente baixa, especialmente considerando as diferenças ambientais 

existentes nos locais onde os corpos foram encontrados.  Para comparação, um estudo 

recente realizado em 32 cadáveres em Portugal revelou oito espécies colonizadoras 

cadáveres humanos, sete califorídeos e um sarcofagídeo (Cainé et al., 2009). 



 Nos casos em que o indivíduo encontrava-se vestido (em geral camisa e calça), 

nem todas as partes do corpo encontravam-se homogeneamente decompostos. A 

região cefálica, normalmente bastante colonizada por insetos, estava em fase 

coliquativa, apresentando autólise dos tecidos e dos órgãos. O abdome apresentava 

características da fase gasosa, inchado e com inúmeras bolhas de gases. Os membros 

inferiores e a região da bacia ainda estavam na fase de coloração. Isto confirma os 

registros de que os insetos procuram os orifícios naturais para ovipositar, acelerando o 

processo de decomposição daquela região (Archer; Elgar, 2003).  

O padrão de ocupação espacial de organismos não parecem variar 

consideravelmente de acordo com a espécie ou o tipo de morte, embora uma maior 

densidade tenha sido observada em cadáveres expostos por mais tempo no campo. 

Orifícios naturais eram preferencialmente colonizados, e ferimentos decorrentes de 

projéteis de arma de fogo, lacerações causadas por cordas, e outras, parecia ter uma 

presença mais ampla de imaturos. Sabe-se que o afloramento de sangue e aberturas 

artificiais na pele podem atrair mais moscas (Campobasso et al., 2001), tal como 

evidenciado pela concentração de larvas nas feridas do pescoço causadas pela corda 

utilizada para enforcamento no caso 14.  

Também é documentado que os imaturos podem migrar a partir do sítio original 

de oviposição para outras partes do corpo em busca de alimento ou locais de pupação 

(Gomes et al., 2007). Claramente, a maioria das larvas sobre os corpos não estavam 

prestes a pupar já que todos os espécimes passaram vários dias em laboratório antes 

da pupação. Diferenças na decomposição dentro de uma fase no cadáver podem ser 

devido à grande atividade de insetos ou a presença de roupas, podendo levar a 

estimativas erradas do IPM (Oliveira-Costa; Mello-Patiu, 2004). 

A presença de imaturos na região genital ocorreu nos estágios mais avançados 

de decomposição. O padrão de ocupação das larvas pode ser caracterizado em ordem 

decrescente de ocupação como: região cefálica; região do tronco e membros 

superiores; e, região do tronco e membros inferiores (Fig. 17). Em vários casos a 

presença ocorreu em duas ou até nas três regiões e não somente em uma delas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Padrão de ocupação dos imaturos nos cadáveres observados no IMLAPC. 
 

 

Para inferir sobre a relevância das espécies registradas, é importante considerar 

o perfil dos casos analisados. Primeiro, a maioria das mortes ocorreu em áreas abertas, 

com fácil acesso a dípteros. Em segundo lugar, algumas características dos cadáveres 

favoreciam a oviposição, tais como tiros de arma de fogo, feridas abertas e lacerações; 

características que aceleram a postura no corpo e decomposição (Oliveira-Costa et al., 

2001). Além disso, países tropicais são conhecidos por abrigar uma alta diversidade de 

espécies necrófagas (Nuorteva, 1977; Campobasso et al., 2001). 

 Em relação à ocupação de acordo com a causa da morte nos casos disponíveis, 

observou-se que em situações de morte violenta, onde há maior afloramento superficial 

de sangue, a colonização ocorreu mais rapidamente em razão da grande atratividade 

que os tecidos exercem sobre os insetos (Campobasso et al., 2001; Archer; Elgar, 

2003). A presença dos insetos e sua contribuição na velocidade da decomposição é um 

dos fatores que contribuem para a indeterminação da causa mortis, que ocorreu em seis 

dos catorze casos observados, já que corpos nas fases mais avançadas possuem 

órgãos e tecidos em autólise, prejudicando a determinação da causa se não existirem 

sinais visíveis que possam indicá-la.  

 Deve-se destacar que a maioria dos cadáveres trazidos ao IML é proveniente de 

classes socioeconômicas menos favorecidas; comumente são vítimas de morte violenta 

em bairros pobres dos municípios ou são tratados como indigentes. A ausência de 

parentes e amigos no momento da morte dificulta o trabalho do perito e do médico 

legista, uma vez que a morte frequentemente ocorre sem testemunhas que poderiam 

proporcionar informações confiáveis, como o local, horário e condições da morte ou 
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ainda informações sobre a própria vítima (por exemplo, se sofria de alguma doença 

específica, se ingeria algum medicamento, ou consumia substâncias psicotrópicas). São 

pistas que auxiliam o perito criminal a determinar o IPM e são fundamentais no trabalho 

do entomologista forense, já que condições intrínsecas ao cadáver influenciam a 

entomofauna associada (Campobasso et al., 2001). 

 O padrão de ocupação espacial do cadáver em casos de morte violenta é mais 

amplo do que nos de morte natural (doenças, por exemplo) ou acidental (afogamento). 

Ao relacionar a ocorrência dos dípteros necrófagos com a causa da morte, observou-se 

que C. megacephala colonizou cadáveres originados de morte violenta, enquanto C. 

albiceps estava presente tanto em casos de morte natural como de violência (Tabela 2). 
 
 
Tabela 2: Ocorrência de dípteros necrófagos colonizando cadáveres humanos coletados no IMLAPC, 
Recife, de acordo com a causa da morte. 

Causa da morte 
Família Espécie Natural

(N = 2)
Arma 

de fogo
(N = 3) 

Espan-
camento 

(N = 1) 

Afoga-
mento 
(N = 1) 

Indetermi-
nada 

(N = 6) 

Enforca-
mento 
(N=1) 

Chrysomya 
albiceps X X -- -- X X 

Chrysomya 
megacephala -- X -- -- X -- Calliphoridae 

Cochliomyia 
macellaria -- -- X -- X -- 

Oxysarcodexia 
riograndensis -- -- -- -- X -- 

Sarcophagidae Ravinia 
Belforti -- -- X -- -- -- 

 

 Os cadáveres observados no IMLAPC não apresentavam diferenças marcantes 

em relação às espécies coletadas quando analisado o critério do local da morte. As 

espécies de Calliphoridae ocorreram tanto na zona urbana quanto na rural. Porém, só 

foram detectados exemplares de Sarcophagidae em casos provenientes da zona rural 

(Tabela 3). Isto não indica que esta família esteja restrita somente a áreas rurais, pois, 

além do número de casos ter sido limitado, em coletas realizadas no IMLAPC adultos 

desta família foram observados sobrevoando cadáveres e sendo atraídos para as 

armadilhas. 
 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Ocorrência de dípteros necrófagos colonizando cadáveres humanos coletados no IMLAPC, 
Recife, de acordo com o local de encontro do corpo. 
 

Família Espécie Rural 
(N = 10) 

Urbana 
(N = 2) 

Chrysomya albiceps X X 
Chrysomya megacephala X X Calliphoridae 
Cochliomyia macellaria X X 

Oxysarcodexia riograndensis X -- Sarcophagidae Ravinia belforti X -- 
 

 

 Em relação ao local de origem, os cadáveres – e consequentemente as espécies 

com eles trazidas – são provenientes das regiões do agreste, zona da mata do Estado e 

Região Metropolitana do Recife. A espécie C. albiceps esteve presente nos corpos 

oriundos de todas as regiões mencionadas. Cochliomyia macellaria só foi encontrada 

nos cadáveres provenientes na região agreste e zona da mata, o que poderia ser mais 

uma evidência da competição entre espécies e de como C. macellaria pode estar 

perdendo espaço principalmente na área urbana. Chrysomya megacephala, por sua 

vez, foi coletada em dois casos oriundos na zona da mata. Dentre os sarcofagídeos, O. 

riograndensis foi coletado na Região Metropolitana do Recife, e R. belforti, na zona da 

mata (Fig. 18). 

 

 
Figura 18: Mapa de Pernambuco com destaque para as cidades de origem dos cadáveres 
observados.  
  

 

 

O tempo mínimo e máximo de emergência das espécies coletadas nos cadáveres 

foi monitorado diariamente. As médias ficaram entre seis e 13 dias para C. albiceps, 



entre cinco e nove dias para C. mecellaria, entre sete e oito dias para C. megacephala, 

entre 13 e 21 dias para O. riograndensis e entre seis e sete dias para R. belforti (Tabela 

4). As diferenças apresentadas entre esses tempos para as espécies podem demonstrar 

que não há um padrão dos momentos de oviposição entre elas, pois, num mesmo caso 

podemos ver dias distintos para a emergência dos adultos. É importante verificar essas 

diferenças no ciclo das espécies para auxiliar nos dados utilizados para investigações 

criminais, assim podendo existir uma maior precisão nos cálculos e conclusões de 

laudos periciais.   
 

Tabela 4. Tempo médio de emergência de adultos a partir de cadáveres recolhidos no IMLAPC, de 
acordo com cada caso. N = número de indivíduos; Mín. = tempo mínimo para a emergência, Máx = 
número máximo de emergência de adultos, em dias. 
 

   TEMPO   (dias) 
CASO Species N Mín Média ± DP Máx 

Chrysomya albiceps 523 6 7.0 ± 1.00 8 Caso 1 Cochliomyia macellaria 10 7 8.0 ± 1.00 9 
Caso 3 Chrysomya albiceps 101 6 6.5 ± 0.50 7 
Caso 4 Chrysomya albiceps 98 6 7.6 ± 2.90 10 

Chrysomya albiceps 13 13 13 13 
Chrysomya megacephala 198 8 10.5 ± 6.25 13 Caso 5 
Cochliomyia macellaria 93 8 8 8 

Chrysomya albiceps 12 7 7.5 ± 0.50 8 Caso 6 
 Oxysarcodexia 

riograndensis 
15 13 17.25 ± 11.1 21 

Cochliomyia macellaria 78 5 5 5 Caso 7  
 Ravinia belforti 69 6 6.5 ± 0.50 7 
Caso 9  Chrysomya megacephala 05 7 7 7 
Caso 10  Chrysomya albiceps 28 6 6.5 ± 0.50 7 
Caso 11  Chrysomya albiceps 14 8 8 8 
Caso 12  Chrysomya albiceps 07 6 6 6 
Caso 13 Cochliomyia macellaria 11 8 8 8 
Caso 14 Chrysomya albiceps 06 8 9.0 ± 1.00 10 

 

2.3.c - Inventário de espécies necrófagas nas instalações do IMLAPC 

Nas coletas realizadas com armadilhas nas instalações do IMLAPC, coletaram-se 

representantes das famílias Diptera, Coleoptera e Hymenoptera. Dípteros foram 

capturados em uma maior quantidade (4.689 adultos), pertencentes a sete famílias e 23 

espécies. A Ordem Coleoptera foi representada por uma família, com uma morfoespécie 

e a Ordem Hymenoptera, por duas famílias com quatro morfoespécies (Tabela 8). 

Das larvas coletadas nas iscas e criadas em laboratório, somente exemplares 

das famílias Sarcophagidae, Muscidae e Phoridae emergiram. Estas famílias possuem 

diversas espécies de hábitos saprófagos, encontradas em matéria em decomposição e 



lixo doméstico; além disso, espécies de Sarcophagidae e Muscidae são descritas como 

importantes vetores de enfermidades (Salviano et al., 1996; Carvalho et al., 2003, 

Disney, 2008). Além de importantes para a Entomologia Forense, sarcofagídeos são 

exploradores de substâncias e resíduos orgânicos produzidos pela atividade humana e 

animal, especialmente fezes e resíduos animais e vegetais (Marchiori; Silva Filho, 2004). 

Infere-se que as larvas encontradas nas iscas também poderiam ser encontradas em 

outros tipos de matéria orgânica decomposta. 

Os coleópteros coletados nas dependências do IMLAPC pertencem à família 

Erotylidae, cujas espécies são comumente encontradas se alimentando de fungos 

associados à matéria em decomposição (Marinoni et al., 2001), o que pode indicar a 

freqüência nos locais de coleta (onde há grande quantidade de corpos decompostos) e 

nas armadilhas (que possuem iscas em decomposição).  

Entre os himenópteros coletados a predominância foi de indivíduos da família 

Formicidae, o que pode ser justificado pelo hábito onívoro e predador de muitas 

espécies (Borror; De Long, 2005), alimentando-se tanto do cadáver quanto de larvas e 

até adultos de insetos (Martínez et al., 2002). Formigas foram continuamente 

observadas alimentando-se tanto da isca animal quanto das larvas de Diptera 

aprisionadas na armadilha. O papel dos indivíduos da família Vespidae é impreciso, uma 

vez que as espécies não foram identificadas. Considerando-se a diversidade de hábitos 

alimentares de Hymenoptera (Borror; De Long, 2005) sua presença pode indicar uma 

ação de predação, parasitismo ou até mesmo necrofagia. 

Quando foram combinados os dados das armadilhas instaladas no IMLAPC para 

a Ordem Diptera, as famílias Calliphoridae, Sarcophagidae e Phoridae foram 

consideradas as mais abundantes com 36,06%, 28,00% e 23,07% de indivíduos 

coletados respectivamente (Fig. 19). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Abundância (%) dos espécimes das famílias da Ordem Diptera coletadas no IMLAPC.  

 

Apesar de mais abundante durante a amostragem, a família Calliphoridae teve 

apenas quatro espécies coletadas nas armadilhas. A família Phoridae, também entre as 

mais abundantes, apresentou apenas uma espécie. Sarcophagidae apresentou o maior 

número de espécies coletados e identificados, juntamente com a família Muscidae, que 

apesar de apresentar grande riqueza de espécies, teve abundância relativamente 

limitada, representando apenas 10,39% dos indivíduos coletados (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Riqueza e abundância das famílias da Ordem Diptera coletadas nas armadilhas instaladas 
no IMLAPC. 
 

Famílias Número de 
espécies Abundância 

Calliphoridae 4 1.691 

Sarcophagidae 7 1.290 

Muscidae 7 486 

Phoridae 1 1.082 

Fanniidae 2 116 

Stratiomyidae 1 2 

Anthomyiidae 1 22 

Total 23 4.689 

 

Comparando-se a diversidade de Diptera durante o estudo, verifica-se que 

enquanto nos cadáveres somente as famílias Calliphoridae e Sarcophagidae foram 

registradas, nas armadilhas houve um número bem maior de famílias e de espécies. Isto 
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poderia indicar que apesar de atraídas para as armadilhas e apresentar hábitos 

necrófagos, muitas espécies não chegam a colonizar os cadáveres, ou por já existirem 

outras espécies colonizadoras ou pelo curto tempo que alguns corpos ficam expostos, 

tendo importância limitada para a estimativa do intervalo pós-morte (Tabela 8). Carvalho 

et al. (2000), em coleta no Instituto de Medicina Legal de Campinas, ressaltaram a 

importância dos dípteros para a determinação do tempo de morte, principalmente 

califorídeos e sarcofagídeos, mais freqüentes e abundantes no local.  

Em relação à frequência dos espécimes de Diptera, as famílias Calliphoridae, 

Sarcophagidae e Muscidae foram consideradas as mais freqüentes (Tabela 5). Ainda 

segundo Carvalho et al. (2000), as espécies C. albiceps, C. megacephala (Calliphoridae) 

e Peckia (Pattonella) intermutans (Walker, 1861) (Sarcophagidae) foram as de maior 

incidência no Instituto de Medicina Legal de Campinas. Este padrão corrobora o que foi 

observado no IMLAPC, pois essas espécies de Calliphoridae foram as mais frequentes 

tanto nas coletas em cadáveres como nas armadilhas. Para a família Muscidae a 

espécie mais frequente foi Ophyra chalcogaster (Wiedmann, 1824). Quanto à constância 

e dominância das famílias coletadas nas armadilhas, as famílias Calliphoridae, 

Sarcophagidae e Muscidae também se destacaram como constantes e dominantes 

durante os seis meses de coleta (Tabela 6).  
 
 
 
Tabela 6: Freqüência, Dominância e Constância das famílias pertencentes a Ordem Diptera coletadas 
em armadilhas no IMLAPC. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A família Muscidae, que apresentou grande riqueza de espécies, possui 

distribuição mundial com mais de 4.000 espécies descritas, representando cerca de 

20% da fauna mundial (Oliveira et al., 2002a). São conhecidas por sua importância 

médica e veterinária atuando como vetores de várias doenças, além de sua relevância 

forense (Carvalho et al., 2003). Dentre as espécies coletadas no IMLAPC, 

Famílias Freqüência Dominância Constância 
Calliphoridae Muito Frequente Dominante Constante 

Sarcophagidae Muito Frequente Dominante Constante 

Muscidae Muito Frequente Dominante Constante 

Phoridae Muito Frequente Dominante Constante 

Fanniidae Frequente Acessória Acessória 

Stratiomyidae Pouco Frequente Ocasional Acidental 

Anthomyiidae Pouco Frequente Ocasional Acidental 



Synthesiomyia nudiseta (Wulp, 1883) foi descrita como essencialmente necrófaga e de 

importância forense no Brasil por Krüger et al. (2002). Esta espécie foi coletada nas 

armadilhas em todos os ambientes do IMLAPC, porém não foi registrada nos cadáveres. 

Dadour et al. (2001) descreveram indivíduos do gênero Hidrotaea (Diptera: 

Muscidae) associado a cadáveres em casos de homicídio na Austrália, sendo 

considerados importantes indicadores forenses por estarem presentes no cadáver 

durante grande parte do processo de decomposição. Apesar de o gênero ser 

considerado relevante, no IMLAPC a espécie Hidrotaea nicholsoni (Robineau-Desvoidy, 

1830) não foi encontrada associada aos corpos e nem apresentou grande abundância 

durante as coletas realizadas nas armadilhas. 

O gênero Ophyra, representado nas coletas pela espécie Ophyra chalcogaster, já 

foi coletada associada a cadáveres (Carvalho et al., 2000) e à criação de animais e lixos 

urbanos. Abriga muitas espécies carnívoras facultativas ou obrigatórias, na fase larval, 

assim como espécies coprófagas ou saprófagas com poucas sinantrópicas, atuando 

principalmente como reguladoras de populações de moscas, sendo, nestes casos, 

benéficas ao homem (Ribeiro et al., 2000; Krüger et al., 2003).  

Dentre os sarcofagídeos, a espécie Peckia (Pattonella) intermutans é classificada 

como hemisinantrópica e de interesse para a Entomologia Forense (Salviano et al., 

1996; Oliveira et al., 2002b). Foi coletada por Carvalho et al. (2000) em carcaças 

animais e no Instituto de Medicina Legal de Campinas. Cruz (2008), em área de mata 

atlântica em Recife, registrou esta espécie associada à decomposição de uma carcaça 

de suíno. 

A espécie Ravinia belforti (Prado e Fonseca, 1932) é descrita como sinantrópica, 

buscando fezes humanas e animais como substrato para larviposição (D’Almeida, 

1996). Apesar da preferência por fezes descrita na literatura, esta espécie foi 

encontrada tanto associada aos cadáveres como em iscas nas instalações do IMLAPC. 

Esta descoberta ajuda a ampliar o conhecimento sobre o padrão alimentar da espécie e 

incita mais estudos sobre sua real utilidade em investigações forenses. 

Moscas da família Stratiomyidae foram representadas por apenas dois indivíduos 

de uma espécie capturada apenas nas armadilhas, Hermetia illucens, uma espécie 

generalista detritívora comumente associada à decomposição de matéria animal e 

vegetal e com cadáveres em fases avançadas de decomposição (Manrique-Saide et al., 

1999). Recentemente, dados sobre o ciclo de vida de H. illucens foram utilizados para 

estimar o IPM, em um caso de rapto e homicídio no Brasil (Pujol-Luz et al., 2008). 



  Em relação à família Phoridae, uma única espécie foi coletada durante o período 

de amostragem. Megaselia scalaris (Loew, 1866) é um díptero cosmopolita, sinantrópico 

e eclético quanto aos seus hábitos alimentares, tendo sido descrito como detritívoro, 

parasita, parasita facultativa e parasitóide, além de descrita como causador de miíases 

em animais e humanos (Costa et al., 2007; Disney, 2008). Em laboratório, foi observada 

a emergência de espécimes desta família em iscas colonizadas no IMLAPC. A 

colonização e a frequência com as quais esta família foi coletada em campo podem 

demonstrar a natureza detritívora desta espécie.  

A família Fanniidae, apesar de considerada freqüente, teve dominância e 

constância classificadas como acessórias. Duas espécies foram identificadas, Fannia 

canicularis (Linnaeus, 1761) e Fannia pusio (Wiedmann, 1830). Espécies deste gênero 

são encontradas frequentemente associados ao ambiente modificado pelo homem, com 

suas larvas criando-se em matéria orgânica em decomposição (Marchiori; Prado, 1999). 

Como o IMLAPC está localizado em uma região urbana, ao lado do maior cemitério de 

Pernambuco, isto poderia explicar a freqüência destes espécimes nos períodos de 

coleta.  

Em relação aos locais de instalação, observou-se preferência dos dípteros por 

armadilhas fixadas em locais onde havia odores mais fortes, como a sala de cadáveres 

putrefeitos. Nas armadilhas instaladas nesta sala e no pátio que dava acesso à mesma, 

a quantidade de indivíduos e de espécies foi maior do que nas instaladas na sala de 

tanatoscopia e no déposito de lixo hospitalar. Na Sala de Cadáveres Putrefeitos, cinco 

das sete famílias coletadas apresentaram-se muito freqüentes (Tabela 7).  

No Pátio Interno, as famílias mais frequentes foram Calliphoridae, Muscidae, 

Sarcophagidae e Phoridae. Os resultados corroboram as descrições da literatura, que 

como mencionado, categorizam as três primeiras famílias como de grande importância 

forense (Dadour et al., 2001; Stevens; Wall, 2001; Ames; Turner, 2003; Grassberger et 

al., 2003; Ireland; Turner, 2006). A família Phoridae apresentou-se muito frequente em 

todas as armadilhas, confirmando o seu hábito alimentar eclético (Disney, 2008).  

As famílias Fanniidae, Stratiomyidae e Anthomyiidae foram consideradas 

frequentes ou pouco frequentes em praticamente todas as armadilhas instaladas, com 

exceção de Fanniidae na Sala de Cadáveres Putrefeitos, que se mostrou muito 

frequente. Isso pode ser explicado pela associação de espécies desta família à 

decomposição de cadáveres, como relatado por Carvalho et al. (2000).  

 

 



Tabela 7: Frequência das famílias da Ordem Diptera coletadas no IMLAPC de acordo com o local de 
instalação das armadilhas. As áreas sombreadas indicam maior frequencia de coleta. 
 

Locais de Instalação das Armadilhas 
Família 

Pátio Interno 
Sala de 

Cadáveres 
Putrefeitos 

Sala da 
Tanatoscopia 

Depósito de 
Lixo Hospitalar 

Calliphoridae Muito Frequente Muito Frequente Pouco Frequente Frequente 

Sarcophagidae Muito Frequente Muito Frequente Frequente Pouco Frequente 

Muscidae Muito Frequente Muito Frequente Frequente Frequente 

Phoridae Muito Frequente Muito Frequente Muito Frequente Muito Frequente 

Fanniidae Frequente Muito Frequente Pouco Frequente Frequente 

Anthomyiidae Pouco Frequente Pouco Frequente Pouco Frequente Pouco Frequente 

Stratiomyidae Pouco Frequente Pouco Frequente Pouco Frequente Pouco Frequente 
 

 Com base na classificação do hábito alimentar: os insetos coletados nas 

dependências do IMLAPC e nos cadáveres foram incluídos nas quatro categorias: 

necrófagos, predadores ou parasitóides, onívoros e acidentais (Campobasso et al., 

2001) (Tabela 9). De acordo com a literatura, algumas espécies podem possuir mais de 

um hábito alimentar. Como exemplo, temos os representantes da família 

Sarcophagidae, que possui espécies necrófagas e coprófagas, além das Ordens 

Coleoptera e Hymenoptera que possuem espécies com hábitos alimentares variados 

(Marchiori; Silva Filho, 2004).  

Para nosso conhecimento, o único estudo realizado em território brasileiro em 

que coletas foram realizadas simultaneamente em cadáveres e do meio ambiente foi 

realizado por Carvalho et al. (2000). Naquele estudo, 15 espécies de dípteros de nove 

famílias foram notificadas, dos quais 12 foram reconhecidos como de importância para 

investigações médico-legais. Nosso estudo amplia consideravelmente o catálogo de 

espécies de dípteros associados a cadáveres, adicionando várias espécies não 

registradas anteriormente. 

 Os dados coletados contribuem para a formação de bancos de dados para 

espécies existentes em Pernambuco, a partir da Região Metropolitana do Recife, que 

concentra aproximadamente 30% de todos os homicídios do estado (PeBodyCount, 

2008). A partir deles, é possível identificar as espécies que possuem algum potencial 

para uso na Entomologia Forense e futuramente poderão ser utilizadas para auxílio nas 

investigações criminais. Podem-se distinguir as espécies de importância forense 

daquelas que possuem somente hábitos necrófagos, mas não participam ativamente da 



colonização de cadáveres. Inventários de campo utilizando iscas e modelos animais 

contribuirão para ampliar o acervo de dados, sem necessidade de investigar cadáveres 

humanos, o que é dificultado pelo acesso, disponibilidade e por questões jurídicas, já 

que a coleta de evidências entomológicas no local do crime é atribuição exclusiva do 

perito criminal. 

 O desafio dos entomólogos para os próximos anos é ampliar a compreensão do 

papel desempenhado pelas espécies na decomposição e a confirmação de suas 

verdadeiras categorias ecológicas. Dados ecológicos são fundamentais para a criação 

de um extenso banco de dados sobre ocorrência, desenvolvimento e distribuição 

geográfica. Esse banco de dados deverá conter informações provindas de diversas 

regiões do país, o que ressalta a importância deste trabalho para a Entomologia 

Forense. 



Tabela 8: Espécies coletadas nas armadilhas instaladas no IMLAPC e comparação com as espécies coletadas nos cadáveres. * Espécies que foram 
encontradas tanto nos cadáveres como nas instalações do IMLAPC encontram-se sombreadas. 

LOCAL  
Ordem Família Espécie Pátio 

Interno 
Sala de Cadáveres 

Putrefeitos 
Sala de 

Tanatoscopia 
Depósito de 

Lixo Hospitalar Cadáveres Abundância 

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819) X X -- -- -- Baixa 
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819) X X -- X X Alta 

Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) X X -- X X Alta 
Chrysomya putoria (Wiedmann, 1830) X X -- -- -- Baixa 

Calliphoridae 

Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1975) -- -- -- -- X Intermediária 
Ravinia belforti (Prado e Fonseca, 1932) X X X -- X Baixa 

Oxysarcodexia riograndensis (Lopes, 1946) X X X -- X Intermediária 
Sarcophagula sp. X X -- -- -- Baixa 

Peckia (Pattonella) intermutans (Walker, 1861) X X X -- -- Baixa 
Sarcodexia lambens (Wiedmann, 1830) X X X X -- Baixa 
Oxysarcodexia modesta (Lopes, 1946) -- X X -- -- Baixa 

Sarcophagidae 
 

Peckia (Squamatodes) ingens (Walker, 1849) X X X -- -- Baixa 
Ophyra chalcogaster (Wiedmann, 1824) -- X -- X -- Baixa 

Hidrotaea nicholsoni (Robineau-Desvoidy, 1830) X -- -- -- -- Baixa 
Brontaea normata (Bigot, 1885) -- -- X -- -- Baixa 

Atherigona orientalis (Schiner, 1868) X -- X -- -- Baixa 
Synthesiomyia nudiseta (Wulp, 1883) X X X X  Baixa 
Musca domestica (Linnaeus, 1758) -- X X --  Baixa 

Muscidae 

Biopyrellia bipuncta (Wiedemann, 1830) X X -- --  Baixa 
Fannia canicularis (Linnaeus, 1761) X -- X X  Baixa Fanniidae 
Fannia pusio (Wiedemann, 1830) X X -- X -- Baixa 

Phoridae Megaselia scalaris (Loew, 1866) X X X X -- Intermediária 
Stratiomyidae Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) -- X -- X -- Baixa 

Diptera 

Anthomyiidae Morfoespécie 1 X X X X -- Baixa 
Camponotus blandus (Smith, 1858) X -- -- -- -- Baixa Formicidae Crematogaster sp. -- -- -- X -- Baixa 

Morfoespécie 1 X -- -- -- -- Baixa Hymenoptera 
Vespidae Morfoespécie 2 -- X -- -- -- Baixa 
Erotylidae Morfoespécie 1 X X -- -- -- Baixa Coleoptera Scarabaeidae Deltochilum  sp. -- -- -- -- X Baixa 

Total   30 21/30 21/30 13/30 11/30 06/30  



 
 

Tabela 9: Categoria (hábito alimentar) dos insetos registrados nas instalações do IMLAPC, e sua 
referência na literatura como de importância forense. Esta categoria inclui espécies cujas informações 
biológicas/ecológicas/bionômicas podem ser utilizadas como evidência em investigações médico-
legais (determinação de intervalo pós-morte, associação vítima-suspeito, determinação do local de 
crime, entre outros). 

Categoria ecológica 
Ordem Família Espécie Necrófaga Predadora/ 

Parasitóide Onívora Acidental

Impor-
tância 

forense*
Lucilia eximia X    +c 

Chrysomya albiceps X    +g 
Chrysomya 

megacephala X    +c 

Chrysomya putoria X    +c 

Calliphoridae 

Cochliomyia macellaria X    +c 
Ravinia belforti     +b 
Oxysarcodexia 
riograndensis X    NÃO 

Sarcophagula sp. X    NÃO 
Peckia (Pattonella) 

intermutans X    +c 

Sarcodexia lambens X    NÃO 
Oxysarcodexia modesta X    NÃO 

Sarcophagidae 

Peckia (Squamatodes) 
ingens X    NÃO 

Ophyra chalcogaster X    +c 
Hidrotaea nicholsoni X    +e 
Brontaea normata X    NÃO 

Atherigona orientalis X    NÃO 
Synthesiomyia nudiseta X    +f 

Musca domestica   X  NÃO 

Muscidae 

Biopyrellia bipuncta X    NÃO 
Fannia canicularis X    +d Fanniidae 

Fannia pusio X    +c 
Phoridae Megaselia scalaris   X  +i 

Stratiomyidae Hermetia illucens   X  +a,c,h 

Diptera 

Anthomyiidae Morfoespécie 1   X  NÃO 
Camponotus blandus   X  NÃO Formicidae Crematogaster sp.   X  NÃO 

Morfoespécie 1  X   NÃO Hymenoptera 
Vespidae Morfoespécie 2  X   NÃO 
Erotylidae Morfoespécie 1    X NÃO Coleoptera Scarabaeidae Deltochilum  sp. X    NÃO 

TOTAL   30      
aLord et al. (1994); bSalviano et al. (1996); cCarvalho et al. (2000); dBenecke e Lessig (2001); eDadour 
(2001); fKrüger et al. (2002); gGrassberger et al. (2003); hPujol-Luz et al. (2006); iDisney (2008).  
 
 
*Fontes de informação: D’Almeida (1996), Salviano et al. (1996), Krüger et al. (2002), Oliveira et al. 
(2002a), Marchiori et al. (2003), Couri e Carvalho (2005). 
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CAPITULO 3 – APLICAÇÃO DE UM MODELO PARA ESTIMAR O TEMPO 
PÓS-MORTE COM BASE EM EVIDÊNCIAS ENTOMOLÓGICAS 
ENCONTRADAS EM CADÁVERES DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
DE PERNAMBUCO 
 
3.1 – INTRODUÇÃO  
 

3.1.a – Entomologia Forense como Ferramenta da Criminalística 
 Dentro da Ciência Jurídica, a Criminalística destaca-se como a disciplina que tem 

por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais relativos ao crime 

ou à identidade do criminoso. O trabalho que até o século XIX cabia à Medicina Legal 

hoje é feito pela criminalística, cabendo à medicina apenas a investigação de fatores 

intrínsecos, ou seja, relativos à pessoa. A Criminalística estuda o reconhecimento e 

interpretação dos indícios materiais extrínsecos contando para isso com o auxílio de 

diversas ciências (Tochetto et al., 1995). Entre estas, destaca-se a Biologia Forense, 

que fundamenta diversos exames como: identificação de pessoas através de DNA; 

classificação de tipo sangüíneo e manchas de origem orgânica (sangue, esperma, 

fezes, urina, colostro); presença de substância psicotrópica ou tóxica e outros. Neste 

contexto, destaca-se a Entomologia Forense de cunho medico-legal, que é a utilização 

dos conhecimentos sobre insetos e outros artrópodes associados a um cadáver humano 

em decomposição em eventos envolvendo suspeita de crime, a fim de fornecer 

informações úteis para uma posterior investigação (Greenberg, 1991). 

De acordo com Vanrell (2007), a tanatologia (tanathos = morte e logos = estudo) 

estuda as condições e características da morte, incluindo as fases de decomposição do 

cadáver. A decomposição é uma série de mudanças estruturais bióticas e abióticas que 

se estabelecem progressiva e sucessivamente no cadáver, enquanto a putrefação é o 

processo biológico de decomposição da matéria orgânica. De acordo com a literatura 

médico-legal, a putrefação desenvolve-se em quatro fases ou períodos distintos e 

consecutivos: o período cromático, o enfisematoso, o coliquativo e o de esqueletização 

(França, 2004).  

As primeiras espécies de insetos chegam ao cadáver atraídos pelos gases 

desprendidos no processo de degradação dos aminoácidos por descarboxilação, 

desaminação, oxidação, redução e hidrólise. Esses gases, mesmo em pequenas 

quantidades, são detectados pelos insetos muito antes que o olfato humano seja capaz 



 
 

de percebê-los, chegando a ponto de haver oviposições em pessoas que ainda se 

encontram agonizando (Mason, 1980; Catts; Goff, 1992).  

 Insetos da Ordem Diptera são atraídos ao cadáver para ovipositar principalmente 

em feridas e em orifícios naturais como nariz, boca, ânus e vagina. Na sequência, larvas 

migram para o interior do corpo e ajudam a degradar os tecidos moles. Em alguns dias, 

larvas desenvolvem-se em pupas e, após mais alguns dias, pupas desenvolvem-se em 

moscas adultas. O conhecimento da duração de cada fase deste ciclo é fundamental 

para a estimativa do IPM. 

 O primeiro caso de apropriação de informações entomológicas na determinação 

do IPM deve-se ao francês Bergeret, que em 1855 utilizou o ciclo de vida de insetos 

para a estimativa em um caso de homicídio (Benecke, 2001). Com o avanço da 

Entomologia Aplicada, diversas metodologias de estimativas do IPM foram aprimoradas. 

Os métodos variam de acordo com sua complexidade e podem ou não ser incluir uma 

série de variáveis nas equações que visam calcular este parâmetro.  
 

3.1.b – Determinação do intervalo pós-morte 
Os parâmetros médico-legais são utilizados para determinar o tempo de morte 

quando este é relativamente curto. Após 72 horas, a entomologia é a ciência mais exata 

ou, frequentemente, o único método seguro para determinar, com grande aproximação, 

o intervalo pós-morte (IPM) (VanLaerhoven, 2008). A maneira de calcular o tempo de 

morte por meio de evidências entomológicas pode ser de duas formas: utilizando a 

idade das larvas e a taxa de desenvolvimento ou utilizando a sucessão de insetos na 

decomposição do corpo. Ambos os métodos podem ser utilizados separadamente ou 

em conjunto, dependendo do tipo de restos mortais estudados (Wells; Lamote, 1995).  

 Com a análise das fases de sucessão, uma estimativa aproximada do IPM pode 

ser feita. Mas, como a decomposição depende da exposição do corpo, influências 

climáticas, presença de roupas, entre outros fatores, a taxa de decomposição pode 

variar consideravelmente. Esta variabilidade também pode se refletir na população de 

insetos e pode levar a resultados imprecisos quando a determinação do IPM basear-se 

exclusivamente nos estágios de sucessão (Amendt et al., 2000).  

A utilização de modelos matemáticos é bastante comum visando, principalmente, 

à previsão de ocorrência de insetos em culturas de importância agrícola. Dentre os 

componentes de um modelo, ocupa lugar de destaque a temperatura, pois é o fator 

climático que afeta mais diretamente o inseto, em virtude de suas necessidades 

térmicas (Haddad et al., 1999).  Essas necessidades são avaliadas pela constante 



 
 

térmica (K), expressa em graus-horas ou graus-dias, proposta por Réaumur (Silveira-

Neto et al., 1976). Este modelo parte da hipótese de que a influência da temperatura 

sobre a duração do desenvolvimento é uma constante, sendo o somatório computado a 

partir de um limiar térmico inferior, chamado de temperatura basal. (Haddad et al., 

1999). Outras variáveis incluem a temperatura da carcaça e ainda da massa de larvas 

(VanLaerhoven, 2008).  

O primeiro passo para o cálculo do IPM é identificar a espécie a ser utilizada e, 

por meio de estudos bionômicos em laboratório, obter dados quantitativos sobre ciclo de 

vida e duração de cada fase de desenvolvimento da espécie a ser utilizada. Para 

cálculos mais acurados, deve-se utilizar a temperatura real em que as larvas estavam 

sujeitas na carcaça. Quando o intervalo é baseado apenas em dados de temperatura 

obtidos na estação meteorológica, pode ocorrer um erro de cálculo superior a 100 horas 

(Williams, 1984). Higley e Haskell (2001) aconselham utilizar como temperatura para o 

cálculo a do ambiente, mas somente nos primeiros instares. Nos últimos instares, deve-

se considerar a temperatura da massa de larvas. Para a coleta de larvas e pupas no 

solo, a temperatura deste deve ser utilizada.   

VanLaerhoven (2008) demonstrou que a boa parte dos métodos utilizados por 

peritos criminais para estimativa do IPM apresenta uma similaridade dos resultados, em 

geral, aproximando-se do IMP real. O autor cita um caso, ocorrido em San Diego (EUA), 

onde quatro métodos diferentes foram comparados para estimar um IPM conhecido. 

Apesar de utilizar diferentes variáveis, todos chegaram próximos aos quatro dias de 

morte. O autor repetiu o experimento com os quatro métodos em laboratório e obteve 

resultados semelhantes (VanLaerhoven, 2008). 

Como há discrepância entre os dados utilizados para cada tipo de cálculo, 

necessita-se de estudos mais aprofundados, para visualizar qual método deve ser o 

mais adequado a cada tipo de caso. Embora diversos países, como Estados Unidos, 

Austrália, Inglaterra, Itália e Canadá já incluam – em escalas variadas - métodos 

baseados em evidências entomológicas entre os procedimentos usuais dos peritos 

criminais, o Brasil ainda carece de estudos empíricos baseados em cadáveres humanos 

para validar a aplicabilidade das fórmulas disponíveis. 
 

3.1.c - Objetivos  

 Este trabalho teve como objetivo testar a aplicabilidade de uma fórmula 

simplificada para estimativa do IPM utilizando evidências entomológicas em cadáveres 



 
 

depositados no Instituto de Medicina Legal de Pernambuco, comparando a validade do 

método em relação às estimativas fornecidas pela Medicina Legal convencional. 

 

3.2 – METODOLOGIA 

 
3.2.c – Coleta, criação e identificação dos insetos  
 As coletas foram realizadas no Instituto de Medicina Legal de Pernambuco Professor 

Antônio Persivo Cunha (IMLAPC), localizado em Recife, ao longo de seis meses, de 

setembro/2007 a março/2008, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre 8h e 12h, 

horário de maior concentração de chegada de corpos e realização de necropsias. Os 

cadáveres eram observados imediatamente após entrada no instituto, para evitar 

modificação de suas condições originais e encontravam-se em avançado estado de 

decomposição, entre as fases gasosa e coliquativa.  

 Os cadáveres foram minuciosamente analisados para detecção de larvas nas 

principais regiões do corpo e, quando pertinente, sob as roupas e nas lesões. As larvas 

foram coletadas com pinças histológicas, acondicionadas em potes plásticos de 80 mL e 

encaminhadas ao laboratório para criação.  

 As larvas foram criadas em laboratório em potes plásticos de 500 mL contendo um 

recipiente plástico (250 mL) com carne moída bovina para alimentação e 5 cm de 

serragem fina como substrato para pupação. A criação foi realizada sob temperatura 

(29,8 ± 1,62 °C) e umidade (61 ± 6%) ambientes a fim de reproduzir as condições 

climáticas locais.  

 Os adultos emergidos da criação em laboratório foram triados, montados e 

desidratados em estufa por 48 h a 50 ºC. A identificação taxonômica foi realizada sob 

estereoscópio binocular através de estudo de nervação alar utilizando chaves de Mello 

(2003); Pujol-Luz e Santana (2004); Carvalho e Mello-Patiu (2008). 

 

3.2.b - Estimativa do intervalo pós-morte (IPM). 
 O cálculo do IPM foi baseado nos conceitos descritos por Silveira Neto et al. (1976) e 

Haddad et al. (1999) e baseia-se na obtenção do Grau Hora Acumulado (GHA). Para 

isto, foram medidas as temperaturas mínima e máxima na sala de cadáveres putrefeitos 

do Instituto de Medicina Legal (IMLAPC) no momento da coleta dos imaturos nos 

corpos. Este método foi escolhido por utilizar informações obtidas diretamente nos 

IML’s, e por não ter sido possível o acesso aos locais de crime.   



 
 

    Em laboratório, a criação foi monitorada diariamente e também foram medidas as 

temperaturas e umidades relativas diárias com um termohigrômetro para que fossem 

calculadas médias gerais para a criação dos insetos obtidos em cada caso estudado.  

    Após identificação dos exemplares, foram coletadas informações na literatura 

referentes ao tempo de desenvolvimento da espécie (em horas, da eclosão à 

emergência) e temperatura média de criação. Com dados obtidos na literatura, pôde-se 

calcular o Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe), utilizando a seguinte fórmula: GHAe 

= DE x TD. Onde:  

• GHAe = Grau hora acumulado esperado; 

• DE = Desenvolvimento da espécie estudada (baseado na literatura);  

• TD = Temperatura de desenvolvimento da espécie estudada (baseado na literatura).  

    O Grau Hora Acumulado obtido em laboratório foi calculado com base no tempo 

médio de criação da espécie estudada em laboratório, medido em horas e a média da 

temperatura obtida durante a criação da espécie, medida em graus Celsius. Para isto, 

utilizou-se a seguinte fórmula: GHAo = TC x GM. Onde: 

• GHAo = Grau hora acumulado obtido em Laboratório; 

• TC = Tempo médio da criação da espécie em laboratório (tempo entre a inserção dos 

espécimes na criação e a emergência) 

• GM = Média da temperatura obtida durante o tempo de criação em laboratório (média 

das temperaturas obtidas diariamente).  

    Para obtenção do IPM medido em horas, obteve-se na literatura o tempo médio 

(também em horas) de oviposição para a espécie em estudo (tempo entre postura e 

eclosão das larvas). Além disso, calculou-se a média da temperatura obtida no local de 

coleta dos espécimes (média da temperatura mínima e máxima obtida no local de 

coleta).  Pode-se obter o IPM através da fórmula: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. Onde: 

• IPMh= Intervalo pós-morte medido em horas; 

• GHAe = Grau hora acumulado estimado; 

• GHAo = Grau hora acumulado obtido em laboratório; 

• TL = Temperatura média do local de coleta; 

• TO = Tempo médio de oviposição. 

    Para o cálculo do IPM real em dias, dividiu-se o valor obtido no cálculo do IPMh por 

24 horas: IPMd = IPMh/24. Onde:  

• IPMd = Intervalo pós-morte em dias; 

• IPMh = Intervalo pós-morte em horas 

    Para validação da entomologia forense como método para determinar o tempo de 

morte, criou-se um parâmetro (VEF) estimativa de variabilidade entre os valores obtidos 



 
 

por meio dos critérios da medicina legal e os valores obtidos utilizando as evidências 

entomológicas, definido pela fórmula: VEF = [(VML - VEF)/VML] x 100. Onde: 

• VML = Valor do intervalo pós-morte obtido pela Medicina Legal; 

• VEF = Valor do intervalo pós-morte obtido através da Entomologia Forense. 

 Medindo-se a proximidade do valor obtido (diferença em percentagem – para 

mais ou para menos - entre o valor calculado pela Entomologia Forense e o valor 

“oficial”), os resultados foram enquadrados em cinco categorias: 

• VEF = 0, máximo; 

• 0 < VEF < 10%; muito bom; 

• 10 < VEF < 20%; bom; 

• 20 < VEF < 40%; regular; 

• VEF > 40%; ruim. 
 

 

3.3 – RESULTADOS 

 

Dos 14 casos analisados, 12 cadáveres em avançado estágio de decomposição 

puderam ser utilizados para estimar o IPM baseado em evidências entomológicas. 

Todos os indivíduos pertenciam ao sexo masculino, já que casos de ocorrência de 

mulheres em putrefação no IMLAPC são raros. Os casos são descritos a partir de 

informações colhidas no IMLAPC, sobre a idade aproximada, local de morte, causa 

mortis e fase de decomposição. Inclui-se ainda o intervalo pós-morte calculado a partir 

dos métodos convencionais pelos médicos legistas que realizaram as perícias. 

 

CASO 1 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, com idade aproximada de 18 

anos, proveniente da Zona rural do município de Casinhas (07°44'28''S, 35°43'16''W), 

Agreste pernambucano, recolhido ao IMLAPC em 10/09/2007, com causa mortis 

indeterminada. De acordo com as características do cadáver, que se encontrava no 

estágio coliquativo de decomposição, os peritos do IMLAPC estimaram o intervalo pós-

morte entre 4 e 5 dias.  
 
 
 

Cálculo do intervalo pós-morte: 
Espécie utilizada: Chrysomya albiceps (Diptera: Calliphoridae) 



 
 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: tempo de desenvolvimento da espécie, 

estimado em 300 horas a 25 oC; tempo médio de eclosão dos ovos calculado em 12 horas 

(Oliveira-Costa, 2007). 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = DE x TD. GHAe = 300 x 25; 

GHAe = 7.500. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 144 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 31ºC; temperatura 

média de 28,1 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD. GHAo = 144 x 

28,1; GHAo = 4.046,4. 

Estimativa do intervalo pós-morte em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL] = TO. IPMh = 

[(7.500 – 4.046,4)/31]/12. IPMh = 123,4 horas. 

Estimativa do intervalo pós-morte em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 123,4/24; IPMd = 

5,1425 dias. 

 

CASO 3 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade não informada, 

proveniente da Zona rural do município de Vitória de Santo Antão (08°07'05''S, 

35°17'29''W), Zona da Mata pernambucana, recolhido ao IMLAPC em 21/09/2007, com 

causa mortis indeterminada. De acordo com as características do cadáver, que se 

encontrava no estágio coliquativo de decomposição, os peritos do IMLAPC estimaram o 

intervalo pós-morte entre 2 e 3 dias.  
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 144 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 30,5 ºC; 

temperatura média de 30 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 144 x 30; 

GHAo = 4.320. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

4.320)/30,5]/12. IPMh = 116,2 horas. 



 
 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 116,2/24; IPMd = 4,8416 dias. 

 

 

CASO 4 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 30 

anos, proveniente da Zona rural do município de Goiana (07°33'38''S, 35°00'09''W), 

Zona da Mata pernambucana, recolhido ao IMLAPC em 28/09/2007, causa mortis 

identificada como homicídio por arma de fogo. De acordo com as características do 

cadáver, que se encontrava no estágio coliquativo de decomposição, os peritos do 

IMLAPC estimaram o IPM entre 4 e 5 dias.  
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 144 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 31 ºC; temperatura 

média de 29,8 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 144 x 

29,8; GHAo = 4.291,2. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

4.291,2)/31]/12. IPMh = 115,5 horas. 

Estimativa do IPM em dias : IPMd = IPMh/24; IPMd = 115,5/24. IPMd = 4,8125. 

 

CASO 5 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade não informada, 

proveniente da Zona rural do município de Escada (08°21'33''S, 35°13'25''W), Zona da 

Mata pernambucana, recolhido ao IMLAPC em 01/10/2007, causa mortis por homicídio 

por arma de fogo. O cadáver encontrava-se no estágio gasoso de decomposição, e os 

peritos do IMLAPC estimaram o IPM entre 3 e 4 dias. 
 

 

 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae). 



 
 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: tempo de desenvolvimento da espécie, 

estimado em 300 horas a 25 oC; tempo médio de eclosão dos ovos calculado em 12 horas 

(Oliveira-Costa, 2007). 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = DE x TD. GHAe = 300 x 25; 

GHAe = 7.500. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 192 horas. 

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 31,6 ºC; 

temperatura média de 29,7 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 192 x 

29,7; GHAo = 5.702,4. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

5.702,4)/31,6]/12. IPMh = 68,88 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 68,88/24. IPMd = 2,8700 dias. 

 

CASO 6 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 57 

anos, proveniente da Zona rural de Ipojuca (08°23'56''S, 35°03'50''W), Região 

Metropolitana do Recife, recolhido ao IMLAPC em 24/10/2007, causa mortis 

indeterminada. O cadáver encontrava-se no estágio gasoso de decomposição e os 

peritos do IMLAPC não conseguiram estimar o intervalo pós-morte. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 168 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 34,2 ºC; 

temperatura média de 31,2 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 168 x 

31,2; GHAo = 5.241,6. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

5.241,6)/34,2]/12. IPMh = 78,02 horas. 

Estimativa do intervalo pós-morte em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 78,02/24. IPMd = 

3,2508 dias. 



 
 

 

CASO 7 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, com idade não informada, 

proveniente da Zona rural do município de Xexeu (08°48'08''S, 35°37'37''W), Zona da 

Mata de Pernambuco, recolhido ao IMLAPC em 31/10/2007, causa mortis identificada 

como homicídio por espancamento. Por suas características, o cadáver encontrava-se 

no estágio coliquativo de decomposição. Os peritos do IMLAPC não conseguiram 

estimar o intervalo pós-morte.  
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae). 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: tempo de desenvolvimento da espécie, 

estimado em 300 horas a 25 oC; tempo médio de eclosão dos ovos calculado em 12 horas 

(Oliveira-Costa, 2007). 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = DE x TD. GHAe = 300 x 25; 

GHAe = 7.500. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 120 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 33,3º C; 

temperatura média de 29,4 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 120 x 

29,4; GHAo = 3.528. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

3.528)/33,3]/12. IPMh = 121,2 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 121,2/24. IPMd = 5,05 dias. 

 

CASO 9 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 38 

anos, proveniente da Zona rural do município de Maraial (08°46'57''S, 35°48'32''W), 

Zona da Mata de Pernambuco, recolhido ao IMLAPC em 26/10/2007, com causa mortis 

indeterminada. Baseados nas características do cadáver, que estava no estágio 

coliquativo de decomposição, os peritos do IMLAPC estimaram o IPM entre 4 e 5 dias. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya megacephala. 



 
 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 5. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 5. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 168 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 32,9 ºC; 

temperatura média de 29,4 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 168 x 

29,6; GHAo = 4.972,8. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

4.972,8)/32,9]/12. IPMh = 88,81 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 88,81/24 IPMd = 3,7 dias. 

 

CASO 10 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 16 

anos, proveniente da Zona rural do município de Camaragibe (08°01'18''S, 34°58'52''W), 

Região Metropolitana do Recife. Foi recolhido ao IMLAPC em 30/11/2007, causa mortis 

identificada como homicídio por arma de fogo. De acordo com as características do 

cadáver, que se encontrava no estágio coliquativo de decomposição, os peritos do 

IMLAPC estimaram o intervalo pós-morte de 4 a 5 dias. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps. 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 144 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 32,7 ºC; 

temperatura média de 29,6 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 144 x 

29,6; GHAo = 4.262,4. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

4.262,4)/32,7]/12. IPMh = 111 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 111/24. IPMd = 4,6 dias. 

 

 

 



 
 

CASO 11 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 46 

anos, proveniente da Zona rural do município de Santa Cruz do Capibaribe (07°57'27''S, 

36°12'17''W), Agreste pernambucano, recolhido ao IMLAPC em 23/01/2008, com causa 

mortis natural. O cadáver encontrava-se no estágio gasoso de decomposição, e os 

peritos do IMLAPC estimaram o intervalo pós-morte entre 2 e 3 dias. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps. 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 192 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 33,5ºC; temperatura 

média de 29,8ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 192 x 

29,8; GHAo = 5.721,6. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

5.721,6)/33,5]/12. IPMh = 47,17 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 47,17/24. IPMd = 1,96 dias. 

 

CASO 12 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 41 

anos, proveniente da Zona rural do município de Vicência (07°39'25''S, 35°19'36''W), 

Zona da Mata pernambucana, recolhido ao IMLAPC em 13/02/2008, causa mortis 

indeterminada. Por suas características, o cadáver encontrava-se no estágio coliquativo 

de decomposição. Os peritos do IMLAPC não conseguiram estimar o intervalo pós-

morte.  
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps. 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 1. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 1. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 144 horas.  



 
 

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 35,6 ºC; 

temperatura média de 30 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 144 x 30; 

GHAo = 4.320. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

4.320)/35,6]/12. IPMh = 101,3 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 101,3/24. IPMd = 4,22 dias. 

 

CASO 13 
 

Características do cadáver: Individuo do sexo masculino, idade aproximada de 30 

anos, proveniente da Zona rural do município de Limoeiro (07°52'29''S, 35°27'01''W), 

Agreste pernambucano, recolhido ao IMLAPC em 20/02/2008, com causa mortis 

indeterminada. Pelas características do cadáver, encontrava-se no estágio gasoso de 

decomposição. Os peritos do IMLAPC não conseguiram estimar o intervalo pós-morte. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Cochliomyia macellaria 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 7. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso7. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 192 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 33,3 ºC; 

temperatura média de 31 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 192 x 31; 

GHAo = 5.952. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

5.952)/33,3]/12. IPMh = 58,48 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 58,48/24. IPMd = 2,43 dias. 

 

CASO 14 
 

Características do cadáver: Indivíduo do sexo masculino, idade aproximada de 38 

anos, proveniente da Zona rural do município de Carpina (07°51'03''S, 35°15'17''W), 

Zona da Mata pernambucana, recolhido ao IMLAPC em 27/02/2008, causa mortis 

indicada como enforcamento. De acordo com as características do cadáver, que se 



 
 

encontrava no estágio gasoso de decomposição, os peritos do IMLAPC estimaram o 

intervalo pós-morte entre 2 e 3 dias. 
 

Cálculo do intervalo pós-morte:  
Espécie Utilizada: Chrysomya albiceps 

Dados bionômicos disponíveis na literatura: ver Caso 7. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Esperado (GHAe): GHAe = 7.500. Ver Caso 7. 

Dados bionômicos coletados em laboratório: tempo de desenvolvimento da espécie, 

calculado em 192 horas.  

Dados abióticos utilizados: temperatura média do local de coleta igual a 31,6 ºC; 

temperatura média de 30,2 ºC de criação em laboratório. 

Cálculo do Grau Hora Acumulado Observado (GHAo): GHAo = DE x TD.  GHAo = 192 x 

30,2; GHAo = 5.798,4. 

Estimativa do IPM em horas: IPMh = [(GHAe – GHAo)/TL]/TO. IPMh = [(7.500 – 

5.798,4)/31,6]/12. IPMh = 65,84 horas. 

Estimativa do IPM em dias: IPMd = IPMh/24; IPMd = 65,84/24. IPMd = 2,74 dias. 

 

 Baseado nos dados desses casos obteve-se uma relação para o tempo de 

desenvolvimento de C. albiceps em laboratório. Embora tenha se observado certa 

variabilidade, a maioria das emergências se concentrou no sexto dia após o início da 

criação (Fig. 20). Em seis dos nove casos onde houve a presença desta espécie, o 

início das emergências foi no sexto dia de criação, sendo o caso 12 com a totalidade 

das emergências neste dia. As outras espécies (Cochliomyia macellaria e Chrysomya 

megacephala) ocorreram em apenas quatro casos, dois para cada espécie, as 

emergências se concentraram entre o quinto e oitavo dia para C. macellaria e sexto e 

oitavo para C. megacephala.  

 A partir da obtenção dos IPM por meio das evidências entomológicas, observou-se 

uma proximidade com os intervalos pós-morte obtido a partir das características de 

decomposição do cadáver, obtidos pelos médicos legistas da instituição na maioria dos 

casos, havendo no mínimo uma validação muito boa em sete dos oito casos 

comparáveis (Tabela 10). O valor máximo foi observado em três casos, todos baseados 

na bionomia de C. albiceps, e em apenas uma ocasião, o método com base na 

entomologia forense gerou um tempo pós-morte muito distante do obtido pelos métodos 

convencionais. 

 



 
 

Tabela 10: Comparação entre valores de IPM estimados pelos peritos do IMLAPC e os valores 
calculados por meio de evidências entomológicas segundo a fórmula simplificada. Foram criadas 
categorias de aceitação do cálculo simplificado de acordo com o nível de discordância em relação à 
estimativa “oficial”. 
 

CASO 
Espécie utilizada como 

evidência 

IPM Oficial 
Limites mínimo 

e máximo 

IPM com 
Base na 

Entomologia 
VEF (%) 

Grau de 
aceitação 

Caso 1 Chrysomya albiceps 4 – 5 dias 5,14 dias + 2,8 % Muito Bom
Caso 3 Chrysomya albiceps 2 – 3 dias 4,84 dias + 61,3% Ruim 
Caso 4 Chrysomya albiceps 4 – 5 dias 4,81 dias 0 Máximo 
Caso 5 Chrysomya megacephala 3 – 4 dias 2,87 dias - 4,3% Muito Bom
Caso 6 Chrysomya albiceps Não informado 3,25 dias ---- ----- 
Caso 7 Cochliomyia macellaria Não informado 5,05 dias ---- ----- 
Caso 9 Chrysomya megacephala 4 – 5 dias 3,70 dias - 7,5% Muito Bom

Caso 10 Chrysomya albiceps 4 – 5 dias 4,60 dias 0 Máximo 
Caso 11 Chrysomya albiceps 2 – 3 dias 1,96 dias - 2,0% Muito Bom
Caso 12 Chrysomya albiceps Não informado 4,22 dias ---- ---- 
Caso 13 Cochliomyia macellaria Não informado 2,43 dias ---- ---- 
Caso 14 Chrysomya albiceps 2 – 3 dias 2,74 dias 0 Máximo 

 

 

 

 

3.4 – DISCUSSÃO  
 

 Em todos os casos analisados para cálculo do tempo pós-morte foram utilizados 

exemplares da Família Calliphoridae, uma família de grande importância para a 

Entomologia Forense por envolver espécies especializadas na colonização de carcaças 

e cadáveres. Esta íntima associação, associada a sua ubiqüidade sobre cadáveres nas 

mais diversas regiões do planeta (Guimarães et al., 1978; Grassberger et al., 2003; 

Oliveira-Costa, 2007) torna a família particularmente útil na obtenção de evidências 

forenses. Dentre os dípteros coletados, a maioria pertence ao gênero Chrysomya, que 

inclui espécies exóticas distribuídas pelo Velho Mundo e desde 1976 foram registradas 

no Brasil (Guimarães et al., 1978) demonstrando uma rápida adaptação às condições 

climáticas do território brasileiro. Acredita-se que a expansão deste gênero pode 

contribuir para a redução de populações de espécies nativas, como Cochliomya 

macellaria (Faria et al., 1999). 

 A espécie Chrysomya albiceps, presente em nove corpos, foi a mais utilizada para o 

cálculo do IPM. Esta espécie tem sido considerada um dos mais importantes 

indicadores forenses para o cálculo de IPM em diversas regiões do país e do mundo 

onde tem se adaptado (Guimarães et al. 1978; Dear, 1985; Grassberger et al. 2003). 



 
 

Grassberger et al. (2003); Oliveira-Costa e Mello-Patiu (2004) e Arnaldos et al. (2005) 

descrevem casos em que predominam exemplares dessa espécie na colonização dos 

corpos e ressaltam sua importância em estudos forenses. Esta espécie tem preferência 

por carcaças de grande porte (Moura et al., 1997), o que reforça o seu uso como 

indicador forense em casos de cadáveres humanos. Tal característica ajuda a justificar 

sua abundância nos cadáveres humanos investigados. 

 Naturalmente, é impossível estabelecer com precisão a idade das larvas coletadas 

imediatamente dos cadáveres, o que por sua vez dificulta a comparação direta entre os 

dados da literatura e os obtidos neste estudo. Sabe-se que as condições iniciais do 

cadáver podem promover diferenças no tempo de desenvolvimento de larvas de Diptera. 

Há ainda a possibilidade de haver diferenças entre as temperaturas do local do crime e 

a do IMLAPC. Porém, conhecendo-se a amplitude térmica do Estado de Pernambuco, 

pode-se inferir que em uma mesma estação, as temperaturas diurnas variam 

relativamente pouco na Região Metropolitana e na Zona da Mata. 

 Para o cálculo do tempo de morte, partiu-se da premissa de que as temperaturas 

utilizadas “de campo” não diferem significativamente da registrada nos locais de morte. 

Sabe-se que a utilização dos Graus-Dia Acumulados é baseada em uma relação entre 

temperatura e desenvolvimento. De acordo com Anderson (1997), para incorporar mais 

realismo a esta estimativa, deve-se almejar ao máximo de semelhança entre as 

temperaturas do local de coleta e de criação. Mesmo havendo risco de diferenças 

localizadas, o teste empírico contribuiu para reproduzir a realidade dos peritos criminais, 

que não dispõem de incubadoras com condições abióticas controladas.  

 A análise da acuidade do cálculo baseado na entomologia revela que na maior parte 

dos casos o Tempo Pós-Morte aproximou-se do obtido durante o exame tanatoscópico 

no IMLAPC. Dos oito casos em que os peritos estimaram um IPM, sete tiveram um grau 

de aceitação variando de muito bom a máximo. O único caso em que houve grande 

discrepância entre os valores (Caso 13) não significa que a determinação do IPM por 

entomologia forense esteja errada. É provável que o tempo de morte correto esteja 

realmente em torno de três a quatro dias, pois quando comparado com outros casos em 

que as características do cadáver (estágio coliquativo) eram semelhantes, os valores 

giraram em torno deste intervalo. Na verdade, a variação de temperatura pode ter 

influenciado diretamente em ambos os casos fazendo com que tanto os métodos 

médico legais quanto os entomológicos estejam ligeiramente equivocados.  

 Deve-se ressaltar que neste trabalho optou-se por trabalhar com um limite muito 

restrito de erro. Com exceção do Caso 3, mesmo as estimativas que diferiram entre si, 



 
 

fizeram-no por um valor muito pequeno. Por exemplo, a diferença em horas foi de 

aproximadamente 3 horas (casos 1 e 5) e de 7 horas (caso 9); no caso 11, a diferença 

foi inferior a uma hora. Esta diferença de pequena magnitude não chega a comprometer 

uma investigação policial, o que torna a validação do IPM pela Entomologia Forense 

como uma ferramenta aceitável. 

 De acordo com Anderson (1997) e Grassberger e Reiter (2002), a temperatura 

influencia diretamente o desenvolvimento das espécies de Calliphoridae, acelerando-o 

em altas temperaturas e retardando-a em baixas. Sabe-se também que os corpos em 

regiões tropicais possuem uma decomposição mais rápida do que nos climas 

temperados (Oliveira-Costa; Mello-Patiu, 2004).  

 Ou seja, como cada região possui particularidades de clima e outros parâmetros, elas 

devem possuir estudos que indiquem os dados, por exemplo, de temperatura que 

possam influenciar na entomofauna. Como este é o primeiro teste empírico deste 

modelo para cadáveres humanos nas condições de Pernambuco, é natural que a 

influência de parâmetros que não tenham sido contemplados permaneça desconhecida. 

 O método de estimativa do IPM quando comparado com os mais comumente 

utilizados, pode deixar dúvidas em relação a sua validade, pela não utilização de dados 

frequentemente necessários aos outros métodos como temperaturas do solo ou de 

estações meteorológicas próximas ao local (Byrd; Castner, 2001; Oliveira-Costa; Mello-

Patiu, 2004). Entretanto, VanLaerhoven (2008) realizou um estudo comparativo de cinco 

métodos de estimativa do tempo de morte, métodos que contemplam vários dos 

parâmetros já mencionados, como o uso das medidas de temperaturas do local de óbito, 

e verificou que a diferença entre os métodos não foi significativa para os casos 

estudados.   

 Com isso, profissionais da área médico legal, peritos e especialistas forenses podem 

se basear nas evidências entomológicas como mais uma ferramenta para as 

investigações. É notável que esses valores possam ser utilizados na prática tanto pelos 

profissionais que atuam na área forense como pelos pesquisadores, caso sejam 

solicitados a atuar em uma investigação criminal. 

 Isto tornaria o método testado como mais uma ferramenta aos profissionais e 

pesquisadores para implementação dos métodos entomológicos na rotina dos exames 

necroscópicos e perícias criminais. Os profissionais da medicina legal mostram-se 

interessados nesta metodologia de estimativa do tempo de morte. Necessita-se de uma 

maior divulgação por parte dos pesquisadores para com os profissionais e uma maior 

abertura desses para com a Entomologia Forense. Estima-se que futuramente sejam 



 
 

consolidadas parcerias dos pesquisadores com os grupos oficiais de pericia para que 

juntos possam aprofundar os dados e construir bancos de informações mais precisas. 

 Os dados de cálculo do IPM demonstraram que espécies que são relativamente 

menos utilizadas para investigações como Chrysomya megacephala e Cochliomya 

macellaria também podem ser fontes seguras de informação. Pois, assim como 

Chrysomya albiceps, possuem seu ciclo de vida estudado em laboratório (Oliveira-

Costa, 2007) e quando aplicadas a fórmula simplificada, apresentaram bons resultados 

como visto nos casos 5 e 9, onde foram classificadas como validade muito boa.   

 A falta de informações por parte dos laudos médico legais em quatro dos 12 casos 

observados no IML prejudicou os dados de validação para eles. Porém, o fato de não 

podermos comparar alguns dos casos não quer dizer que a evidência entomológica 

possa ser descartada, já que conseguimos chegar a intervalos semelhantes aos casos 

em que existem os dados dos laudos.  

 Para esses casos, baseados em comparações dos padrões de desenvolvimento em 

laboratório e da fase de decomposição observada no IML com outros casos estudados, 

pôde-se chegar a um IPM baseado nas evidências entomológicas. Se houvessem meios 

de validar estes casos, estima-se que estes intervalos poderiam ser considerados entre 

muito bons e máximos. 

 A partir destes dados, sugerem-se estudos mais aprofundados e em longo prazo para 

uma maior validação das informações preliminarmente colhidas. Sabe-se que as 

evidências entomológicas são válidas e os métodos de estimativa do IPM confiáveis, 

assim com um maior aprofundamento dos estudos para a região de Pernambuco, 

poderá, no futuro, existir uma fórmula bem estudada e adaptada aos parâmetros da 

região.      

 Parâmetros importantes como as medidas de temperatura do local de encontro do 

cadáver, podem ser incorporados a esta fórmula com o intuito de torná-la mais confiável, 

mas precisa-se de parcerias mais consolidadas entre Polícia Científica e pesquisadores, 

para que aja acesso a esses locais de crime, que infelizmente hoje não é possível. Com 

esses dados em poucos anos poderíamos ter uma estimativa de tempo de morte mais 

completa, precisa e confiável.  
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  A relevância deste trabalho deve-se ao fato de ser pioneiro no estudo das 

espécies associadas a cadáveres humanos no Estado de Pernambuco. Para sua 

realização, contou com a aprovação dos comitês de ética da Universidade Federal 

de Pernambuco e da Gerência da Polícia Científica da Secretaria de Defesa Social 

do Estado de Pernambuco. 

 A partir dos seus resultados foi possível ampliar o conhecimento sobre a 

entomofauna cadavérica do Estado. Cinco espécies, três pertencentes à família 

Calliphoridae  (Chrysomya albiceps,  Chrysomya megacephala e Cochliomyia 

macellaria)  e   duas  à f amília  Sarcophagidae  (Oxysarcodexia  riograndensis  e 

Ravinia belforti) foram observadas colonizando os cadáveres. O estudo confirma a 

ubiqüidade e abundância de C. albiceps, a qual esteve presente em 64,3% dos 

casos estudados.  

   Confrontando esses dados com as coletas realizadas nas armadilhas 

instaladas no IMLAPC, observa-se  que  o ambiente abriga uma entomofauna mais 

rica e abundante, envolvendo não apenas famílias da Ordem Diptera (Muscidae, 

Fanniidae, Phoridae, Anthomyiidae e Stratiomyidae), mas também representantes 

de Coleoptera e Hymenoptera.  

  Com os resultados, ilustra-se uma rica comunidade de insetos associados 

a corpos em decomposição e/ou subprodutos  da  sua  manipulação (ex., lixo 

hospitalar),  incluindo   espécies   reconhecidamente sinantrópicas  e  oportunistas. 

Além dos necrófagos, insetos onívoros, saprófagos e predadores  ocupam as 

instalações de um Instituto Médico-Legal. O  trabalho  revela  que  apenas  uma 

pequena parte dessa  comunidade  realmente  chega  a  colonizar cadáveres. Com 

isso, o trabalho do entomologista  forense  precisa ser suficientemente rápido  para 

que os insetos da fauna “local”, isto é do IML, não “contaminem” os cadáveres 

recolhidos, o que poderia mascarar e confundir as evidências originadas de insetos 

que colonizaram o corpo já no local do crime.  

     As diferenças nas comunidades de insetos dos corpos e do ambiente 

alertam para o fato de muitos estudos de  campo  realizados  com  iscas  poderem 

correr o risco de super estimar a entomofauna supostamente necrófaga.  Defende-

se aqui maior cuidado ao considerar espécies coletadas  em  armadilhas  contendo 

iscas animais em  decomposição  como  verdadeiramente  necrófagas. O estudo  



  

do papel “biológico” de cada espécie ainda é um grande desafio nas condições 

neotropicais, dada a imensa biodiversidade. 

 Insetos representam importantes pistas na estimativa do tempo pós-morte, 

mas sua contribuição deve ser encarada com cautela. Neste estudo, corrobora-se 

a aplicabilidade de espécies da família Calliphoridae como evidência para este tipo 

de cálculo, tanto por sua íntima associação do grupo com cadáveres, como 

também devido à disponibilidade de dados bionômicos na literatura, o que facilita o 

uso de indicadores nos cálculos.  

 A comparação realizada com os valores obtidos no momento do exame 

tanatoscópico evidenciou a eficácia dos dados entomológicos para determinar o 

tempo de morte já que, em somente um dos casos analisados houve discrepância 

entre o resultado dos métodos entomológicos e os médico-legais. A fórmula 

utilizada para o cálculo foi uma prova simplificada, adaptada para uso nos 

Institutos de Medicina Legal, onde não há acesso a informações essenciais para o 

uso de outros métodos como temperatura do solo e do ambiente do crime. 

 Pelo fato de os médicos legistas terem seu trabalho limitado ao ambiente 

dos IMLs, a confirmação da eficácia de uma fórmula simplificada proporciona a 

esses profissionais mais uma ferramenta para obtenção do tempo de morte, já que 

métodos tanatoscópicos podem levar a erro na estimativa do tempo de morte 

quando este ultrapassa 72 horas. A popularização dos métodos entomológicos 

junto aos peritos e legistas pode trazer uma maior eficácia na determinação da 

data da morte. 

 Em condições ideais, deveria haver um biólogo especialista em Ciências 

Forenses para trabalhar em parceria com a polícia científica, identificando os 

espécimes e coletando os dados necessários para a aplicação dos métodos tanto 

nos locais de descoberta do corpo quanto nos institutos de medicina legal. Sabe-

se, entretanto, que as condições reais são bem abaixo do desejável para que essa 

situação se concretize. Peritos especializados em Biologia são obrigados a realizar 

os mais diversos tipos de exames (de contaminação de alimentos a análise de 

material psicotrópico), resultando em limitada disponibilidade para se especializar 

em Entomologia Forense.  

 Os resultados obtidos já são considerados um ponto de partida para 

profissionais da área jurídica e criminal começarem a aplicar algumas das 

inúmeras evidências entomológicas nas investigações de crimes.  Porém, para que 



  

possam ser aplicados com confiabilidade mais estudos devem ser realizados para 

compreensão da ecologia e bionomia das espécies presentes na região e criação 

de um banco de dados sobre essas espécies.  

 Este banco de dados teve início com as pesquisas que vêm sendo 

realizadas desde 2006 pelo grupo de Entomologia Forense da Universidade 

Federal de Pernambuco, e inclui agora os dados obtidos nesta pesquisa. Muito 

mais ainda precisa ser feito para que a ciência possa ser consolidada entre 

pesquisadores e profissionais da área forense. 

 Para os próximos anos espera-se tanto dos pesquisadores quanto dos 

órgãos de segurança pública uma continuidade nas parcerias iniciadas com os 

trabalhos para que se possa avançar na consolidação da Entomologia Forense, 

podendo acompanhar outras regiões do país e do mundo auxiliando a polícia 

científica do Estado na obtenção de provas que auxiliem no combate a crimes na 

região mais violenta do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 



  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 




