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Introdução

A decomposição de materiais orgânicos 
como carcaça de animais é efetuada pela ação 
de fatores abióticos, isto é, temperatura,
umidade, precipitação e luz. Existe um 
complexo de espécies associadas que podem ser 
agrupadas em quatro categorias ecológicas. As 
espécies reconhecidamente necrófagas são 
aquelas que se alimentam diretamente dos 
tecidos da carcaça; os predadores e/ou 
parasitóides das espécies necrófagas, como o 
nome indica, alimentam-se dos necrófagos e 
também são bons indicadores do estágio de 
decomposição de um cadáver. As espécies 
onívoras alimentam-se de mais de um tipo de 
matéria orgânica, incluindo ocasionalmente a 
carcaça, e, por último, as espécies “acidentais” 
visitam a carcaça em busca de refúgio, micro-
ambiente favorável, e local de pouso ou postura 
[1]. Embora apenas o primeiro grupo seja 
tradicionalmente utilizado como evidência 
médico-legal, tanto a diversidade quanto a 
abundância da entomofauna associada podem 
interferir na velocidade de decomposição de um 
cadáver [2]. 

Quando um animal morre, seu corpo vira 
recurso para outros organismos que consomem 
matéria morta e podem ser representados pelos 
decompositores e detritívoros. A sucessão 
degradativa, que ocorre em carcaças, pode ser 
considerada uma classe de substituições serais 
que ocorrem em uma escala de tempo 
relativamente curta [3].

Os detritívoros deste sistema podem ser 
representados principalmente pelos 
invertebrados, grupo taxonomicamente diverso 
e que em ambientes terrestres podem ser 
classificados de acordo com seu tamanho 
corporal [4].

Sabemos que a estrutura da vegetação pode 
afetar a localização de recursos além de 
determinar diferenças de umidade e temperatura 
[5] que são importantes fatores determinantes da 
distribuição de invertebrados [6].

Os insetos necrófagos são aqueles que se 
alimentam de plantas ou animais em 
decomposição. Possuem um olfato apuradíssimo 
e podem perceber os odores exalados pelos
cadáveres, carcaças e restos mortais muito antes 
que possam ser percebidos pelos humanos [7].

Os estudos em entomologia forense no 
Brasil indicam as moscas como os insetos de 
maior interesse na área [8], mas outros 
artrópodes, formigas, vespas e alguns 
aracnídeos (ácaros e aranhas), também podem 
ser encontrados predando ovos, larvas e pupas 
de moscas-varejeiras, mas normalmente são, 
assim como lagartas de mariposas, considerados 
visitantes acidentais dos cadáveres. Em alguns 
casos, porém, podem fornecer informações 
importantes sobre o estado de decomposição do 
corpo [9].

Este trabalho teve como objetivo identificar 
a ocorrência dos insetos acidentais capturados
nas vísceras de peixes em ambiente urbano
(Bongi), Recife/PE.

Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida em área urbana, 
Recife/PE, situada no bairro de Bongi e na Área 
de Zoologia/ Laboratório de Entomologia
Forense do Departamento de Biologia da 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/UFRPE, no período de fevereiro a 
março de 2009, em duas etapas:

1º Etapa

Para a captura dos insetos oportunistas, 
foram utilizadas armadilhas construídas com 
garrafas Pet de 2 litros, e pintadas de preto 
devido ao fototropismo positivo dos insetos. No 
interior de cada armadilha foi utilizado 100g de 
víscera de peixe.

No local de coleta foram colocadas cinco 
armadilhas, identificadas de acordo com a 
numeração de um a cinco, expostas a uma altura 
de 1 m do solo, e a uma distância de 5 m entre 
si. 



Em intervalos regulares de 48 horas foram 
realizadas revisões das armadilhas para troca 
das vísceras e coleta dos insetos. Ao total 
realizaram-se sete coletas no período de quinze 
dias corridos entre 8h e 14h. Aferiram-se 
diariamente temperatura e umidade. Os insetos 
capturados foram acondicionados em potes 
plásticos de 100 mL contendo no seu interior 
substância mortífera (clorofórmio).  

2º Etapa

No laboratório, realizou-se uma triagem, 
montagem, em seguida o material foi levado à 
estufa a 52º C para desidratação e identificação.

Identificação morfológica

Os insetos coletados foram submetidos à 
observação morfo-taxonômicas, mediante o uso 
de estereoscópio binocular para análise dos
caracteres taxonômicos. A identificação foi 
realizada através de comparação, chaves 
Entomológicas e literatura pertinente [10, 11],
sendo separados em suas respectivas famílias.

Resultados e Discussão

Durante a execução do experimento na Área 
Urbana, a temperatura média máxima foi de 
34°C, variando de 28,2 a 44°C e a temperatura 
média mínima foi de 27,4ºC, variando de 24,9 a 
32,3ºC, enquanto que a umidade relativa média 
foi de 35,8%, variando de 0% a 24%.

No período de 30 dias, após a montagem do 
experimento, foram encontrados na área Urbana 
um total de 67 indivíduos adultos. Destes, 64 da 
Ordem Hymenoptera (Formicidae, Apidae e 
Vespidae), dois Hemiptera (Reduviidae) e um 
Lepidoptera (Gelechiidae) (Tabela1). A família 
de maior expressão atraída pela víscera de peixe 
durante o experimento foi Formicidae com 
83,58%, seguida por Apidae, 7,46%, Vespidae, 

4,47%, Reduviidae, 2,98% e Gelechiidae com 
1,49% (Fig. 1).
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Tabela 1. Ordens e famílias coletadas em Área Urbana (Bongi), Recife/PE, no período de fevereiro a março 2009. 

ORDENS Nº DE INDIVÍDUOS FAMÍLIAS Nº DE INDIVÍDUOS
Formicidae 56

Apidae 5Hymenoptera 64
Vespidae 3

Hemiptera 2 Reduviidae 2
Lepidoptera 1 Gelechiidae 1

Figura 1. Percentual das famílias capturadas em Área Urbana (Bongi), Recife/PE, no período de fevereiro a março 
2009. 


