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Introdução

A Ordem Díptera reúne os mosquitos e as moscas, 
que são os principais invertebrados consumidores de 
carcaças e de maior importância para os estudos de 
entomologia forense. Dentre os dípteros destacam-se as 
famílias Sarcophagidae e Calliphoridae pela 
abundância relativa e sucessão durante o processo de 
decomposição de cadáveres [1,2]. 

 A fauna cadavérica é estudada a partir da sucessão 
entomológica na carcaça. No percurso de cada etapa de 
decomposição do cadáver são encontrados diferentes 
tipos de insetos, os quais variam com o estado em que 
o mesmo se encontra [3]. 

Os dípteros vêm sendo usados pela entomologia 
forense para determinação do intervalo pós-morte, que 
é o intervalo de tempo entre a morte e a data em que o 
corpo foi localizado, através do seu ciclo biológico, o 
qual é limitado pelas condições específicas do cadáver
[4]. Esta ciência, que estuda a aplicação dos insetos em 
procedimentos legais, vem se expandindo
significativamente no Brasil, cujos estudos têm sido 
feitos principalmente em carcaças animais ou através 
da utilização de iscas animais. A maior parte dos 
estudos, entretanto, se concentra, principalmente, na 
região Sudeste do país.

Em Pernambuco, estes estudos, têm maior ênfase na 
Mata Atlântica, Zona da Mata e Agreste, e se referem à 
entomofauna de solo associada à decomposição de 
carcaças de suínos [5]. Já no sertão, cuja vegetação 
típica é a Caatinga, estes estudos são inexistentes -
mesmo sendo uma ecorregião exclusiva do Brasil, com 
grande variedade de paisagens e localizada em áreas de 
clima semiárido – o que permite supor uma fauna 
riquíssima com várias espécies endêmicas [6].

Diante disso, é de suma importância o 
desenvolvimento de estudos voltados para a 
entomologia forense em áreas de Caatinga, uma vez 
que poderão servir como alicerce para os criminalistas 
na resolução de crimes, possibilitando também a 
formação de um banco de dados da fauna necrófaga do 
semiárido pernambucano. Além disso, representa uma 
pesquisa pioneira, com possibilidade de identificação 
de novas espécies de insetos para a região, 
contribuindo assim para o conhecimento dessa parcela 
da fauna ainda desconhecida.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é caracterizar a 
fauna de dípteros necrófagos associada a diferentes tipos 
iscas no município de Serra Talhada – PE, bem como 
identificar as espécies com potencial para serem aplicadas 
em análises de entomologia forense. Além disso, será 
realizado um inventário dos dípteros necrófagos, 
contribuindo para a coleção de referência de insetos na 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada, destacando as 
espécies ocorrentes no semi-árido pernambucano.

Material e Métodos

O trabalho foi desenvolvido no campus da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada- UAST, no município de 
Serra Talhada - PE.

Foram realizadas coletas utilizando-se armadilhas, as 
quais foram colocadas no campo, por um período de 15 
dias durante a estação seca e chuvosa, no período de agosto 
de 2008 a junho de 2009. 

As armadilhas foram confeccionadas com garrafas de 
dois litros, transparentes, tipo “PET”. As garrafas foram 
cortadas ao meio, utilizando-se a parte superior das 
mesmas, sendo feitas, lateralmente e em posições opostas, 
duas aberturas em forma de círculo, de maneira que os 
insetos atraídos pudessem entrar na armadilha. 
Posteriormente, foram pintadas externamente apenas na 
parte inferior utilizando-se esmalte sintético de cor preta. 
No interior de cada armadilha foi inserido um gancho de 
arame, onde foi fixado o tipo de isca especificada para cada 
tratamento, utilizando-se sacos de organza, com 15 cm de 
altura e 15 cm de largura. A borda superior das armadilhas 
foi recoberta pelas tampas das garrafas.

O experimento foi montado no delineamento inteiramente 
casualizado contendo 4 tratamentos (tipos de iscas) e 4 
repetições. Foram utilizados quatro tipos de iscas: fígado, 
peixe, carne bovina e frango. O esforço amostral foi de 16 
armadilhas.

As armadilhas foram instaladas no período da manhã 
(entre 8:30 e 9:00 horas), em grupos de 4 armadilhas, as 
quais foram dispostas de maneira eqüidistante, distantes 5 
cm entre si, formando um quadrado. Cada armadilha 
continha um tipo de isca e foi pendurada em árvores 
utilizando-se barbantes, de maneira que ficassem a 
aproximadamente 1,80 cm de altura do solo. As avaliações 
foram realizadas a cada 24 horas da montagem dos 
experimentos, coletando-se os insetos presentes no interior 
de cada armadilha. Os dípteros adultos coletados foram 



acondicionados em vidros de 50 mL contendo álcool a 
70%, com tampas, devidamente etiquetados, e levado 
ao laboratório de entomologia da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada (UAST/UFRPE) onde foram 
realizados procedimentos rotineiros de triagem, 
montagem e identificação dos espécimes. 

.
Resultados e Discussão

Durante a estação seca (setembro de 2008 a fevereiro 
de 2009) houve certa dificuldade na coleta de insetos 
nas armadilhas em áreas de Caatinga no município de 
Serra Talhada – PE, devido a baixa umidade 
característica desses ambientes durante este período. 
Diante disso, foi coletado um número reduzido de 
espécimes.

Foram coletados insetos adultos (n = 85) distribuídos 
nas Ordens Diptera e Hymenoptera, além de larvas de 
insetos. Os dípteros corresponderam a 47% do total de 
insetos coletados nas armadilhas, seguidos dos 
himenópteros (31%) e das larvas de insetos (22%)
(Fig.1A). A maior porcentagem de dípteros foi 
encontrada nas iscas de carne bovina, representando 
31% dos insetos coletados (Fig. 2A).  

Segundo Carvalho et al. [7], os dípteros, mesmo 
sendo bastante abundantes, têm um período menor 
associado à carcaça, quando comparados aos 
himenópteros, e são mais específicos.

Já no período de fevereiro a junho de 2009, 
foram encontrados insetos (n = 9.436 indivíduos) 
distribuídos em seis Ordens: Díptera, Hymenoptera, 
Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera e Orthoptera. A 
Ordem Diptera correspondeu a 73,15% dos insetos 
coletados, seguida da Ordem Hymenoptera (26,54%). 
As demais Ordens (Hemiptera, Coleoptera, 
Lepidoptera e Orthoptera) foram encontradas em 
quantidade significativamente menores, sendo incluídas
na categoria “Outros” (Fig. 1B). A maior percentagem 
de dípteros foi encontrada nas iscas de fígado e frango, 
correspondendo a 27% e 25%, respectivamente, do 
total de indivíduos encontrados (Fig. 2B). Segundo 
Carvalho & Linhares [7], Anderson [8] e Grassberger 
& Frank [9], a presença e sucessão dos dípteros são 
influenciadas pela região geográfica e estação 
climática. 

Entre os dípteros coletados foi verificada a 
presença da família Calliphoridae e Sarcophagidae. No 
que se refere à flutuação populacional desses 
organismos nos diferentes tipos de iscas, observou-se 
que os califorídeos apresentaram maior ocorrência no 
mês de maio (carne bovina, frango e peixe), com 
exceção da isca de fígado, em que o maior pico 
populacional ocorreu no mês de abril. As menores 
densidades desses organismos foram observadas no 
mês de março (para as iscas de frango, peixe e carne 
bovina). Entretanto, nas iscas de fígado, as menores 
densidades foram observadas no mês de fevereiro (Fig. 
3A e B). 

Denno & Cothran [10] ressaltam que as fêmeas de 
Sarcophagidae são vivíparas ou ovovivíparas, não 
necessitando manter contato direto com o recurso 

alimentar para depositar as larvas de primeiro ínstar. Já as 
fêmeas de Calliphoridae, por outro lado, são ovíparas e 
necessitam manter contato direto com o recurso para 
depositar seus ovos em locais específicos no alimento. 
Estes aspectos são de grande importância, pois, com a 
identificação das espécies encontradas nas iscas no estágio 
larval, poderá será possível explicar a predominância de 
representantes de determinada Família em relação a outras, 
devido aos requerimentos diferenciados para o 
desenvolvimento de larvas e postura dos ovos. 

Diante disso, é importante a continuidade dos estudos, 
uma vez que se trata de uma pesquisa pioneira no Brasil e 
que muito poderá contribuir para os estudos de 
entomologia forense no país. 
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Figura 1. Distribuição dos insetos, por Ordem, coletados em 
armadilhas localizadas em áreas de Caatinga no município de 
Serra Talhada – PE, utilizando-se diferentes tipos de iscas: 
A= setembro de 2008 a fevereiro de 2009; B = fevereiro a 
junho de 2009).

Figura 2. Distribuição dos dípteros de interesse forense, por 
tipo de isca, coletados em armadilhas localizadas em áreas de 
Caatinga no município de Serra Talhada – PE: A = setembro 
de 2008 a fevereiro de 2009 (n = 40); B = fevereiro a junho 
de 2009 (n = 9.436).

Figura 3. Flutuação populacional de dípteros coletados em 
armadilhas com tipos de iscas diferentes, no município de 
Serra Talhada - PE, em, no período de fevereiro a maio de 
2009 (A = Sarcophagidae; B = Calliphoridae).


