
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E 

PARASITOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE SANGUE EM ISCAS PARA ATRAÇÃO 

DE DÍPTEROS DE IMPORTÂNCIA FORENSE NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Grassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2019 

 



Paula Grassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE SANGUE EM ISCAS PARA ATRAÇÃO DE 

DÍPTEROS DE IMPORTÂNCIA FORENSE NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 
Monografia submetida ao Curso de Graduação em 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 

Santa Catarina para a obtenção do grau de Bacharel em 

Ciências Biológicas. 

 

Orientador: Professor Dr. Carlos José de Carvalho 

Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Florianópolis 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor  

através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

 



Paula Grassi 

  

 

  

INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE SANGUE EM ISCAS PARA ATRAÇÃO DE 

DÍPTEROS DE IMPORTÂNCIA FORENSE NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA 

  

  

Esta Monografia foi julgada adequada para obtenção do Título de “Bacharel” e aprovada em sua 

forma final pelo Curso de Ciências Biológicas  

  

Florianópolis, 04 de julho de 2019.   

________________________  

Prof., Dr. Carlos Roberto Zanetti  

  

Banca Examinadora:    

  

________________________   

Prof., Dr. Carlos José de Carvalho Pinto   

Orientador 

 Universidade Federal de Santa Cataria  

 

________________________  

Profª., Drª. Josefina Steiner 

 Universidade Federal de Santa Catarina  

 

________________________  

Prof.ª, Dr. Ana Carolina Ries  

 

________________________  

Me. Ana Letícia Trivia 



AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente gostaria de agradecer à UFSC por proporcionar a estrutura necessária para 

que o trabalho fosse realizado e principalmente ao meu orientador Professor Dr. Carlos José de 

Carvalho Pinto por ter me acolhido no laboratório, ter sido extremamente paciente me ensinando 

e auxiliado desde o princípio em todas as etapas do trabalho, indo a campo comigo e me ajudando 

nos momentos de dificuldade.  

 Aos colegas do LTH, por terem me recebido muito bem e por jamais negarem ajuda quando 

precisei, especialmente ao Caio por ter me ajudando imensamente na etapa de identificação. 

 Quero expressar minha imensa gratidão à minha família por todo o apoio desde o princípio, 

eu jamais teria conseguido chegar até aqui sem o suporte da minha mãe Vera Lúcia que sempre 

foi meu anjo, a minha irmã Bruna, que me acompanhou pacientemente durante todas as coletas e 

calor imenso em campo e me auxiliou na elaboração dos materiais de coleta, também agradeço a 

minha avó Ivone por ter acreditado em mim e me apoiado.  

Ainda, quero agradecer ao Fernando e Mateus pela paciência durante todo o processo, me 

ajudando em campo e me apoiando nos momentos difíceis. 

Por fim, quero agradecer aos meus queridos colegas que conheci ao longo do curso, 

especialmente Cleide, David, Elizabeth, Luisa e Mariana pelos bons momentos e risadas, por me 

acompanharem e me incentivarem durante toda a graduação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A entomologia forense é a utilização de insetos como evidência na perícia criminal e é reconhecida 

como uma ferramenta muito importante principalmente na estimativa do intervalo pós morte 

(IPM). Com o objetivo de otimizar e auxiliar novos estudos sobre a fauna cadavérica, bem como 

sua ecologia, taxonomia, desenvolvimento entre outros inúmeros fatores relevantes para a 

entomologia forense, este estudo buscou compreender se a presença de sangue nas iscas utilizadas 

em armadilhas para captura de dípteros necrófagos aumenta a atratividade da isca, além de definir 

outros aspectos como composição da fauna de moscas do local de estudo e também a determinação 

da sinantropia das principais famílias e espécies de dípteros necrófagos capturados no local de 

coletas. Para isso, foram confeccionadas armadilhas de garrafa PET que foram instaladas em três 

pontos de coleta com distância de 50m um do outro, situados em área de mata próxima à rodovia 

SC-401, na região norte de Florianópolis. Em cada ponto de coleta foram instaladas duas 

armadilhas a uma distância de 1m entre elas. Em uma das armadilhas foi colocada isca de fígado 

de frango com sangue e na outra fígado de frango lavado em água diversas vezes para retirada do 

sangue. No total, foram coletados 2.363 indivíduos de 16 famílias, das quais as mais abundantes 

foram: Sarcophagidae (41,34%), Ulidiidae (31,52%) e Calliphoridae (10,83%). O ponto 3 foi o 

mais atrativo e é caracterizado por ser uma área mais isolada, com mata alta e com a presença de 

um rio ao lado. Calliphoridae foi a única família do estudo a apresentar preferência significativa 

por iscas com sangue, e dentre as espécies de califorídeos coletadas, somente Lucilia eximia 

apresentou preferência pela isca com sangue.  

 

Palavras-chave: Atratividade. Entomologia. necrófagos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Entomologia 

 

A entomologia é a ciência que estuda os insetos (Classe Insecta). Em outras palavras, 

podemos dizer que a entomologia é o estudo dos artrópodes hexápodos em diversos aspectos e em 

suas relações com plantas, animais e o homem (BUZZI, 2002). Este é o mais diverso grupo de 

organismos existente, correspondendo a aproximadamente 70% das espécies de seres vivos já 

descritas. Estima-se que existam cerca de 5,5 milhões de espécies de insetos, das quais 1 milhão 

já foram catalogadas (STORK, 2018).  

As ordens mais diversas dentre os insetos são: Coleoptera com aproximadamente 390 mil 

espécies, seguida de Lepidoptera, que possui em torno de 157 mil espécies; Diptera com 155 mil 

espécies descritas; Hymenoptera possui aproximadamente 117 mil espécies e Hemiptera com 103 

mil espécies catalogadas (STORK, 2018). 

Os insetos possuem três pares de pernas articuladas, presença de exoesqueleto, corpo 

dividido em três segmentos ou tagmas (cabeça, tórax e abdômen), mas a característica que os difere 

de outros invertebrados é a presença de asas, presentes na maioria dos grupos de insetos 

(CASTNER, 2010). Devido à grande diversidade de espécies e características, estes organismos 

podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas existentes, incluindo a maioria dos 

aquáticos, exceto água salgada (CASTNER, 2010). Para isso, este grupo desenvolveu 

características de suma importância e valor adaptativo, como o desenvolvimento de asas, grande 

diversidade de hábitos alimentares (podem ser herbívoros, detritívoros, saprófagos, micófagos, 

xilógafos, hematófagos, filtradores, entre outros) devido ao desenvolvimento de diferentes tipos 

de aparelhos bucais.  

Além disso, segundo Gullan & Cranston (2007), o tamanho reduzido e o exoesqueleto 

conferiram a estes organismos a capacidade de sobreviver ingerindo pequenas quantidades de 

alimento e água, evitando a dessecação e permitindo a ocupação de diversos habitats e 

microhabitats. Ainda, no caso dos insetos holometábolos, evita-se a competição por recurso entre 

indivíduos juvenis e adultos, visto que estes insetos possuem metamorfose completa. No ciclo 

holometábolo, as fases juvenis em nada se parecem com os adultos, e geralmente os hábitos 
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alimentares também são distintos, portanto, essas e outras adaptações acabam promovendo um 

maior sucesso e sobrevivência diante de diversas condições. 

Apesar de serem malvistos pelas espécies consideradas pragas agrícolas, vetores de 

doenças e causar incômodo, os insetos possuem também papéis muito importantes na natureza, 

sendo a polinização, decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, processos muito 

relevantes para a manutenção da vida (SANTANA, 2006).  

1.2 Diptera 

 

Diptera é a teceira ordem mais diversa de Insecta e é dividida em dois grandes grupos, os 

Nematocera e Brachycera. A subordem Nematocera compreende dípteros pequenos que 

apresentam antenas longas, geralmente com mais de seis segmentos e a subordem Brachycera é 

composta pelas moscas, que possuem antenas curtas e com arista. No Brasil, existem cerca de 11 

mil espécies de dípteros (RAFAEL, 2019). Contudo, estima-se que existam cerca de 60 mil 

espécies (RAFAEL et al., 2012). 

A principal característica deste grupo, como o nome sugere, é a presença de apenas um 

par de asas, embora o segundo par de asas esteja presente e é modificado em estruturas chamadas 

balancins ou halteres, reconhecidos como órgãos sensoriais cuja função é proporcionar 

estabilidade ao voo (THOMPSON, 2008).  

Segundo Rafael et al. (2012), possuem variados hábitos alimentares devido às 

especialidades das peças bucais, divididos em dois principais tipos: sugador-picador encontrado 

em dípteros hematófagos e predadores e sugador-lambedor, não perfurante, encontrado em 

diversas espécies, por exemplo em Musca domestica (Muscidae). As moscas adultas, por 

possuírem peças bucais sugador-picador e lambedor se alimentam de fluidos vegetais como seiva, 

néctar, líquidos açucarados em geral, além de fluidos provenientes de origem animal, como o 

sangue. Existem também espécies que são predadoras de outros insetos (BORROR; DELONG, 

1988).  

Os dípteros, principalmente os mosquitos, são provavelmente um dos mais importantes e 

mais estudados grupos de insetos, visto que possuem papel econômico, médico-veterinário e 

sanitário relevante, pois muitas espécies são importantes vetores de um número significativamente 

grande de patógenos, além disso, algumas moscas podem causar miíases e pseudomiíases 
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(PRADO, 2003). Ainda, as moscas são o principal grupo utilizado na área da Entomologia 

Forense, sendo empregadas como ferramenta na investigação de casos de natureza criminal 

(RAFAEL et al., 2012), devido ao hábito saprófago e detritívoro, que permite uma participação 

relevante no processo de decomposição de matéria orgânica (SMITH, 1986).  

O importante papel ecológico como decompositores proporcionou ao grupo um 

envolvimento direto na Entomologia Forense e criminalística, uma associação direta da 

entomologia com questões legais, que podem variar desde pequenos litígios até a tentativa de 

esclarecimento em casos de mortes violentas (SANTANA, 2006). Além disso, a identificação das 

fases juvenis e do adulto somada ao conhecimento sobre seu desenvolvimento, permite estimar o 

tempo de morte de uma pessoa através da análise das larvas de moscas encontradas sobre o 

cadáver, podendo ser de grande importância para investigações criminais (GOMES, 2010). 

1.3 Ciclo biológico das moscas 

 

As moscas possuem ciclo de vida holometábolo, ou seja, apresentam uma metamorfose 

completa dividida em quatro estágios: ovo, larva, pupa e o adulto (FIGURA 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Termitek UNIPRAG.  

Figura 1 - Ciclo biológico das moscas, indicando as fases de ovo, três ínstares larvais, pupa e 

adulto. 
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O ciclo biológico costuma ser relativamente rápido, mas varia de acordo com a espécie e 

temperatura, fator este muito importante para o desenvolvimento da fase larval. No período 

primavera-verão as condições meteorológicas favoráveis aceleram o desenvolvimento, 

aumentando o número de gerações quando comparado a um mesmo intervalo de tempo em relação 

às estações de outono e inverno. Isso acontece por conta do aumento da temperatura média (acima 

de 25ºC), na intensidade luminosa, na umidade relativa do ar e na precipitação pluviométrica 

(GOMES; SANTOS, 2015).  Após a postura dos ovos pela fêmea, do ovo eclode uma larva de 

primeiro ínstar (L1), passando por mais dois ínstares larvais (L2 e L3).  

 Ao final do terceiro ínstar larval, a larva cessa a alimentação, preparando-se para iniciar 

o estágio de pupa. Este é o estágio onde ocorrem grandes transformações nos tecidos e estruturas, 

onde muitos são degradados e reabsorvidos e outros reestruturados e transformados. No final deste 

período, o adulto emerge completamente formado, sendo que suas asas ainda se encontram 

amassadas e o corpo é mole por conta do exoesqueleto, que após algumas horas se enrijece e as 

asas passam a ficar esticadas e funcionais (GOMES, 2010). 

1.4 Entomologia Forense 

 

A Entomologia Forense é fruto da associação dos insetos com a perícia criminal, portanto, 

busca utilizar os insetos como vestígio em processos criminais (BYRD; CASTNER, 2009). 

De acordo com Pujol-Luz, Arantes & Constantino (2008) a entomologia forense pode ser 

dividida em três grandes áreas: a urbana, que abrange insetos em contato com o ser humano e seu 

ambiente, como casos de infestação em imóveis por cupins, objetos e afins; a de pragas de produtos 

armazenados, relacionada a insetos que acabam contaminando produtos comerciais, como o 

caruncho em grãos; e médico-legal, utilizando os insetos necrófagos como evidência para a 

solução de crimes violentos e principalmente para a estimativa do IPM (PUJOL-LUZ; ARANTES; 

CONSTANTINO, 2008; THYSSEN, 2008).  

Atualmente a entomologia forense tem sido mais utilizada na área médico-legal, onde se 

busca utilizar informações sobre a ecologia e desenvolvimento de insetos necrófagos com o 

objetivo de auxiliar em investigações criminais, principalmente no que diz respeito a mortes 

violentas como suicídio, estupro, assassinato entre outros (OLIVEIRA-COSTA, 2011; PUJOL-

LUZ; ARANTES; CONSTANTINO, 2008). A aplicação dessas informações na perícia criminal 
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visa determinar o tempo entre a morte e quando o cadáver foi encontrado, denominado de intervalo 

pós morte (IPM), se houve locomoção do cadáver do local da morte ou se foi manipulado, além 

de outros aspectos como deduzir possíveis circunstâncias associadas ao fato antes e depois do 

ocorrido (OLIVEIRA-COSTA, 2011).  

Segundo Benecke (2001), o primeiro caso documentado onde a Entomologia Forense foi 

aplicada está relatado em um manual de Medicina Legal Chinês do Século XIII, no ano de 1235. 

Policiais investigavam um caso de homicídio em zona rural, onde um lavrador foi encontrado 

degolado por uma foice. Para resolver o caso, os policiais solicitaram a todos os lavradores da 

região que depositassem suas foices no solo, ao ar livre. Após alguns minutos, moscas começaram 

a pousar em apenas uma delas, atraídas pelos vestígios de sangue que ainda estavam aderidos à 

lâmina, mesmo após parcialmente limpa. Confrontado, o dono da foice confessou o crime. Este 

episódio foi relatado no livro “The washing of wrongs”, escrito por Sung Tz’u, embora a literatura 

especializada em entomologia tenha concedido ao médico Bergeret D’Arboois em 1855, na 

França, o título de primeiro a utilizar os insetos como indicadores forense e a estimar o IPM. 

A fauna cadavérica compreende principalmente insetos necrófagos que se alimentam de 

tecidos em decomposição, sendo que os mais comumente encontrados em cadáveres são Diptera 

e Coleoptera (CASTNER, 2010). Estes animais possuem órgãos especializados que detectam os 

gases provenientes da putrefação do tecido, de maneira que eles conseguem localizar rapidamente 

o cadáver logo após a morte (CAMPOBASSO; DI VELLA; INTRONA, 2001). Os insetos buscam 

este substrato pois o utilizam como fonte proteica e como sítio para oviposição e desenvolvimento 

da prole (OLIVEIRA-COSTA, 2011; SMITH, 1986). 

Diversos fatores abióticos como pluviosidade, temperatura, vento, entre outros, 

influenciam na velocidade da decomposição e da colonização do cadáver. Porém, o principal fator 

é a temperatura, pois possui grande influência sobre o desenvolvimento dos insetos e na progressão 

da decomposição (OLIVEIRA-COSTA, 2013). Quando as temperaturas estão muito baixas ocorre 

uma menor atividade tanto microbiana quanto dos insetos necrófagos, portanto, o cadáver acaba 

sendo preservado, retardando a putrefação. Já no caso de temperaturas mais altas, normalmente a 

abundância e diversidade de insetos necrófagos aumentam, acelerando a decomposição do cadáver 

(CAMPOBASSO; DI VELLA; INTRONA, 2001).  

Fatores bióticos também podem influenciar na decomposição, visto que a composição da 

fauna cadavérica do ambiente pode diferir de uma região para outra, essa variação na composição 
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e abundância de comunidades necrófagas indica uma forte relação entre o clima predominante da 

estação e as condições térmicas necessárias para o desenvolvimento de algumas espécies 

(OLIVEIRA-COSTA, 2013). 

1.5 Isca de fígado de frango 

 

Para que sejam feitos estudos sobre as moscas, muitas vezes é preciso utilizar iscas de 

atração para auxiliar na captura dos indivíduos. Com relação às iscas comumente utilizadas na 

captura de dípteros de interesse forense, as vísceras de frango (especialmente o fígado) têm sido 

consideradas um dos tipos de substrato mais atrativas para insetos, particularmente para a ordem 

dos dípteros, além de iscas com carne de peixe. As famílias de interesse forense se destacam como 

as mais atraídas por este tipo de substrato dentre os dípteros, como foi observado no trabalho de 

Santos-Junior (2012), onde todas as famílias de dípteros necrófagos capturados apresentaram 

preferência pela isca de frango, especialmente as famílias Calliphoridae, Sarcophagidae e 

Muscidae. 

Espécies da família Calliphoridae (Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala e 

Lucilia eximia) possuem maior preferência por iscas de vísceras de frango (MORETTI, 2011). 

Gonçalves (2017) também observou uma maior preferência das famílias Calliphoridae e 

Sarcophagidae pelo fígado de frango. A família Ulidiidae se mostrou igualmente atraída pelo 

frango e camarão. 

Segundo Ferraz (2014), a isca de frango foi nitidamente mais atrativa para a ordem 

Diptera do que as iscas de peixe e roedor, e entre as famílias mais atrativas consideradas de 

importância forense, destacam-se: Muscidae, Fanniidae e Sarcophagidae.  

No trabalho de Carmo (2014) foi observado que na ilha de Fernando de Noronha espécies da 

família Calliphoridae como C. megacephala, Cochliomyia macellaria e L. eximia foram 

fortemente mais atraídas pelo  fígado de frango, enquanto que espécies de sarcofagídeos foram 

mais atraídas pela isca de peixe, embora essa diferença não seja significativa estatisticamente.  

Portanto, diante disso se pensa por quê o fígado é tão atrativo, podendo ser por conta da 

composição do tecido hepático ou em função do mesmo ser altamente poroso e por conta disso 

possui uma elevada concentração de sangue, o qual pode proporcionar uma maior atratividade para 

o fígado. 
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1.6 Sangue 

 

O sangue é muito importante para as ciências forenses num geral, principalmente para a 

área da hematologia forense reconstrutora, que busca analisar o padrão de manchas de sangue na 

cena do crime buscando reconstruir as ações ocorridas. Além disso, o sangue também é muito 

importante na toxicologia forense, pois permite a realização de análises toxicológicas que podem 

auxiliar na determinação do IPM, devido ao fato de que algumas drogas afetam a velocidade de 

desenvolvimento de insetos necrófagos, podendo indicar, por exemplo, um caso de morte por 

overdose (INTRONA; CAMPOBASSO; GOFF, 2001; OLIVEIRA-COSTA, 2002). Desta forma, 

é importante que sejam feitas análises toxicológicas buscando identificar a presença de drogas no 

organismo, pois caso a mesma não seja identificada pode resultar em um erro no laudo e na 

estimativa do IPM, que é baseada no ciclo de vida do inseto (FERRARI et al., 2008). 

Com relação aos insetos, sabe-se que dípteros fêmeas são atraídas pelo sangue devido a 

necessidade da ingestão de proteínas presentes no sangue para a maturação dos ovários 

(FORATTINI et al., 1976). 

Guillot, Brown & Broce (1978) observaram que as fêmeas ingeriram exsudato de feridas 

antes e após a oviposição e Holt, Adams & Sundet (1979) verificaram a alimentação minutos antes 

da oviposição sobre o sangue bovino aquecido. As moscas são menos atraídas aos odores 

sanguíneos após a alimentação, o que sugere uma maior necessidade de ingestão de sangue para a 

maturação dos ovários (OLIVEIRA, 2006).  

Segundo Campobasso, Di Vella & Introna (2001), a taxa de decomposição pós-morte é 

afetada por diversos fatores, desde variáveis intrínsecas ou extrínsecas ao cadáver. Entre os fatores 

intrínsecos, vale destacar a idade, a constituição do cadáver (indivíduos obesos tendem a ser 

decompostos mais rápido devido à maior quantidade de líquidos no tecido, que favorece o 

desenvolvimento e disseminação de bactérias, assim como mortes por asfixia, onde a fluidez do 

sangue promove a difusão e proliferação de bactérias). 

Cadáveres podem ser mais decompostos em regiões do corpo onde há ferimentos que 

resultam no extravasamento de sangue e tecidos subjacentes, proporcionando assim uma porta de 

entrada para insetos necrófagos e bactérias (RODRIGUEZ; BASS, 1983). 
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1.7 Justificativa 

 

1.7.1 Capacidade olfativa dos dípteros 

 

Sabe-se que as fêmeas de dípteros põem ovos perto de feridas naturais ou orifícios 

corporais logo após a morte, de tal forma que as larvas conseguem se desenvolver em um local 

úmido (ANDERSON, 2001; SMITH, 1986). Entretanto, segundo LeBlanc & Logan (2009), ainda 

não se sabe o que exatamente determina a atração do inseto e se a fêmea vai fazer a oviposição no 

corpo em decomposição.  

A maior parte dos insetos possui um sistema olfativo muito bem desenvolvido e o utiliza 

para detectar produtos químicos voláteis (LeBLANC; LOGAN, 2009). A capacidade de detectar 

e responder a essas substâncias presentes no meio existe em quase todas as criaturas vivas. 

Contudo, essa habilidade é particularmente importante e melhor desenvolvida em insetos 

(VICKERS, 2000). 

Essa grande capacidade de localização do substrato alimentar se deve a órgãos sensitivos 

altamente adaptados para a detecção de odores, principalmente no caso de dípteros da família 

Calliphoridae, que se encontram entre os principais invertebrados consumidores de carcaças 

(BRAACK, 1987) e são geralmente os primeiros a chegar em pouco tempo após a morte e 

permanecer na carcaça durante os estágios de decomposição (CATTS; GOFF, 1992). 

No Brasil, Oliveira-Costa, Mello-Patiu & Lopes (2001) verificaram a influência de 

diferentes fatores na atratividade de dípteros em cadáveres e concluíram que as condições 

climáticas, bem como o tipo de ambiente (interno ou externo) foram significativos. Entretanto, a 

presença de sangue foi altamente significativa quando relacionada com a frequência dos insetos. 

Noventa e sete por cento dos corpos que apresentaram extravasamento sanguíneo tiveram insetos 

coletados. 

Diante disso, sabe-se a importância de fluidos corporais na atratividade de dípteros em 

cadáveres, visto que locais úmidos favorecem o desenvolvimento larval. Portanto, é de imensa 

relevância a realização de estudos que buscam avaliar a influência de diferentes fatores olfativos 

que podem aumentar a atratividade das iscas de atração para dípteros de interesse forense. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a influência da presença ou ausência de sangue em iscas para atração de dípteros 

de interesse forense. 

2.2 Objetivos específicos 

 

➢ Verificar se a presença de sangue nas iscas de armadilhas para moscas influencia no 

número dos insetos capturados 

 

➢ Verificar se há diferença nas espécies de moscas coletadas em iscas com e sem sangue 

 

➢ Fazer análise sobre a sinantropia das principais famílias e espécies coletadas no estudo 

 

➢ Identificar a composição faunística da área de estudo 

  

2.3 Hipótese 

A hipótese do presente estudo é de que os dípteros irão possuir maior preferência por 

iscas com sangue, visto que o sangue é composto por moléculas nutritivas como açúcares e 

proteínas, o que auxiliaria na maturação dos ovários e também possibilitaria a obtenção de uma 

alimentação mais nutritiva. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma área de mata próximo a locais urbanizados 

às margens da Rodovia SC 401, região norte da Ilha de Santa Catarina (Figura 2). 

Fontes: ABIDES, 2019; InfoEscola; Adaptado de ACIF, 2015: www.acif.org.br; Adaptado de CBN Diário, 2016: 

www.cbndiario.clicrbs.com.br; Google Maps 2019. 

 

Figura 2 – Local das coletas em região de mata próximo às margens da Rodovia SC-401, região norte da Ilha de 

Santa Catarina, Município de Florianópolis. 
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O estado de Santa Catarina é caracterizado pelo bioma Mata Atlântica, possuindo três 

principais tipos distintos de florestas, ou fitofisionomias, sendo estas: Floresta Ombrófila Densa a 

qual se situa entre o litoral e a serra; Mata de Araucárias ou Floresta Ombrófila Mista, presente na 

região da serra e planalto, e a Floresta Decidual, que se encontra na região oeste do estado 

(ALEXANDER et al., 2015). Além dessas três principais fitofisionomias, o estado de Santa 

Catarina também conta com Vegetação Litorânea, como manguezais e restinga, além de Campos 

de Planalto (CARRARO, 2004) como demonstra a Figura 3. 

   

Fonte: CARRARO, F. 2004. Adaptado de Epagri: www.lff.sc.gov.br. 

 

A ilha de Santa Catarina é constituída em sua maioria por Floresta Ombrófila Densa e 

Vegetação Litorânea. Entretanto, devido aos impactos gerados pelo grande crescimento de 

ambientes urbanos e impactos antrópicos em geral, estes ambientes se modificaram de tal forma 

que hoje a cidade de Florianópolis não mais é constituída por florestas maduras (pouco alteradas 

pela ação humana), mas sim quase que inteiramente formada por florestas secundárias, as quais 

são caracterizadas por espécies pioneiras que dispõem de crescimento rápido, contudo, possuem 

madeira de baixa qualidade, e reduzido tempo de vida (ALEXANDER et al., 2015). 

Figura 3 - Mapa da distribuição de diversos tipos de vegetação encontrados no estado de Santa 

Catarina. 
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Segundo Peel, Finlayson & McMahon (2007), o clima na região sul do Brasil e no estado 

de Santa Catarina é do tipo Cfa, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger. O tipo 

Cfa é caracterizado por clima temperado subtropical; temperaturas médias abaixo de 18ºC no mês 

mais frio e acima de 22ºC no mês mais quente. Verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, mas sem estação seca definida 

(PANDOLFO et al., 2002).  

 

3.2 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi realizada com o auxílio de seis armadilhas de garrafa pet de 1,5L, 

adaptadas da armadilha de Ferreira (1978). Cada armadilha conteve uma isca com porção de 

aproximadamente 40g para a atração dos dípteros. 

No presente estudo foram testadas iscas de fígado de frango, onde uma parte delas foi 

repetidamente lavada e deixada em descanso na água (da torneira) em ambiente refrigerado por 

um período de  aproximadamente dez dias para que o sangue fosse expelido do tecido e a outra 

parte foi deixada ao natural, com sangue, possibilitando assim a comparação da influência do 

sangue na atração destes insetos. 

Foram realizadas 20 coletas, cada qual com um período de exposição de 72 horas. Após 

esse período, os espécimes eram retirados das armadilhas, transferidos para potes devidamente 

identificados, transportados até a UFSC e conservados congelados em freezer para posterior 

identificação. Os espécimes ainda vivos foram mortos por congelamento. 

3.2.1 Confecção das armadilhas 

 

Os materiais utilizados para a confecção de cada uma das armadilhas foram duas garrafas 

de água de 1,5L transparentes, tinta em spray da cor preta fosca, papelão, barbante, cola quente, 

fita crepe, copos plásticos de 50ml e tecido voal da cor branca (FIGURA 4). 
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     Fonte: Autora. 

 

Uma das garrafas foi cortada na parte superior (funil) e inferior (base), cada uma contendo 

11cm, enquanto a outra garrafa foi cortada somente na parte superior (funil) medindo 22cm. Após 

isso, a parte inferior dos dois funis e a base foram pintadas com a tinta preta e foram feitos quatro 

furos equidistantes na base, de modo que seja possível a passagem das moscas (FIGURA 5). 

Figura 4 - A. Garrafas pet de 1,5L. B. Tinta spray da cor preta fosca, barbante, tecido voal branco, 

copo plástico de 50ml, fita crepe, elástico, papelão e cola quente. 
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           Fonte: Autora. 
 

Em seguida, as iscas preparadas foram deixadas em temperatura ambiente por um período 

de aproximadamente 12 horas para descongelar, e além disso, iniciar o processo de decomposição 

do tecido. Posteriormente, os copos com as iscas foram encaixados na base da armadilha (FIGURA 

5 B-C). Para evitar o contato e possível oviposição de quaisquer insetos, além de outros 

organismos, os copos com iscas foram fechados com elástico e tecido voal, tecido bastante poroso 

que permite a disseminação do odor fétido através do ar. Desta forma, as iscas serviram apenas 

como um atrativo olfativo para os insetos (FIGURA 6).  

 

Figura 5 - Confecção das armadilhas. A. Funil superior (maior), funil inferior (menor) e base. B. 

Visão frontal da base furada em quatro pontos equidistantes. C. Visão superior da base, com o 

copo plástico suporte para a isca já fixado. 

 

Figura 5 - Confecção das armadilhas. A. Funil superior (maior), funil inferior (menor) e base. B. 

Visão frontal da base furada em quatro pontos equidistantes. C. Visão superior da base, com o 

copo plástico suporte para a isca já fixado. 
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 Fonte: Autora. 

 

O papelão foi encaixado no bico do funil menor para evitar que as moscas ficassem presas 

na borda ou fossem amassadas, formando assim uma base segura. Então, as armadilhas eram 

montadas encaixando o funil maior em cima do funil menor, o qual é encaixado na base. A isca 

então é encaixada dentro do copo base no fundo da armadilha (FIGURA 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - A. Iscas de fígado de frango sem sangue (à esquerda) e com sangue (à direita). B. Isca 

descongelada fechada com tecido voal e elástico. 

 

Figura 6 - A. Iscas de fígado de frango sem sangue (à esquerda) e com sangue (à direita). B. Isca descongelada fechada com 
tecido voal e elástico. 
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                         Fonte: Autora. 

 

Durante o período de coletas foi observada grande interferência pelas formigas no ponto 

dois, as quais acabavam sequestrando os espécimes de dentro da armadilha ou até mesmo 

destruindo-os, inviabilizando a identificação. Diante disso, foi feita uma espécie de armadilha para 

parar as formigas somente nas armadilhas do ponto dois. Para isso foram necessários um funil de 

garrafa pet, fio de nylon, cola quente e fita isolante (FIGURA 8 - A). Primeiramente, os funis do 

melhoramento contra as formigas e também da armadilha foram perfurados exatamente no centro 

da tampa, permitindo assim que a armadilha fique bem reta, evitando que as formigas cheguem à 

armadilha pela borda. Após isso, o fio de nylon foi inserido através dos funis pelos furos e foi feito 

um nó na parte interna do funil maior da armadilha, o qual foi vedado e fixado à tampa com cola 

Figura 7 – A. A montagem da armadilha é feita posicionando o papelão no bico do funil menor. 

B. Em seguida o funil menor é encaixado na base. C. Por fim, o funil maior é colocado sobre o 

funil menor junto à base. 

 

Figura7 – A. A montagem da armadilha é feita posicionando o papelão no bico do funil menor. B. Em seguida o funil menor é 
encaixado na base. C. Por fim, o funil maior é colocado sobre o funil menor junto à base. 
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quente. Posteriormente, o funil maior foi fixado à armadilha das formigas com fita isolante, 

permitindo uma maior estabilidade (FIGURA 8 - C). Por fim a armadilha era instalada na árvore 

com o auxílio de um barbante e preenchida com água (FIGURA 11).                                                                                                                                                 

 

      Fonte: Autora. 

 

 

 

 

Figura 8 - A. Materiais utilizados para elaboração das armadilhas de formigas. B. Nylon fixado 

na tampa do funil maior (tampa superior) da armadilha para dípteros, junto com o funil da 

armadilha para formigas. C. Armadilha para formigas acoplada e pronta. 

 

Figura 8 - A. Materiais utilizados para elaboração das armadilhas de formigas. B. Nylon fixado na tampa do funil maior (tampa 
superior) da armadilha para dípteros, junto com o funil da armadilha para formigas. C. Armadilha para formigas acoplada e 
pronta. 
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3.2.2 Instalação das armadilhas nos pontos  

 

As coletas foram realizadas em três pontos diferentes dispostos paralelamente, mantendo 

uma distância mínima de aproximadamente 50 metros entre cada um, evitando possível 

interferência entre eles (FIGURA 9).  

 

 

Fonte: Google Earth (2019).  

 

Para investigar se há preferência entre as iscas, cada ponto foi equipado com duas 

armadilhas, sendo uma com isca sem sangue e outra com sangue, instaladas à uma distância de um 

metro, evitando a sobreposição dos odores e confusão do indivíduo no rastreio da isca de sua 

Figura 9 – Disposição dos pontos de coleta na área de estudo localizada na região norte da ilha de 

Santa Catarina próximo à rodovia SC-401, com aproximadamente 50m de distância entre cada 

ponto. 
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preferência. Ainda, as armadilhas foram instaladas à uma distância de +/- 1,5 metros do solo 

(FIGURA 10, 11 e 12). 

 

O Ponto um está localizado nas coordenadas 27º26’51.7”S 48º25’50.7”O e se encontra 

mais próximo da estrada e calçada, possui vegetação gramínea, portanto, com bastante exposição 

à luz solar e ao vento (FIGURA 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autora. 

 

Já o ponto dois (coordenadas 27º26’50.6”S 48º25’50.6”O) possui mata mais alta, com a 

presença de outras árvores próximas. Recebe bastante incidência solar durante o período da manhã, 

contudo, ao entardecer há sombra. Devido à presença de vegetação um pouco mais alta e árvores 

com folhagem mais encorpada, há menor incidência de vento (FIGURA 11). 

 

    

 

Figura 10 - Imagem de satélite da localização dos pontos de coleta. 
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Figura 10 - Imagem de satélite da localização dos pontos de coleta. 

Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 1 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore.Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore. 

 

Figura 2 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore.Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 3 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore.Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore. 

 

Figura 4 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas instaladas 

em galhos de árvore. 

 

Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore. 

 

Figura 5 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore.Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 6 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da SC 401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore.Figura 11 - Ponto 1 com armadilhas penduradas. 

 

Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore. 

 

Figura 12 - Ponto 2 com armadilhas de formiga instaladas junto com as armadilhas para dípteros. 

 

Figura 18 – Ponto de coleta número 2 o qual possui localização intermediária, com armadilhas 

instaladas nos galhos da árvore. Estas armadilhas em especial dispõem de armadilhas contra 

formigas acopladas no topo.Figura 12 - Ponto 2 com armadilhas de formiga instaladas junto com 

as armadilhas para dípteros. 

 

Figura 11 – Ponto de coleta número dois o qual possui localização intermediária, com armadilhas 

instaladas nos galhos da árvore. Estas armadilhas em especial dispõem de armadilhas contra 

formigas acopladas no topo. 

Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas 

instaladas em galhos de árvore. 

 

Figura 17Figura 10 - Primeiro ponto de coleta localizado às margens da rodovia SC-401, com armadilhas instaladas em galhos 
de árvore. 
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 Fonte: Autora. 

 

O ponto três (coordenadas 27º26’49.6”S 48º25’50.6”O) é caracterizado pela presença de 

vegetação mais alta ao entorno da árvore, evitando grande incidência de vento, relativa incidência 

de luz e apresenta um rio ao lado (FIGURA 12).  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          

Fonte: Autora. 

Figura 11 – Ponto de coleta número dois o qual possui localização intermediária, com armadilhas 

instaladas nos galhos da árvore. Estas armadilhas em especial dispõem de armadilhas contra 

formigas acopladas no topo. 

 

Figura 46Figura 11 – Ponto de coleta número dois o qual possui localização intermediária, com armadilhas instaladas nos galhos 
da árvore. Estas armadilhas em especial dispõem de armadilhas contra formigas acopladas no topo. 

Figura 12 - Terceiro ponto de coleta, localizado mais distante da SC, com armadilhas instaladas 

em galhos de árvores. 

 

Figura 47Figura 12 - Terceiro ponto de coleta, localizado mais distante da SC, com armadilhas instaladas em galhos de árvores. 
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3.2.3 Procedimentos durante a coleta 

 

Durante cada coleta as armadilhas eram retiradas da árvore, desmontadas e a parte da 

armadilha era rapidamente vedada com algodão para evitar possível fuga de algum indivíduo. 

Em seguida, a parte superior das armadilhas eram colocadas no freezer a -20oC por um ou dois 

minutos para que fosse possível efetuar a transferência das moscas para frascos plásticos 

devidamente etiquetados, que eram congelados para posterior identificação. Após isso, a 

armadilha era limpa e novamente montada com nova isca e fixada à árvore.  

3.3 Identificação dos Insetos Coletados 

 

 A identificação dos espécimes foi realizada utilizando um microscópio estereoscópico 

(FIGURA 13), chaves de identificação de famílias de dípteros de interesse forense em geral 

(BORROR & DELONG, 1988; CARVALHO & MELLO-PATIU, 2008; RAFAEL et al. 2012), e 

chaves específicas a família Calliphoridae (CARVALHO & RIBEIRO, 2000; KOSMANN, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

  

                                                   Fonte: Autora.                                              

Figura 13 - Identificação de indivíduos da família Sarcophagidae em microscópio estereoscópico 

no Laboratório de Transmissores de Hematozoários da UFSC. 
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3.4 Dados meteorológicos 

 

Informações meteorológicas são importantes no momento da análise dos dados, 

permitindo relacionar dados obtidos com as variações meteorológicas. Portanto, foram coletados 

elementos como: temperatura, umidade relativa e ocorrência de chuva ou não, durante todo o 

período de coletas, através do site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

3.5 Análise de dados 

 

Para a análise estatística dos dados, primeiramente foi realizado o teste para verificar a 

normalidade dos dados, chamado teste Kolmogorov-Smirnov (KS-test). Após isso, foi feito o teste 

estatístico Mann Whitney para verificar se houve alguma preferência significativa por isca com 

sangue ou sem sangue, visto que os dados foram não paramétricos. Para a análise entre preferência 

por pontos, foi realizado o teste Kruskall-Wallis. Também foi feito o Dunn’s test, necessário para 

apontar qual foi a diferença encontrada entre os pontos. Todos os testes foram realizados no 

programa GraphPad Prism 7.04. O nível de significância considerado foi de 5% (p≤0.05). Os dados 

foram plotados diretamente na planilha do programa. 

 

3.6 Índice Sinantrópico  

 

O Índice de Sinantropia (I.S) visa determinar o grau de associação entre as moscas e os 

seres humanos. Esse índice é baseado apenas no grau de preferência de uma espécie pela área 

urbana e varia de + 100 até – 100, onde os valores positivos indicam que a espécie possui 

preferência pelo ambiente humano e mais urbanizado e os valores negativos indicam que a espécie 

evita os lugares urbanos. O cálculo do índice foi feito utilizando a fórmula proposta por Nuorteva 

(1963): IS=2a + b – 2c / 2 onde, a = porcentagem de indivíduos de uma dada espécie coletada na 

área urbana; b = porcentagem de indivíduos de uma dada espécie coletada na área rural; c = 

porcentagem de indivíduos de uma dada espécie coletada na área silvestre, usando o mesmo 

método de coleta para todas as áreas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O período de coletas iniciou em 12 de janeiro de 2019 até o dia 14 de março de 2019 

(TABELA 1). As médias de temperatura registradas durante o período de coletas foram de 22ºC 

para a temperatura mínima e 30ºC para a temperatura máxima, a umidade relativa média foi de 

56% e precipitação média de 8mm.  

 

Tabela 1 - Datas de exposição e retirada das armadilhas expostas na região norte da ilha de Santa 

Catarina próximas à SC 401, para cada amostra coletada. 

Amostras Data de início  Data da coleta 

1 12/01 15/01 

2 15/01 18/01 

3 18/01 21/01 

4 21/01 24/01 

5 24/01 27/01 

6 27/01 30/01 

7 30/01 02/02 

8 02/02 05/02 

9 05/02 08/02 

10 08/02 11/02 

11 11/02 14/02 

12 14/02 17/02 

13 18/02 21/02 

14 21/02 24/02 

15 24/02 27/02 

16 27/02 02/03 

17 02/03 05/03 

18 05/03 08/03 

19 08/03 11/03 

20 11/03 14/03 
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Ao todo foram coletados 2.363 indivíduos pertencentes a 16 famílias diferentes: 

Sarcophagidae, Calliphoridae, Ulidiidae, Phoridae, Drosophilidae, Piophilidae, Tabanidae, 

Muscidae, Fanniidae, Lonchaeidae, Chloropidae, Tephritidae, Syrphidae, Agromyzidae e as 

morfofamílias Platypezidae e Mythicomyiidae (GRÁFICO 1). Dentre as famílias de interesse 

forense coletadas (SMITH, 1986), podemos destacar Sarcophagidae, Calliphoridae, Ulidiidae, 

Muscidae, Fanniidae e Piophilidae, sendo que os indivíduos da família Calliphoridae foram 

identificados a nível de espécie devido à maior facilidade de identificação destes indivíduos, visto 

que esta família é muito estudada por conta de sua importância médica/veterinária e forense.  

A família mais abundante foi Sarcophagidae (41,34%), seguida de Ulidiidae (31,53%) e 

Calliphoridae (10,83%), como mostra o Gráfico 1. As demais famílias não atingiram abundância 

suficiente para que fossem feitas análises estatísticas. 

 

 As famílias Calliphoridae, Drosophilidae, Fanniidae, Muscidae, Phoridae, Piophilidae, 

Sarcophagidae e Ulidiidae compõem 90% dos espécimes coletados (2130 indivíduos), sendo que 

Agromyzidae
0,04%

Calliphoridae 
10,83%

Chloropidae
0,34%

Drosophilidae
0,72%

Fanniidae 1,78%

Lonchaeidae
0,13%

Muscidae 2,28%

Mythicomyiidae
5,25%

Phoridae 2,07%

Piophilidae 0,30%

Platypezidae
3,13%

Sarcophagidae
41,34%

Syrphidae 0,04%

Tephritidae
0,13%

Tabanidae 0,08%

Ulidiidae 31,53%

Gráfico 1 - Frequências relativas das famílias de dípteros coletadas durante vinte coletas em seis 

armadilhas expostas na região norte da ilha de Santa Catarina. 
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a família mais frequente foi Sarcophagidae (GRÁFICO 1 e GRÁFICO 2). 

 

   

  

 

 

 

 

    

A temperatura é um dos principais fatores que influenciam diretamente no 

desenvolvimento de insetos. Temperaturas mais baixas retardam o desenvolvimento e por outro 

lado, ambientes mais quentes podem estimular um desenvolvimento mais rápido (CHAVES, 

2016). Segundo Knapp e Knutson (1958), no calor pode ocorrer mais de uma geração de moscas 

por mês, o que sugere um maior volume de indivíduos coletados. 

As moscas pertencentes à família Calliphoridae e também os sarcofagídeos possuem 

especial importância, visto que são os principais invertebrados consumidores de carcaças 

(BRAACK, 1987). As suas larvas são capazes de habitar e sobreviver em meio semilíquido 

(GOFF; LORD, 1990) e são geralmente os primeiros a chegar ao cadáver pouco tempo após a 

morte,  permanecendo na carcaça durante os estágios de decomposição (CATTS; GOFF, 1992), 

embora a atratividade decaia quando o corpo se torna mumificado ou seco (NUORTEVA, 1977).  

Os sarcofagídeos são moscas caliptradas, grandes e de corpo acinzentado, olhos 

vermelhos, três faixas pretas longitudinais no dorso do tórax e abdome xadrez cinza brilhante. As 

espécies são de difícil identificação quanto ao sexo, diferenciando-se principalmente por meio da 

genitália masculina. São larvíparos, portanto, realizam a postura de larvas já em primeiro instar. 

As famílias de interesse forense mais coletadas apresentaram abundâncias semelhantes às 

de Furusawa & Cassino (2006), onde foram coletados 34,37% pertencentes a Calliphoridae e 

Sarcophagidae
45,50%

Ulidiidae
34,70%

Muscidae
2,51%

Fanniidae
1,95%

Piophilidae
0,32%

Phoridae
2,28%

Calliphoridae
11,92%

Drosophilidae
0,80%

Gráfico 2 - Frequências relativas de famílias de interesse forense coletadas em seis armadilhas 

expostas na região norte da ilha de Santa Catarina. 
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30,64% de indivíduos da família Sarcophagidae. Cruz (2017) também coletou mais indivíduos das 

famílias Phoridae e Sarcophagidae, a qual 65% dos indivíduos foram coletados no período seco, 

indicando que esta família apresenta maior abundância em estações secas. Este resultado também 

foi visto no estudo de Dias, Neves & Lopes (1984) realizado em Belo Horizonte – MG, onde 

Sarcophagidae foi mais abundante na estação quente e seca (inverno/primavera) seguida da estação 

quente com muita chuva (verão/outono).  

No estudo de Mariluis et al. (2007) realizado em Buenos Aires, os sarcofagídeos foram 

mais abundantes durante os meses mais quentes, entre novembro e abril onde as temperaturas 

variaram entre 25 a 32ºC e ainda, a maior média de espécies foi registrada ao meio dia, com 

progressivo aumento da abundância nos horários entre 10:00-12:00 e 13:00-15:00. Estes dados 

indicam que espécies desta família possuem maior preferência por temperaturas altas, 

corroborando com o observado no presente estudo, onde Sarcophagidae foi a família mais 

presente, provavelmente em função das altas temperaturas apresentadas durante o período de 

coletas.  

Sarcofagídeos em geral apresentam nítida preferência por iscas de fezes do que por iscas 

de fígado (EKANEM; IDIONG; USUA, 2013; MARILUIS et al., 2007). Portanto, a grande 

abundância desta família encontrada no presente estudo pode ter sido principalmente em função 

das altas temperaturas registradas durante o período de coletas a qual acabou acelerando 

grandemente a decomposição das iscas, visto que os sarcofagídeos são reconhecidos por possuir 

maior preferência por substratos em estado avançado de decomposição (CARVALHO; 

LINHARES, 2001; GENNARD, 2012). 

Infelizmente, pouco se sabe ainda sobre a família Ulidiidae atualmente, ainda mais no 

âmbito das ciências forenses, visto que esta família é mais conhecida pelo seu papel na agricultura 

como praga em plantações (MAJUMDAR, BOETEL; JARONSKI, 2008). Com relação a 

importância desta família para a entomologia forense, frequentemente são encontrados espécimes 

associados a carcaças de animais, embora em menor número, diferente do que foi registrado no 

presente estudo. Entretanto, a presença desses indivíduos sobre carcaças pode indicar tentativa de 

oviposição, visto que os exsudatos que se formam nas iscas em decomposição poderiam servir 

como substrato para o desenvolvimento das larvas, que normalmente são encontradas em material 

vegetal em decomposição. Uma possível oviposição por adultos do gênero Euxesta no exsudato, 
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o mesmo citado anteriormente como praga de milho doce, pode alterar e afetar o microhábitat da 

carcaça e acabar interferindo na colonização por outras espécies. O consumo dos próprios recursos 

da carcaça, como fonte proteica adicional, também poderia ser um dos motivos para que esta 

família seja encontrada sobre carcaças. Com isso, é possível o uso deste gênero de Ulidiidae em 

entomologia forense, embora esta família não faça parte das principais utilizadas em investigações 

forenses, dada sua biologia (MORETTI, 2011). 

De acordo com Queiroz et al. (2012), famílias de dípteros acaliptrados (como Ulidiidae e 

Chloropidae e Drosophilidae) são negligenciados nos estudos forenses, apesar de serem 

frequentes, isso ocorre principalmente devido às limitações metodológicas que envolvem a 

taxonomia do grupo. Nos levantamentos de dípteros necrófagos realizados com carcaças ou iscas 

de tecido animal, famílias de acaliptrados como Ulidiidae, Chloropidae, Drosophilidae, 

Micropezidae e Neriidae costumam ocorrer em abundâncias reduzidas em relação às famílias 

Calliphoridae, Sarcophagidae e Muscidae (CARVALHO; LINHARES, 2001). 

A grande quantidade de dípteros da família Ulidiidae coletados pode se dar, 

consequentemente, pelo grande número de espécies saprófagas existentes (RAFAEL, 2012) e 

também pela maior abundância desta família em regiões tropicais (EVENHUIS, 2014). Moretti 

(2006) em estudo feito no município de Campinas - SP observou grande abundância da família 

Ulidiidae principalmente durante o verão (onde a temperatura média registrada foi de 31ºC), 

representando 14,87% dos indivíduos coletados no estudo, sendo a terceira família mais coletada 

atrás de Calliphoridae e Formicidae. Nunes (2014) também coletou grande quantidade de 

espécimes da família Ulidiidae durante o verão, com mais da metade dos seus indivíduos coletados 

nessa estação (61,58%) e menor quantidade na primavera (9,17%) e inverno (11,78%), o trabalho 

foi realizado no município de Florianópolis e a temperatura média registrada durante o mês com 

maior coletas foi de 27ºC. 

Devido à grande importância e facilidade de identificação desta família, os indivíduos 

califorídeos foram identificados ao nível de espécie. Os gêneros desse grupo coletados foram 

Lucilia, Chrysomya e Hemilucilia. A principal espécie foi L. eximia correspondendo a 61,72% dos 

califorídeos coletados, seguido de Chrysomya megacephala (22,26%), Lucilia cuprina (9,00%), 
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Chrysomya albiceps (6,25%), Lucilia sericata (0,39%) e Hemilucilia benoisti (0,39%) ambas com 

apenas um indivíduo (GRÁFICO 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o trabalho de Monteiro (2014) realizado no estado da Bahia, os 

califorídeos foram mais abundantes durante o outono (com temperatura média de 25ºC) e possuem 

menor ocorrência durante o verão (temperatura média de 27ºC), sendo que as espécies mais 

coletadas pertenciam ao gênero Chrysomya. Batista-Da-Silva (2010) observou em estudo 

realizado no estado do Rio de Janeiro maior abundância de califorídeos na primavera (com média 

de temperatura de 31ºC), no entanto, L. eximia foi mais frequente durante o verão e outono 

(temperaturas variando entre 21ºC e 34ºC). Segundo o mesmo autor, a espécie C. megacephala foi 

mais abundante no inverno. C. megacephala apresentou uma correlação negativa com a 

temperatura e umidade do ar, por outro lado possui correlação positiva com precipitação 

(OTSUKA, 2008), o que está de acordo com o presente estudo. Ainda, no trabalho de Dias (2009) 

a sazonalidade de califorídeos acompanhou a temperatura e pluviosidade, tendo uma correlação 

positiva com estes fatores, inclusive C. megacephala, o que difere do encontrado por Otsuka 

(2008) e o observado neste estudo. 

Isto demonstra a grande variação de sazonalidade que ocorre neste grupo, visto que 

algumas espécies ocorrem mais durante períodos quentes como L. eximia, enquanto que espécies 

L. eximia
61,71%

L. sericata
0,39%

L. cuprina
8,98%

C. 
megacephala

22,26%

C. albiceps
6,25%

H. benoisti
0,39%

Gráfico 3 - Frequências relativas de espécies da família Calliphoridae coletadas em seis 

armadilhas expostas na região norte da ilha de Santa Catarina. 
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como C. megacephala ocorrem mais durante o inverno em alguns casos, corroborando com os 

dados obtidos neste trabalho, embora essa espécie tenha sido observada ao longo do ano todo em 

Florianópolis (NUNES, 2014; SOBRINHO, 2017; WOLFF, 2015). 

A temperatura também pode ser um fator determinante na ocorrência de dípteros não só 

para califorídeos, mas para algumas espécies das famílias Piophilidae e Muscidae, que apesar de 

apresentarem preferência por estágios avançados de decomposição, a maioria das fêmeas não 

ovipõem em tecidos desidratados ou mumificados, pois tanto ovos como larvas necessitam de 

líquidos ou tecidos moles para se desenvolver (INTRONA; CAMPOBASSO, 2000). Isso pode 

explicar a baixa captura de indivíduos destas famílias no presente estudo, devido ao alto 

ressecamento da isca proporcionado pela média de temperatura relativamente alta e grande 

incidência solar encontradas no período de coletas. 

Segundo Ferraz (2014) muscídeos são mais atraídos durante o verão e outono, e 

Sarcophagidae é mais abundante durante a primavera, o que difere do observado neste estudo, 

onde Muscidae foi pouco abundante e Sarcophagidae foi a família mais coletada. Ainda, Fanniidae 

é menos atraída durante o verão, fato observado no presente estudo. 

As famílias Phoridae e Piophilidae também são associadas a substrato animal em 

decomposição (RAFAEL et al., 2012), porém com menor significado e importância forense 

(OLIVEIRA-COSTA, 2011), sendo Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae e Fanniidae mais 

frequentes nestes tipos de substratos, assim como constatado neste estudo, exceto Muscidae e 

Fanniidae que apresentaram baixa abundância. 

Estudos sobre flutuações sazonais de Phoridae são conhecidos para poucas espécies e 

informações acerca dos fatores que influenciam a sazonalidade são raramente exploradas 

(DISNEY, 1994). Entretanto, um trabalho sobre a sazonalidade e sucessão de dípteros de interesse 

forense em carcaça de suíno em Portugal mostra que indivíduos da família Phoridae também foram 

coletados em menor número durante o verão (PRADO E CASTRO et al., 2012). 

Algumas famílias coletadas podem ter sido acidentais, como as fitófagas, e as que se 

alimentam de pólen e néctar: Agromyzidae, Chloropidae, Mythicomyiidae, Platypezidae, 

Syrphidae e machos de Tabanidae (que se alimentam de seiva, pólen, néctar e são comumente 

encontrados em flores (BORROR; DELONG, 1988), devido à grande presença de vegetação 

gramínea próxima das armadilhas. Famílias como Tephritidae, Drosophilidae e Lonchaeidae que 

possuem espécies coprófagas, saprófagas e micetófagas, principalmente, podem ter sido atraídas 
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pela proliferação de fungos sobre as iscas, visto que estas são atraídas por substrato fermentado de 

origem vegetal (BORROR; DELONG, 1988; RAFAEL, 2012).  

Em um trabalho realizado em São Paulo, foi constatada uma correlação positiva da 

pluviosidade com a abundância de espécies de Drosophilidae e Muscidae, ou seja, com o aumento 

da chuva houve uma maior amostragem dessas famílias (LOPES et al., 2008). 

Devido às condições climáticas no período de coletas (pouca pluviosidade, temperatura 

média alta, umidade relativa do ar relativamente baixa) a atratividade das iscas para muscídeos 

pode ter sido comprometida, além da proliferação de fungos e microrganismos que também pode 

ter sido afetada, visto que as iscas ressecaram rapidamente, o que esclarece a baixa presença de 

drosofilídeos e dípteros micetófagos coletados. 

4.1 Análise da atratividade das famílias por ponto de coleta 

 

Para poder saber se os dados coletados nos três pontos poderiam ser unidos e utilizados 

para análise quanto à preferência das famílias e espécies coletadas com relação a isca com ou sem 

sangue, foi feita uma análise sobre a atratividade das famílias por ponto de coleta, dessa forma 

permitindo saber se há diferença entre os pontos. Observando os resultados, nota-se que todas as 

famílias de interesse forense foram coletadas nos três pontos. Além destas, a maioria das famílias 

de dípteros foram coletadas nos três pontos, com exceção de algumas famílias como Lonchaeidae, 

Tephritidae, Tabanidae, Syrphidae e Agromyzidae que não foram coletadas em todos os pontos 

(TABELA 4). 

Por meio de análises estatísticas, constatou-se que as famílias de interesse forense 

Calliphoridae, Fanniidae, Sarcophagidae e Ulidiidae apresentaram diferença significativa entre os 

pontos, sendo que Calliphoridae foi muito mais frequente no ponto um e Ulidiidae foi mais 

frequente no ponto três. Faniidae, Sarcophagidae e Ulidiidae demonstraram preferência pelo ponto 

três (FIGURA 14).  Ainda, as demais morfofamílias que apresentaram diferença entre os pontos 

foram: Mythicomyiidae e Platypezidae (TABELA 2). 
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Tabela 2 - Frequências absoluta e relativa de famílias de moscas coletadas em cada ponto de 

coleta no norte da ilha de Santa Catarina. 

Família Indivíduos Coletados 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Sarcophagidae 374 64 539 

Ulidiidae 198 109 438 

Calliphoridae 148 56 52 

Mythicomyiidae 48 7 69 

Platypezidae 10 5 59 

Muscidae 16 8 30 

Phoridae 19 12 18 

Fanniidae 15 4 23 

Drosophilidae 2 2 13 

Chloropidae 2 1 5 

Piophilidae 4 1 2 

Lonchaeidae 3 - - 

Tephritidae - 3 - 

Tabanidae 1 - 1 

Syrphidae - - 1 

Agromyzidae 1 - - 

Frequência Absoluta 841 272 1250 

Frequência Relativa 35,59% 11,51% 52,9% 

 

Nota-se que o ponto três foi onde ocorreu o maior número de moscas coletadas, com 1250 

espécimes, em sua grande maioria sarcofagídeos. Este ponto é o mais isolado, próximo à margem 

do rio, sendo assim um ambiente mais úmido em comparação com os demais pontos, apresentando 

maior número de indivíduos das famílias Drosophilidae, Mythicomyiidae e Platypezidae 

coletados. Em seguida no ponto um foram coletados 841 dípteros, em sua maioria sarcofagídeos e 

calliphorídeos. Este é caracterizado por ser um ambiente de borda, mais próximo ao perímetro 

urbano, portanto, com maior antropização. Por fim o ponto dois atraiu 272 indivíduos (TABELA 

2) e em geral, possui o menor número de indivíduos por família coletada entre todos os pontos. 
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Provavelmente as características deste ponto não tiveram forte influência sobre a quantidade de 

espécimes coletados. O motivo mais provável para a baixa captura neste ponto foi a intensa 

presença e predação de formigas sobre as moscas observadas neste estudo, visto que as barreiras 

foram instaladas de forma que funcionassem corretamente por volta da metade do período de 

coletas.  
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Figura 14 - Médias de indivíduos de famílias de interesse forense coletados em três pontos 

distintos na região norte da ilha de Santa Catarina. Mesma letra indica que não há diferença 

significativa. 
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Existem diferentes espécies de Hymenoptera que são associadas a cadáveres de animais 

(CHIN et al., 2009) e as funções destas nas carcaças podem variar desde alimentação direta através 

de predação, como também podem parasitar ou explorar restos de outros insetos. 

Além dos predadores, as formigas podem desempenhar uma função  significante no processo de 

decomposição, pois acabam, em alguns casos, retardando a decomposição do cadáver devido a 

predação sobre as larvas (EARLY; GOFF, 1986). Estes dados corroboram com o que foi visto no 

estudo, onde as formigas exerceram forte influência sobre as coletas no ponto dois, diminuindo o 

número de espécimes coletados drasticamente. 

Santos-Junior (2012) observou uma atração significativa de formigas por isca de frango 

(33%) sendo que quatro espécies das 34 coletadas foram atraídas somente pela isca de frango. Nas 

iscas onde foram impedidas as visitas de formigas, as moscas se mostraram 10% mais frequentes. 

Isto sugere que a presença das formigas interfere na ocorrência de dípteros de importância forense. 

Portanto, os resultados demonstram que a presença de formigas é relevante na sucessão ecológica 

em carcaças expostas em ambiente de mata, sendo um dos primeiros grupos a localizarem e 

explorarem estes recursos. 

Ainda, as famílias Agromyzidae e Lonchaeidae foram coletadas somente no ponto um, 

enquanto Tephritidae foi exclusiva para o ponto dois. A família Tabanidae (família das mutucas, 

onde as fêmeas possuem hábito hematófago) foi coletada nos pontos um e três, sendo neste caso 

considerada como visitante, fenômeno também observado em outros trabalhos como o de Baltazar 

(2013) e Bernaschina (2016).  

 Com relação à sinantropia dos grupos no local de estudo, foram feitos os cálculos do índice 

sinantrópico das famílias de interesse forense coletadas e também para as espécies de Calliphoridae 

(TABELAS 3 e 4): 

Tabela 3 - Índice sinantrópico das famílias de importância forense coletadas em região de mata 

localizada no norte da ilha de Santa Catarina, próxima à Rodovia SC-401. 

Famílias Índice Sinantrópico 

Calliphoridae +49 

Piophilidae +35,71 

Sarcophagidae -13,6 

Fanniidae -14,29 

Muscidae -18,52 

Ulidiidae -25 
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Tabela 4 - Índice sinantrópico das espécies da família Calliphoridae coletadas em região de mata 

localizada no norte da ilha de Santa Catarina, próxima à Rodovia SC-401. 

Espécies Índice Sinantrópico 

Lucilia eximia +70,24 

Lucilia cuprina +39,13 

Chrysomya megacephala +7 

Chrysomya albiceps +3,12 

 

Entre as espécies de Calliphoridae coletadas, pode-se observar uma discrepância na 

abundância de L. eximia em comparação às demais espécies (GRÁFICO 3), principalmente no 

ponto um. Algumas espécies de Calliphoridae apresentam sinantropia alta (MONTEIRO; SILVA; 

BRAVO, 2014) sendo, portanto, eussinantrópicas, o que indica uma preferência por ambientes 

antropizados (LINHARES, 1981a). Essa alta sinantropia de Calliphoridae também foi observada 

no presente estudo (TABELAS 3 e 4), tendo direta relação com uma maior presença de califorídeos 

no ponto um, pois o mesmo se encontra mais próximo ao perímetro urbano em comparação com 

os outros. 

L. eximia (Wiedemann, 1819) é considerada a espécie mais recorrente e geralmente é 

observada em todos os estágios de decomposição, entretanto, possui preferência pelo estágio 

inicial, sendo reconhecida como a espécie pioneira entre os dípteros colonizadores de carcaças 

(CARVALHO; LINHARES, 2001; CARVALHO et al., 2004), tendo preferência por carcaças 

menores (BEUTER et al., 2008). Estes dados confirmam o que foi encontrado neste estudo, onde 

a espécie de Calliphoridae notoriamente mais presente foi L. eximia (GRÁFICO 3). 

Segundo Wolff (2015), L. eximia apresenta alto grau de sinantropia enquanto que C. 

megacephala e C. albiceps apresentam independência por áreas habitadas. Estes resultados foram 

iguais no presente estudo, visto que L. eximia foi muito mais presente no ponto um, apresentando 

grande preferência por áreas urbanizadas e mais antropizadas, do que nos outros pontos mais 

isolados. C. megacephala foi igualmente presente entre os três pontos, e ainda, apresentou um 

índice sinantrópico próximo a zero indicando independência, assim como C. albiceps. Ainda, de 

acordo com Otsuka (2008), L. cuprina apresenta alta preferência por áreas densamente habitadas, 

o que foi visto neste estudo, onde L. cuprina foi mais presente no ponto um, embora tenha 

apresentado um índice sinantrópico menor do que o de L. eximia. 
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 Ainda, as famílias Sarcophagidae Fanniidae, Muscidae e Ulidiidae apresentaram índice 

sinantrópico negativo (TABELA 3), apontando preferência por áreas isoladas da presença humana. 

Estes dados tem relação direta com a análise quanto à preferência entre pontos feita no estudo 

(FIGURA 14), embora Fanniidae e Sarcophagidae tenham apresentado igual preferência entre os 

pontos um e três, os quais são diretamente opostos quanto ao nível sinantrópico, não sendo possível 

concluir se esta preferência é verdadeira para estas famílias, principalmente em função do n 

amostral no ponto 2 ter sido muito baixo o que pode ter ocasionado em um erro nas análises 

estatísticas. 

4.2 Análise da atratividade das famílias por isca 

 

Ao todo, a isca de fígado de frango com sangue atraiu 1.166 indivíduos (49,35%) e a isca 

sem sangue atraiu 1.197 espécimes coletados (50,65%) como mostra a Tabela 5. 

Tabela 5 – Frequências absoluta e relativa de moscas coletadas na região norte da ilha de SC, 

por família e pelo tipo de isca utilizada. 

Família Fígado com 

sangue 

Fígado sem 

sangue 

Frequência 

Relativa 

TOTAL 

Sarcophagidae 522 455 41,34% 977 

Ulidiidae 300 445 31,53% 745 

Calliphoridae 176* 80 10,83% 256 

Mythicomyiidae 41 83 5,25% 124 

Platypezidae 40 34 3,13% 74 

Muscidae 19 35 2,28% 54 

Phoridae 17 32 2,07% 49 

Fanniidae 23 19 1,78% 42 

Drosophilidae 10 7 0,72% 17 

Chloropidae 6 2 0,34% 8 

Piophilidae 4 3 0,30% 7 

Lonchaeidae 3 0 0,13% 3 

Tephritidae 2 1 0,13% 3 

Tabanidae 1 1 0,08% 2 
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Syrphidae 1 0 0,04% 1 

Agromyzidae 1 0 0,04% 1 

Freq. Relativa 49,35% 50,65% 100% --- 

TOTAL 1166 1197 --- 2363 

*: indica famílias que apresentaram preferência entre iscas. 

Com relação à atratividade das iscas, apenas a família de interesse forense Calliphoridae 

apresentou preferência significativa pela isca com sangue (FIGURA 15). Os califorídeos adultos 

podem ser atraídos por substâncias em processo de fermentação, decomposição, sangue e feridas 

(GAULD; BOLTON, 1988). Desta forma, são encontrados em ambientes sinantrópicos como 

abatedouros, frigoríficos, estábulos de gado leiteiro, aviários, lixo doméstico, curtumes, aterros 

sanitários e lixões (BORROR; DELONG, 1988; DIAS, 2008; ESTRADA et al., 2009). 

Espécies de gêneros como Lucilia e Cochliomyia são conhecidas por alimentarem-se de 

sangue humano e de outros animais (VARGAS; WOOD, 2010). L. cuprina é causadora de miíases 

em algumas regiões do mundo, as larvas infestam e se alimentam de tecidos animais vivos de 

vertebrados de sangue quente (HALL; WALL, 1994; STEVENS; WALL, 1997). Segundo 

Benecke (2001), existe a preferência de certas moscas varejeiras por sangue, pois foi observado 

que moscas da espécie Calliphora vomitoria ovipuseram no sangue e não nas feridas de cadáveres 

recém mortos. 
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Figura 15 - Médias de indivíduos de famílias de interesse forense coletados utilizando iscas de 

fígado de frango com sangue e sem sangue, no norte da ilha de Santa Catarina. Mesma letra indica 

que não há diferença significativa. 
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Os resultados obtidos no presente estudo quanto a influência do sangue na isca de fígado 

na atração de dípteros foi diferente do observado no trabalho de Gunn & Bird (2011), onde 

constataram que muscídeos foram mais atraídos pelo fígado suíno suplementado com sangue do 

que daquele sem sangue. Estes dados sugerem que o sangue foi um atrativo para a postura de ovos 

ou um suplemento ao desenvolvimento das larvas. Já os califorídeos (particularmente Calliphora 

vicina) foram presentes apenas nas iscas de fígado sem sangue, embora reconheçam que C. 

vomitoria, C. vicina e L. sericata são atraídas pelo sangue, de maneira que foi surpreendente que 

elas não colonizassem nenhuma das iscas de fígado suplementadas com sangue. No entanto, como 

as iscas foram enterradas, talvez neste caso a presença de sangue não forneça um estímulo 

suficiente para aumentar a probabilidade de oviposição (GUNN; BIRD, 2011). 

Figura 16 - Análise das principais espécies de califorídeos coletados no presente estudo quanto à 

preferência pela isca com sangue ou sem sangue. 
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De acordo com o trabalho de D’ Almeida & Fraga (2007) L. eximia foi mais atraída pela 

isca de fígado bovino, enquanto C. megacephala e C. albiceps foram mais atraídas pela isca de 

peixe. Se considerarmos o fígado bovino semelhante ao fígado de frango, então os dados de D’ 

Almeida & Fraga (2007) corroboram com os dados obtidos, explicando maior presença de L. 

eximia, visto que as três espécies são altamente sinantrópicas, portanto não deveria haver grande 

discrepância na abundância das mesmas, ainda que possuam sazonalidade relativamente distinta.  

Ainda, estes dados nos indicam que uma maior presença de L. eximia na isca de fígado 

bovino está diretamente relacionada com sua maior preferência por sangue no substrato (FIGURA 

16), visto que o fígado é um tecido altamente poroso e com isso acaba englobando muito sangue 

dentro dele. Por outro lado, as demais espécies analisadas, principalmente C. megacephala e C. 

albiceps foram mais atraídas pela isca de peixe, podendo esta preferência ser diretamente 

relacionada com a indiferença destas espécies pelo sangue na isca. 
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5. CONCLUSÕES 

 

➢ Dentre as famílias de interesse forense, Calliphoridae foi a única família a apresentar 

preferência significativa pela isca com sangue. O restante demonstrou indiferença quanto 

à presença de sangue na isca ou não, sendo praticamente igualmente atraídas por ambas as 

iscas; 

 

➢ O ponto um, mais próximo da rodovia e mais antropizado apresentou maior abundância de 

califorídeos, os quais apresentaram um índice sinantrópico positivo;  

 

➢ Sarcophagidae e Ulidiidae demonstraram maior preferência pelo ponto três, mais afastado 

do perímetro urbano, próximo ao rio e pasto apresentando também menor sinantropia; 

 

➢ Dentre os califorídeos coletados, L. eximia foi prevalente, representando 62% dos 

indivíduos, seguida de C. megacephala (22%), L. cuprina (8,98%), C. albiceps (6,25%), 

H. benoisti e L. sericata ambas constituindo menos de 1%; 

 

➢ Devido as médias de temperatura muito altas apresentadas durante o período de coletas do 

estudo, seria interessante a realização de novos estudos em diferentes estações do ano, 

verificando se há possíveis variações sobre a influência do sangue na atratividade de 

famílias de dípteros de interesse forense. 
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