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RESUMO 

 

A Entomologia Forense compreende a utilização de insetos e outros artrópodes como 

ferramenta relevante para a elucidação de litígios variados na área criminal ou cível. 

Este ramo das Ciências Forenses pode contribuir para a elucidação de crimes 

envolvendo mortes violentas. Para tanto, os estudos devem ser realizados por 

localidade. No estado do Rio Grande do Norte, existem poucos trabalhos 

desenvolvidos na área, e nenhum sobre os referidos temas abordados no presente 

estudo. Neste sentido, visando ampliar os conhecimentos no âmbito da entomologia 

forense, o presente trabalho objetiva avaliar a sucessão ecológica de artrópodes em 

carcaças, bem como, realizar um mapeamento de zonas fisicamente similares em todo 

o estado, utilizando ferramenta de geoprocessamento. O estudo foi realizado na zona 

rural do município de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. Instalou-se dois 

suínos fêmea, de aproximadamente 10kg, em gaiolas de iguais dimensões, distantes 

aproximadamente um quilômetro entre si (P1 e P2).  As coletas ocorreram durante a 

estação seca, na metade do mês de novembro, e tiveram duração de 13 dias. Ao longo 

do estudo foram coletados, entre adultos e imaturos, 5.438 espécimes, distribuídos em 

duas ordens, Diptera e Coleoptera, e nove famílias. Acerca das fases da decomposição, 

não houve fase fresca durante o estudo. A fase de inchado durou um dia e meio, a 

Coliquativa, sete dias e meio e a fase seca/mumificação, três dias. O padrão de 

sucessão ecológica nas carcaças foi influenciado pelas condições ambientais em que 

se encontravam. Salienta-se, portanto, a necessidade de estudos que minimizem os 

efeitos das variáveis ambientais sobre o processo da decomposição 

Palavras-chave: Sucessão Ecológica, Intervalo pós-morte, Decomposição, 

Mapeamento, Geoprocessamento 
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ABSTRACT 

 

Forensic Entomology understands the use of insects and other arthropods as a 

relevant tool to elucidate various litigation in the criminal or civil area. This branch of 

Forensic Science can contribute to the elucidation of crimes involving violent 

deaths.  Therefore, the studies must be performed by locality. In the state of Rio 

Grande do Norte, there are few works developed in this area, and none on the topics 

discussed in this study. In this regard, aiming to increase knowledge in the field of 

forensic entomology, the present work aims to evaluate the ecological succession of 

arthropods in carcasses, as well as to perform a mapping of physically similar zones 

throughout the state using a geoprocessing tool. The study was carried out in the rural 

area of Macaíba’s city, in the state of Rio Grande do Norte. Two female pigs of 

approximately 10 kg were placed in cages of equal size, approximately one kilometer 

apart (P1 and P2). The collections occurred during the dry season, in the middle of 

November, and lasted for 13 days. Throughout the study, 5,438 specimens were 

collected, between adults and immature, distributed in two orders, Diptera and 

Coleoptera, and nine families. About the phases of decomposition, there was no fresh 

phase during the study. The swelling phase lasted a day and a half, the decaying, seven 

and a half days and the dry / mummification phase, three days. The ecological 

succession pattern in the carcasses was influenced by the environmental conditions in 

which they were found. Therefore, the need for studies that minimize the effects of 

environmental variables on the decomposition process is emphasized. 

 

Key words: Ecological Succession, Postmortem interval, Decomposition, Mapping, 

Geoprocessing 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A criminalidade no Brasil alcançou dimensões alarmantes na atualidade. Em 

2016, o país registrou sete pessoas assassinadas por hora, com 61.283 mortes violentas 

intencionais, o maior número já documentado, perfazendo uma taxa de 29,7 mortes a 

cada 100mil habitantes (Fórum Brasileiro da Segurança Pública, 2018). Para efeito de 

comparação, o índice considerado admissível pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é de dez homicídios por 100 mil habitantes. 

Como se os dados acerca da violência do país já não fossem altamente 

alarmantes, o estado do Rio Grande do Norte mostra um quadro ainda pior: 56,9 

mortes/100mil habitantes, a segunda maior taxa de homicídios, atrás apenas do estado 

de Sergipe (Fórum Brasileiro da Segurança Pública, 2018). Diante de um cenário tão 

grave, torna-se fundamental a contribuição que uma perícia de qualidade traz no 

contexto investigatório e também probatório (Rosa, 2018).  

A perícia médico-legal pode ser definida como um conjunto de procedimentos 

médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse 

da Justiça (França, 2008). Perícias qualificadas geram provas técnicas irrefutáveis, que 

por sua vez permitem que os inquéritos policiais possam ter a robustez exigida e que 

culminem em denúncias bem elaboradas (Rosa, 2018). 

Nos crimes que envolvem mortes violentas, torna-se essencial a reconstrução 

de eventos e circunstâncias, ligar um suspeito à vítima e estabelecer a credibilidade 

das declarações feitas pelas testemunhas. Para tanto, as investigações dependem de 

uma estimativa precisa da hora da morte (Amendt, 2007).  

O levantamento dos dados relacionados ao tempo de morte, baseia-se, na 

maioria das ocorrências, na avaliação dos fenômenos cadavéricos, que surgem algum 

tempo após óbito, como a evaporação cutânea, os livores hipostáticos, a rigidez 

cadavérica e o esfriamento corporal (Croce & Croce Jr., 2012; Menon et al., 2011). 

Dentre esses fenômenos, somente as variações da temperatura corporal são passíveis 

de mensuração. Os demais permitem, apenas, avaliações qualitativas, sujeitas à 

interpretação individual (Menon et al., 2011).  

Identificada essa problemática, se faz necessária a utilização de outras 

ferramentas que supram a lacuna deixada pelos métodos tradicionais, de modo que a 

investigação alcance a autoria e a materialidade do crime de forma precisa.  
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 Entomologia forense é o amplo campo onde os artrópodes e o sistema judicial 

interagem, utilizando a presença de insetos como evidências para descobrir 

circunstâncias de interesse para a lei, muitas vezes relacionadas a um crime 

(Silahuddin et al., 2015). Este ramo das Ciências Forenses pode contribuir para a 

elucidação de crimes envolvendo mortes violentas, fornecendo dados como a 

estimativa do intervalo pós-morte (IPM), apontamento do suspeito, elementos do local 

do crime, causa da morte, ocorrências de maus tratos, bem como, presença de 

substâncias químicas no cadáver, (Silva, 2011; Oliveira-Costa, 2013). 

Diante das conhecidas aplicações, a fim de desenvolver a entomologia forense 

médico-legal de uma região, estudos desta natureza devem ser realizados por 

localidade (Oliveira-Costa, 2013).  

No estado do Rio Grande do Norte, entre os trabalhos já realizados neste âmbito 

destacam-se o de Andrade et al. (2005), Meira (2013), Campos et al. (2015), Baia 

(2015) e Fonseca (2016). Contudo, nenhum trata sobre os referidos temas específicos 

abordados no presente estudo.  

Neste sentido, visando ampliar os conhecimentos em entomologia forense, o 

presente trabalho objetiva avaliar a fauna de artrópodes associada à carcaças, bem 

como, realizar um mapeamento de zonas fisicamente similares em todo o estado, 

utilizando ferramenta de geoprocessamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silahuddin%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336275
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OBJETIVOS 

 

GERAL 

 

Avaliar a composição da fauna necrófaga ao longo do processo de 

decomposição em carcaças animais, bem como, realizar um mapeamento de zonas 

fisicamente similares de interesse para a Entomologia Forense. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Analisar o padrão de sucessão ecológica da fauna necrófaga ao longo do 

processo de decomposição nas carcaças animais em um fragmento de Mata Atlântica. 

 

Elucidar fatores ecológicos e ambientais correlacionados ao processo de 

decomposição. 

 

Analisar a influência dos fatores ambientais sobre o processo de decomposição, 

de modo que uma vez mapeados e padronizados, minimizem seus efeitos como 

variáveis. 

 

Dispor espacialmente os dados de fauna já existentes e correlacioná-los com as 

zonas ambientais, visando estabelecer uma previsão da ocorrência das espécies pelo 

estado. 
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CAPÍTULO I 

 

FAUNA NECRÓFAGA ASSOCIADA À CARCAÇAS DE SUÍNOS (Sus scrofa 

domesticus) EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NO 

MUNICÍPIO DE MACAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Entomologia forense constitui-se uma ciência com inúmeras aplicações, cuja 

principal delas é estimar o tempo decorrido desde a morte (IPM). Hoje, representa o 

método de maior precisão neste âmbito, especialmente quando mais de três dias, 

semanas ou até meses se passaram (Sharma, et al.,2015; Amendt 2007). 

Mediante a utilização dos dados entomológicos, existem duas maneiras de 

determinar o IPM: através da determinação da idade da prole a partir da oviposição 

dos dípteros no corpo logo após a morte, e a outra, pela sequência das espécies que 

chegam ao cadáver, em um processo de sucessão ecológica (Catts & Coy, 1992). 

Acerca da primeira forma, o cálculo baseia-se no ciclo de vida dos insetos 

necrófagos frequentadores de carcaças, que dada a sua alta capacidade sensorial, 

conseguem chegar ao cadáver minutos após o óbito. Desse modo, os estágios mais 

avançados dos insetos equivalem ao tempo que o primeiro acesso ao corpo se deu, 

fornecendo um tempo mínimo desde a morte. O ciclo de vida funciona como um 

relógio biológico, cronometrando o IPM a partir do primeiro momento após a 

oviposição, até o encontro do corpo. 

No que concerne à sucessão ecológica, por sua vez, esta pode ser compreendida 

como aumento ou substituição em sequência de espécies em uma comunidade, 

acompanhada de modificações na abundância relativa, interações de competições e 

coexistência dos indivíduos, atrelada às alterações nas condições físico-químicas do 

meio (Lincoln et al., 1988; Carvalho; Linhares, 2001).  

No contexto da entomologia forense, esse processo ocorre em corpos em 

decomposição, onde à medida em que a degradação da matéria ocorre, cada etapa da 

putrefação atrai determinadas espécies de insetos. Logo, estudos de sucessão em 

carcaças fornecem vários dados, como diversidade de espécies, riqueza, abundância, 

os estágios de desenvolvimento e o número de indivíduos de cada estágio do 

desenvolvimento (Ribeiro, 2003).  

Neste sentido, para que possa funcionar como ferramenta para elucidação de 

crimes, a Entomologia Forense requer estudos primordiais da fauna dos artrópodes 

envolvidos, incluindo os fatores físicos e geográficos que podem alterar sua biologia, 

pois em conjunto, tais elementos compõem e determinam o processo de colonização e 

sucessão ecológica em um meio.  
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Justificada esta necessidade, o presente trabalho propõe, acompanhar a 

colonização da fauna entomológica, a fim de analisar sua composição, bem como se 

há um padrão de sucessão, em duas carcaças de suínos de mesmo sexo em um 

fragmento de mata atlântica, no município de Macaíba, Rio Grande do Norte. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Estudo em campo 

 

O estudo foi realizado na zona rural do município de Macaíba (-5.857778, -

35.353889), distrito de Lamarão, em uma propriedade privada, no estado do Rio 

Grande do Norte (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização dos pontos de coletas 1 (-35,35; -5,914) e 2 (-35,342; -5,921), 

distantes aproximadamente em 1km, no distrito de Lamarão, município de 

Macaíba/RN. 
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Instalou-se os experimentos em um fragmento de Mata Atlântica, distantes 

aproximadamente um quilômetro entre si: o primeiro ponto (P1), localiza-se à borda 

de uma mata de restinga, caracterizada por uma vegetação rasteira-arbustiva esparsa e 

ressequida devido à alta incidência de luz solar. O segundo (P2), consiste em uma área 

sombreada, e vegetação arbórea-arbustiva (Figura 2). 

 

Figura 2: Caracterização dos pontos de coletas 1 às margens de uma restinga e o 2 sob 

as árvores, no distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN. 

 

Para a presente pesquisa, utilizou-se dois suínos fêmea (Sus scrofa domesticus) 

de aproximadamente 10kg, ambos eutanasiados em conformidade com as normas 

previstas pelo comitê de ética (Protocolo 064/2016). Em cada um dos pontos, os 

animais ficaram protegidos por gaiolas iguais (dimensões: 1,20 L X 1,20 C X 0,90 A) 

e teladas, de modo a assegurar que somente os artrópodes teriam acesso ao recurso 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Suínos eutanasiados e retidos nas gaiolas nos pontos de coleta P1 (A) e P2 

(B), distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN. 

 

Os suínos, provenientes de uma propriedade próxima, foram adquiridos 

somente no início da realização do estudo e transportados vivos, em veículo adequado 

A B 

P1  P2

2  
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até os pontos de coleta (P1 e P2). No local, cada suíno foi adequadamente contido 

mediante corda com nó frouxo no pé e no momento da eutanásia, laçado. Utilizou-se 

o tiro por arma de fogo (Resolução Normativa nº 13/2013 – CONCEA). 

As coletas ocorreram durante a estação seca, na metade do mês de novembro, 

e tiveram duração de 13 dias. A partir de 24h após o óbito, diariamente, ao longo do 

processo de decomposição, no mesmo horário, os artrópodes retidos na gaiola e os 

encontrados na carcaça foram coletados mediante puçás, pinças e raquetes de choque, 

por aproximadamente 20 minutos. Amostras de solo foram coletadas a um raio de até 

6m da carcaça a uma profundidade de 10cm. Em seguida, foram acondicionados e 

levados ao laboratório.  

Os imaturos em estádios iniciais foram criados no insetário e alimentados com 

carne moída até estágio de adulto e os em estádio larval L3, foram mortos em água 

morna e conservados em álcool a 70%. Os adultos foram mortos e conservados em 

freezer e em seguida montados em caixas entomológicas. Para a identificação utilizou-

se Oliveira-Costa (2013). 

Durante cada dia de coleta, as condições ambientais: temperatura e umidade 

foram aferidas com termo higrômetro (Incoterm®), e a incidência solar foi observada 

e anotada para posterior comparação e análise dos dados.  

 

2.2 Análise dos Dados 

  

Os gráficos foram gerados através do software Microsoft Excel 2013 e os 

índices de Diversidade, Equibilidade, Dominância e Similaridade foram feitos através 

do programa DivEs 4.3.7 e do BioEstat 5.0. 

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Índices Faunísticos 

 

3.1.1 Riqueza e Abundância  

  

Ao longo do estudo foram coletados, entre adultos e imaturos, 5.438 espécimes, 

distribuídos em duas ordens, Diptera e Coleoptera, e nove famílias. Do total de insetos, 

foram identificadas 13 espécies: Chrysomya albiceps (Wiedmam, 1819), Chrysomya 
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megacephala (Fabricius, 1794), Chrysomya putoria (Wiedemann, 1830), 

Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775) e Lucilia eximia (Wiedemann, 1891) 

(Calliphoridae); Musca domestica Linnaeus, 1758, Atherigona orientalis (Schiner, 

1868), Ophyra chalcogaster (Wiedemann, 1824) e Ophyra aenescens (Wiedemann, 

1830) (Muscidae); Peckia chrysostoma (Wiedemann, 1830) e Tricharaea occidua, 

(Fabricius, 1794), bem como, o dermestídeo Dermestes maculatus (DeGeer, 1774) e o 

clerídeo Necrobia rufipes. (DeGeer, 1775). Além destes, coletou-se exemplares de 

Histeridae, Fanniidae, Ulidiidae, Phoridae que só foram identificados a nível de família 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1: Espécies e famílias coletadas na área de estudo, durante a estação seca, no 

distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN. 

 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE TOTAL 

DIPTERA 

Calliphoridae 

Chrysomya albiceps 4843 

Chrysomya megacephala 67 

Chrysomya putoria 14 

Cochliomyia macellaria 11 

Lucilia eximia 2 

Lucilia sp. 7 

Muscidae 

Musca domestica 251 

Atherigona orientalis 30 

Ophyra chalcogaster 4 

Ophyra aenescens 3 

Sarcophagidae 

Peckia chrysostoma 13 

Tricharaea occidua 3 

Sarcophagidae sp. 33 

Fanniidae Fanniidae 8 

Ulidiidae Ulidiidae 8 

Phoridae Phoridae 1 

COLEOPTERA 

Dermestidae Dermestes maculatus 89 

Cleridae Necrobia rufipes 25 

Histeridae Histeridae 12 

Não Identificado 14 
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TOTAL 5438 

 

Desta abundância total, 88% dos insetos coletados foram de dípteros imaturos, 

10% de dípteros adultos, e apenas 2% Coleoptera, incluindo adultos e imaturos. 

Em virtude da discrepante diferença de abundância entre adultos e imaturos, 

sobretudo de Diptera, optou-se por separá-los na representação dos dados nesta seção. 

 Entre os indivíduos adultos, foram coletadas 13 espécies, além de outros 

indivíduos de Sarcophagidae e das famílias Histeridae, Fanniidae, Phoridae e 

Ulidiidae. Dentre todas, as mais abundantes foram M. domestica (46%), C. albiceps 

(14%) e D. maculatus (13%) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Abundância das espécies de insetos necrófagos adultos coletados no local 

de estudo, distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN 

 

Entre os imaturos que se desenvolveram inicialmente na carcaça, ocorreram 

Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae e Dermestidae. A elevada abundância de C. 

albiceps (96%), ofuscou as demais espécies, conforme mostra a figura 5.  
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Figura 5: Abundância das espécies de insetos necrófagos imaturos coletadas no local 

de estudo, distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN 

 

Ao longo dos 13 dias de estudo, a fase coliquativa foi a mais rica e abundante 

com 96% dos insetos capturados e 13 espécies de adultos (C. albiceps, M. domestica, 

C. megacephala, C. putoria, O. aenescens, O. chalcogaster, Phoridae, Fanniidae, 

Sarcophagidae, Ulidiidae, D. maculatus, N. rufipes e Histeridae) e cinco espécies de 

imaturos: C. albiceps, C. megacephala, C. putoria, Lucilia sp e D. maculatus. Em 

seguida, a fase de Inchado com 4% dos espécimes, seis espécies de adultos e nenhum 

imaturo. E finalmente fase seca, com percentual pouco expressivo, ocorreram os 

adultos e imaturos de D. maculatus e adultos de N. rufipes (Figuras 6 e 7).  
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Figura 6: Frequência das espécies adultas ao longo das fases de decomposição durante 

a estação seca, no município de Macaíba/RN. 

 

 

Figura7: Frequência das espécies imaturas necrófagas ao longo das fases de 

decomposição durante a estação seca, no município de Macaíba/RN. 

 

  

A tabela 1 resume a ocorrência de todas as espécies, ao longo dos dias de 

estudo. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inchado

Coliquativo

Seco/ Mumificação

C. macellaria (A) C. albiceps (A) M. domestica (A)

C. megacephala (A) C. putoria (A) Lucilia eximia(A)

Atherigona orientalis(A) O. aenescens (A) O. chalcogaster (A)

Sarcophagidae (A) Phoridae (A) Fanniidae (A)

Ulidiidae (A) D. maculatus (A) N. rufipes (A)

Histeridae (A)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inchado

Coliquativo

Seco/ Mumificação

C. macellaria (L) C albiceps (L) C. megacephala (L)

C. putoria (L) O. aenescens (L) P. chrysostoma (L)

Lucilia sp(L) D. maculatus (L)
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Tabela 1: Ocorrências de todas as espécies necrófagas coletadas, ao longo dos 13 

dias de estudo, município de Macaíba/RN 

 

3.1.2 Diversidade, Dominância e Equitabilidade 

 

Para toda a área de estudo, incluindo adultos e imaturos, encontrou-se o índice 

de Diversidade de Shannon-Wiener de H’= 0,7957 (Figura 8). A figura mostra a 

flutuação desses valores ao longo dos dias de coleta.  

ESPÉCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C. macellaria (A) 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. macellaria (L) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. albiceps (A) 3 3 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. albiceps (L) 0 104 1230 1883 488 345 191 61 70 7 0 0 0 

C. megacephala (A) 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. megacephala (L) 0 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. putoria (A) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. putoria (L) 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L. eximia (A) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucilia sp (L) 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

M. domestica (A) 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. orientalis (A) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. aenescens (A) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. aenescens (L) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. chalcogaster (A) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. chrysostoma (L) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sarcophagidae (A) 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phoridae (A) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fanniidae (A) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ulidiidae (A) 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. maculatus (A) 0 0 0 15 5 10 13 14 6 8 2 3 5 

D. maculatus (L) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 

N. rufipes (A) 0 0 0 3 4 2 8 2 2 1 2 0 1 

Histeridae (A) 0 0 0 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0 
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*Dia 12: houve espécimes capturados, mas pela baixa quantidade, o programa considerou o índice 

nulo 

Figura 8: Índice de Diversidade por dia de coleta, ao longo dos 13 dias de estudo, 

durante a estação seca, município de Macaíba 

 

Entre os estágios de decomposição, obteve-se H’= 2,116 para o estágio de 

Inchado, H’= 0,4261 para o coliquativo e H’= 0,6962, para o seco. 

Acerca da Equitabilidade, encontrou-se J’= 2,71, J’= 0,34 e J’= 2,31 para os 

estágios de Inchado, Coliquativo e Seco, respectivamente. Já para a Dominância, 

observou-se a variação destes valores ao longo dos dias de estudo (Figura 9) 
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Figura 9: Dominância por dia de coleta, ao longo dos 13 dias de estudo, durante a 

estação seca, município de Macaíba 

 

3.2 Decomposição e Sucessão Ecológica 

 

No presente estudo, para a definição da duração de cada uma das fases 

estabeleceu-se uma média dos tempos de ambas as carcaças. 

A fase fresca foi visualizada somente logo após o óbito, na montagem do 

experimento. A fase de inchado durou um dia e meio, a Coliquativa, sete dias e meio 

e a fase seca/mumificação, três dias. A figura 10 ilustra o processo de decomposição 

com os respectivos marcadores forenses, ao longo dos 13 dias de estudo. 

 

Figura 10: Sucessão ecológica e os principais marcadores forenses ao longo da 

decomposição, município de Macaíba/RN. 

 

 

3.3 Dados Ambientais 

 

 Os dados ambientais mensurados no local estão representados na tabela 2 e a 

figura 11 relaciona estes dados com os índices de Diversidade. 

 

Tabela 2: Principais dados do clima mensurados no local de estudo, durante a estação 

seca, distrito de Lamarão, município de Macaíba/RN  

Área de 

Estudo 

Temperatura 

Mínima (ͦ C) 

Temperatura 

Máxima (ͦ C) 

Temperatura 

Média (ͦ C) 

Umidade 

Relativa 

Média (%) 

26,9 35,35 30,3 48,7 
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Figura 11: Dados da diversidade e temperatura e umidade coletadas no local do 

estudo. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

4.1 O processo de Decomposição e Sucessão Ecológica 

 

Em países tropicais, o processo de decomposição geralmente é dividido em 

quatro estágios: fresco, inchado, coliquativo e seco (Jíron & Cartín, 1981), e o modo 

como ela progride depende intrinsecamente dos fatores abióticos envolvidos.  

No primeiro dia de coletas, ambas as carcaças se mostraram inchadas e por esta 

razão, não há análises para fase fresca. No suíno sob o sol (S1), além de inflado, 

apresentou também o intestino exposto. 

 Nesta fase, já deparou-se com uma alta atratividade das espécies associadas a 

carcaça. Registrou-se seis espécies de adultos: C. macellaria, C. albiceps, M. 

domestica, C. megacephala, Lucilia eximia, Sarcophagidae e nenhuma de imaturo. 

Havia uma quantidade maior de dípteros adultos em S1 do que em S2, provavelmente 

em decorrência da exposição do intestino do primeiro, levantando-se a hipótese de que 

tal condição tenha interferido na atratividade em S2. Neste dia, não foram observadas 

larvas de estádios iniciais nem ovos (Figura 12). 
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 No segundo dia de coleta, 48 horas após o óbito, S1 iniciou a fase coliquativa, 

caracterizada pelo desprendimento do tecido em algumas regiões e do extravasamento 

dos líquidos corporais para o solo. A quantidade de insetos era visivelmente maior, 

corroborando com os autores que afirmam que as fases inicias não são tão atrativas 

para as espécies. Segundo Hobson (1932) no período inicial da decomposição, os 

tecidos são ácidos e inadequados para alimentação das larvas, que se alimentam dos 

líquidos presentes entre as fibras musculares; assim, quando os tecidos se tornam 

alcalinos, as larvas passam a utilizá-los como alimento. Coletou-se larvas de segundo 

estádio de C. macellaria, C. albiceps, C. megacephala, C. putoria, O. aenescens e P.  

chrysostoma. S2, ainda na fase Inchado, apresentou o intestino exposto, mas sem a 

presença de imaturos e poucos adultos, das espécies C. macellaria, C. albiceps, L. 

eximia, C. megacephala e Sarcophagidae (Figura 12). 

No 3º dia de estudo, pouco menos de 72h após o óbito, em S1, tem-se o auge 

da fase coliquativa, e a carcaça agora encontra-se tomada por larvas. A riqueza 

encontrada no dia anterior desaparece, e 95% das larvas coletadas, já grande maior 

parte em L3, pertencem à C. albiceps, os outros 5% pertencem à C. megacephala. 

Observou-se os primeiros comportamentos de dispersão larval.  

Nos dias 2º e 3º de estudo, capturou-se indivíduos adultos de C. albiceps 

(n=35), C. megacephala (n=4), C. putoria (n=2), O. aenescens (n = 2), O. 

chalcogaster (n=1) e Ulidiidae (n=7) e larvas nos estádios L1 e L2, das espécies C. 

albiceps (99%) e C. putoria (1%). S2 entrou na fase coliquativa (Figura 12). 

No quarto dia de estudo, capturou-se os adultos de M. domestica (n=15), C. 

putoria (n=2), A. orientalis (n=2), O. chalcogaster (n=2), C. albiceps (n=20), 

Sarcophagidae (n=4). S2 entrou no auge da fase coliquativa, exibindo um cenário um 

pouco mais discreto que o de S1 no dia anterior: carcaça menos consumida, com muitas 

larvas ainda em L2 e também L3.  

 A partir deste dia, em ambas as carcaças, coletou-se somente imaturos de C. 

albiceps, e este padrão se conservou até o desaparecimento dos Diptera do processo. 

Outro fato marcante, ademais, foi o surgimento dos primeiros coleópteros D. 

maculatus, N. rufipes e indivíduos da família Histeridae, que mantiverem presença até 

o final do estudo (Figura 12). 
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Figuras 12: Aspecto das carcaças do primeiro ao quarto dia, durante a estação seca, 

distrito de Lamarão, município de Macaíba 

 

A atividade das larvas em S1 continuou intensa até metade da duração da fase 

coliquativa, no 5º dia de estudo. Neste dia, já era possível encontrar pupas. No dia 

1º - S1 

2º - S1 

3º - S1 3º - S2 

2º - S2 

4º - S1 4º - S2 

1º - S2 



29 
 

seguinte (6º dia), a quantidade de imaturos declinou vertiginosamente. A carcaça 

apresentou umidade em alguns pontos, mas o aspecto coriáceo da pele, que se 

consolidaria ao final do estudo já era visível. Apareceram as primeiras larvas de D. 

maculatus (Figura 13). 

 

 

Figuras 13: Aspecto da carcaça S1 no sexto dia de coleta, durante a estação seca, 

distrito de Lamarão, município de Macaíba 

 

No sétimo dia, registrou-se Pupas em S2 e adultos de D. maculatus e N. rufipes 

predando larvas e pupa, respectivamente (Figura 14). 

 

Figura 14: Dermestes maculatus predando larvas no detalhe em vermelho (A) e 

Necrobia rufipes predando pupa (B), durante a estação seca, distrito de Lamarão, 

município de Macaíba 

 

No nono dia, em S1, tem-se a ausência completa dos imaturos dípteros sobre a 

carcaça, encerrando a fase coliquativa, e em S2, registrou-se larvas de D. maculatus. 

Já no 11º dia, S2 encerra a fase coliquativa com ausência de imaturos e nos dias 

6º - S1 

A B 
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subsequentes até o término do estudo, as carcaças se apresentam cada vez mais 

ressecadas, com a presença somente dos Coleoptera. Alguns predando pupas, outros, 

como D. maculatus ainda alimentando-se da carcaça, e possivelmente de pupas 

também, já que foram flagrados predando larvas. A figura 15 retrata as carcaças nos 

últimos dias de estudo. 

 

Figuras 15: Aspecto das carcaças do nono ao último dia (13º), durante a estação seca, 

distrito de Lamarão, município de Macaíba 

 

Ao término, as carcaças, cada vez mais ressecadas, não prosseguiram para a 

fase de restos/ esqueletização. Isto é, em virtude das condições geográficas, o processo 

de decomposição foi virtualmente interrompido na fase coliquativa (Jíron & Cartín, 

1981), no que culminou às carcaças, adentrarem no processo de mumificação. 

A mumificação, como um processo natural, é resultante da dessecação do 

cadáver, diante de uma rápida e acentuada desidratação (Croce & Croce Jr, 2012). 

Ocorre em cadáveres insepultos, em regiões de clima quente e seco, típico de países 

9º - S1 9º - S2 

11º - S1 11º - S2 

13º - S1 13º - S2 



31 
 

tropicais, e de arejamento intensivo suficiente para impedir a ação microbiana, 

provocadora dos fenômenos putrefativos (Croce & Croce Jr, 2012). 

As múmias têm aspecto característico: peso corporal reduzido em até 70%, pele 

de tonalidade cinzenta-escura, coriácea, ressoando à percussão, rosto com vagos traços 

fisionômicos e unhas e dentes conservados (Croce & Croce Jr, 2012). Tais 

características representam as carcaças em campo: peles rígidas, bem conservadas e 

ressoando um som oco ao serem tocadas. 

S2, apesar de estar sob a sombra, em algumas partes do dia havia incidência 

solar que penetrava por entre as árvores, fato que foi percebido posteriormente, em 

determinados horários, ao longo do estudo. Esse mesmo fenômeno da mumificação 

também foi observado por Jíron & Cartín (1981). 

No que concerne aos indicadores forenses da sucessão ecológica, 

compartilhadas por ambas as carcaças, aponta-se a ocorrência do adulto de C. 

macellaria apenas na fase final do inchaço, quando houve exposição do intestino, 

seguida pela presença dos outros Calliphoridae C. megacephala e C. putoria no 

primeiro dia da fase coliquativa. Registram-se membros da família Sarcophagidae 

entre o final da fase de inchado para o início da coliquativa, bem como um pico de 

abundância de Muscidae e outros Diptera menores a partir do segundo dia da fase 

coliquativa. Surgimento de três famílias de Coleoptera no mesmo dia, em ambas as 

carcaças, e duas delas permanecendo até o fim do estudo. Os predadores de Histeridae 

somem ainda na fase coliquativa, e N. rufipes prossegue até a fase seca. Supõe-se que 

Histeridae se alimente só de larvas, ao passo que o clerídeo N. rufipes possivelmente 

se alimenta de pupas também, já que foi encontrado muito tempo após o abandono das 

larvas de Diptera da carcaça. Por último, o desaparecimento dos Diptera assinalou o 

final das fases Coliquativas, marcadas por uma arrasadora dominância da espécie C. 

albiceps sobre toda a comunidade necrófaga, durante a fase coliquativa. 

É sabido que estudos de sucessão devem ser realizados em todas as regiões e 

serem feitos com um bom número de repetições (modelos) em diferentes estações do 

ano e repetidos por vários anos para definir um padrão de sucessão (Pujol-Luz et al. 

2008), portanto, os resultados do presente estudo constituem-se apenas uma fração de 

várias outras que são necessárias para a montagem deste quebra-cabeças. 

Na carcaça, a comunidade necrófaga constitui-se um sistema complexo que 

inclui processos simultâneos, como a competição intra e interespecífica, predação 

larval facultativa e canibalismo (Gagné, 1981; Erzinçlioglu, 1983; Wells & Greenberg, 
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1992; Wells & Greenberg, 1994), gerando em consequência, um forte impacto na 

comunidade em questão (Hanski, 1987; Wells & Greenberg, 1992). 

Considerando tais interações ecológicas, a exclusão de espécies na carcaça 

dependerá da capacidade de competição de cada uma, bem como, do modo como 

ocorre sua distribuição no espaço disponível. Deste modo, espécies mais agressivas 

podem eliminar outras do substrato através da predação, (Atkinson & Shorrocks, 1981; 

Moura, 2004) e como resultado, provocar altas taxas de dominância na comunidade, 

sobretudo por parte de espécies invasoras (Cruz, 2008). 

C. albiceps constitui-se uma espécie exótica no Brasil e sua presença em 

carcaças expostas tem um impacto importante sobre a fauna necrófaga, pois trata-se 

de uma espécie predadora e canibal (Neves, 2009). Faria et al. (1999, 2001) 

demonstraram que C. albiceps tem uma preferência por presas, em especial espécies 

nativas. No presente estudo, essa predação por C. albiceps foi observada, tanto em 

imaturos, em campo, como também predando adultos, em laboratório. 

Além das interações ecológicas, torna-se importante mencionar fatores 

relacionados à agregação larval. O agregado de espécimes em uma carcaça é 

fundamental para a produção de enzimas e calor do conjunto, o que permite a 

exploração do recurso, já que larvas sozinhas não conseguem produzir enzimas 

suficientes para modificar o substrato, garantindo a sobrevivência e coexistência das 

espécies (Von Zuben, 2000).  

A referida coexistência das espécies, contudo, não aconteceu. Em face de sua 

característica predadora, ao conseguir eliminar outras espécies C. albiceps garantiu sua 

rápida colonização do substrato. Em consequência, conforme observações em campo, 

larvas de C. megacephala apesar de encontradas em uma região da carcaça distantes 

do aglomerado de C. albiceps, foram incapazes de fazer aglomeração, devido à baixa 

densidade (Figura 16). 

A B 
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Figura 16: Aglomerado larval de C. albiceps (A) e baixa densidade larval de C. 

megacephala (B). 

 

Salienta-se que este marcante comportamento da mencionada espécie, bem 

como, os já citados indicadores forenses de sucessão, ocorreram da mesma forma nas 

duas carcaças.  

Sobre os Coleoptera, N. rufipes, típico de uma família de predadores de larvas 

de moscas e pupas, conforme os dados registrados, apresenta também hábito 

necrófago, com preferência por carcaças e cadáveres em estágios secos de 

decomposição e baixa umidade (Arnaldos et al., 2004; Richardson; Goff, 2001; Hasan; 

Phillips, 2010). Os dermestídeos são besouros necrófagos, cujos adultos e larvas se 

alimentam diretamente das carcaças, com preferência por partes mais secas (Voigt, 

1965), porém também com hábito predador. Já os histerídeos constituem-se um grupo 

que são principalmente predadores de larvas e ovos, onde ocorrem em carcaças durante 

as fases iniciais de decomposição, e se alimentam de ovos e larvas de moscas (Kovarik; 

Caterino, 2001). No presente estudo, foram relatados a partir do 4º dia. 

 

4.2 Diversidade  

 

Acerca da Diversidade, o índice encontrado (H’= 0,7957) pode ser considerado 

baixo para estudos desta estirpe. Para fins de comparação, foram realizadas coletas 

anteriores ocorridas na área de estudo em questão (dados não publicados), utilizando 

armadilhas com iscas em decomposição, onde obteve-se índice de H’= 1,24. 

Acrescentando, Campos (2015) em um estudo de comparação da fauna de espécies 

necrófagas em mangues no estado do Rio Grande do Norte também encontrou índice 

semelhante no município de Baía Formosa (H’ 0,7078) e um mais alto no município 

de Extremoz (H’= 1,787).  

Considerando este índice por dia de coleta, por sua vez, inicialmente, os valores 

apresentam-se mais altos, mas a partir do terceiro dia (fase coliquativa), há uma queda 

vertiginosa dos valores, que só torna a subir no décimo dia (fase seca). Isto é, embora 

tenha contido maior número de indivíduos, a fase coliquativa foi a que deteve menor 

índice de Diversidade de Shannon-Wiener entre os estágios de decomposição.  

Considerando este índice por dia de coleta, por sua vez, inicialmente, os valores 

apresentam-se mais altos, mas a partir do terceiro dia (fase coliquativa), há uma queda 
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vertiginosa dos valores, que só torna a subir no décimo dia (fase seca). Isto é, embora 

tenha contido maior número de indivíduos, a fase coliquativa foi a que deteve menor 

índice.  

Tal situação ocorreu influenciada pelos valores de Equitabilidade, proporcional 

à Diversidade, sendo esta explicada pela alta dominância por parte da espécie C. 

albiceps, ao longo da fase coliquativa (3º ao 9º dia). 

Estabelecendo-se uma comparação dos resultados do presente estudo com 

outros de objetivos semelhantes, este menor índice de diversidade durante a fase 

coliquativa também foi encontrado por Cruz (2008). Neste mesmo estudo, registrou-

se alto índice para o estágio fresco, assim como Vasconcelos et al (2013) verificou um 

pico de diversidade das espécies (incluindo não necrófagas) nas primeiras 24 horas.  

Entre as razões que justifiquem os baixos índices de diversidade, se enquadram 

o intervalo de 24h entre as coletas, associado a uma alta velocidade de decomposição. 

Isto é, como a decomposição ocorreu de maneira muito acelerada, o prazo de 24h se 

mostrou longo, culminando na não contemplação da fase fresca, que provavelmente 

continha uma grande quantidade de espécies. Ademais, a área de estudo apesar de 

localizada na zona rural, encontra-se dentro de uma propriedade privada, relativamente 

próxima a casas e vegetação pouco preservada, refletindo um grau de antropização no 

entorno do ambiente de coleta, que certamente influencia na fauna vivente. 

No que concerne à relação deste índice com os dados ambientais, encontrou-se 

significância estatística (p= 0,04) com a temperatura, bem como, entre a diversidade 

e a umidade (p=0,009), no que reforça a importância que tais fatores ambientais agem 

sobra a atividade dos insetos. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O padrão de sucessão ecológica nas carcaças foi influenciado pelas condições 

ambientais em que se encontravam. Ressalta-se, portanto, a importância de se 

aprofundar na influência que os fatores ambientais causam, já que provocaram a 

condição da mumificação em ambas as carcaças, bem como, a umidade e temperatura 

interferiram na atividade dos insetos.  

Desse modo, pode-se supor que óbitos ocorridos no mesmo momento, mas sob 

condições ambientais distintas, poderão apresentar consideráveis diferenças nas 
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estimativas de IPM. Logo, salienta-se a necessidade por metodologias que visem 

minimizar tais consequências, seja através da adequação dos cálculos de IPM às 

regiões, ou padronizando áreas similares de acordo com as características físico 

ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A decomposição é um processo essencial para retornar o material orgânico de 

volta ao ecossistema (Richards e Goff ,1997, Gennard, 2007). Neste processo diversos 

elementos estão envolvidos: condições climáticas, estação do ano, região geográfica, 

exposição à radiação solar, sinantropia, tipo de substrato, latitude, altitude, localização 

e posição do corpo, tamanho do corpo, causa da morte, presença de vestuário, 

competição intra e interespecífica e migração larval, entre outros (Ribeiro, 2003). 

Dentre todos os mencionados, a região geográfica ou zona biogeoclimática na 

qual a carcaça se encontra é o mais importante (MacGregor, 1999), e podem ser 

definidas como habitat, a vegetação, tipo de solo e as condições meteorológicas, nas 

quais inclui-se temperatura e umidade, da área (MacGregor, 1999). 

Neste sentido, embora todos os elementos envolvidos sejam importantes na 

dinâmica da comunidade necrófaga, fatores abióticos e bióticos sésseis, como a 

vegetação, podem ser mapeados e espacialmente relacionados, de modo a encontrar 

padrões de ocorrência que correspondam a semelhanças de habitats.  

Além disso, dados provenientes de pesquisas realizadas na mesma área 

geográfica onde o cadáver foi encontrado devem ser utilizados preferencialmente, a 

fim de se evitarem erros de cálculo (Oliveira-Costa, 2013). Logo, quanto melhor estes 

dados estiverem descritos e relacionados, maior a probabilidade de precisão. 

Para tanto, um importante instrumento a ser utilizado na descrição e análise da 

situação é o Sistema de Informação Geográfica – SIG, que vem sendo amplamente 

utilizado para diversas finalidades, como controle de vetores e doenças (Guimarães et 

al, 2010; Parra-Henao, 2010), bem com, de populações de insetos e variáveis 

ambientais (Marta e Torrusio, 2003), entre outras aplicações. 

O uso de informações remotamente obtidas difundiu-se muito com o 

desenvolvimento dos SIGs. Tais sistemas gerenciam a informação espacial e permitem 

sobrepor mapas de diferentes temas, relacionando e integrando as informações e, 

assim, facilitando a percepção de padrões e relações entre eles (Ruggiero et al., 2006).  

O presente trabalho, objetiva, portanto, compreender a dinâmica existente entre 

os fatores climáticos sobre o processo de decomposição, bem como, mediante a 

similaridade entre os ambientes, delimitar zonas que apresentam características físicas 

em comum, através da sobreposição de dados, em todo o estado do Rio Grande do 

Norte. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O estado do Rio Grande do Norte possui uma área total de 52.811,107 km², 

dividida em 167 municípios. Sobre a população, habitam 3.479.010 pessoas, das quais 

aproximadamente 80% vivem em zonas urbanas (IBGE, 2018). 

 

2.1.1 Clima 

 

No Rio Grande do Norte ocorrem dois grandes tipos climáticos, o Tropical de 

Zona Equatorial e o Tropical do Nordeste Oriental, os quais contemplam 5 

subdomínios: Úmido, Subúmido, Semiárido Brando, Semiárido Mediano e Semiárido 

Forte, todos de clima quente, com temperaturas superiores aos 18°C (Diniz; Pereira, 

2015). 

Conforme Diniz & Pereira (2015), o clima úmido, localizado no litoral oriental, 

representa 5% da área estadual, e nele a estação seca dura apenas 3 meses. O Subúmido 

ocorre no Agreste e parte do Oeste do Estado abrangendo 20% da superfície estadual. 

Possui um excedente de água que vai de 150 a 450mm durante os meses de março a 

junho, com 4 a 5 meses secos. O Semiárido: Ocorre de forma quase contínua em todo 

o interior do Estado e a oeste prolonga-se até o litoral setentrional, representa 57% da 

superfície estadual tendo um excedente de água inferior a 40mm durante os meses de 

março e abril. No Semiárido Brando, a estiagem dura 6 meses, já no Semiárido 

Mediano esse período aumenta para 7 a 8 meses secos. O Clima Semiárido Forte, 

localizado na parte central, abrange uma área total de 18% da superfície estadual e o 

período sem chuvas dura de 9 a 10 meses. 

 

2.1.2 Relevo 

 

O estado do Rio Grande do Norte foi compartimentado em sete domínios 

geomorfológicos (Dantas; Ferreira, 2010). No presente trabalho, considerou-se a 

Planície Costeira, Planícies Fluviais, Tabuleiros Costeiros, Depressão Sertaneja, 

Planaltos Residuais Sertanejos e Planalto da Borborema. 
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 A Planície Costeira, abrange uma estreita e extensa franja ao longo do litoral 

potiguar. Pode ser individualizada em duas seções principais: litoral leste, de clima 

úmido em zona de Mata Atlântica, com ocorrência de chuvas mais intensas ao longo 

do inverno, e litoral norte, de clima semiárido, em zona de Caatinga, com prolongada 

estiagem e um curto período chuvoso entre o verão e o outono (Dantas; Ferreira, 2010). 

As Planícies Fluviais, por sua vez, consistem de vastas planícies de inundação 

em superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos arenoargilosos a 

argiloarenosos, com terrenos imperfeitamente drenados, sendo periodicamente 

inundados (Dantas; Ferreira, 2010). 

Os Tabuleiros Costeiros representam formas de relevo tabulares esculpidas em 

rochas sedimentares, em geral, pouco litificadas e dissecadas por uma rede de canais 

com baixa a moderada densidade de drenagem e padrão dendrítico, com predomínio 

de processos de pedogênese e formação de solos espessos e bem drenados, com baixa 

suscetibilidade à erosão (Dantas; Ferreira, 2010). Estão delimitados, a leste, pelas 

planícies costeiras e, a oeste, pelas superfícies aplainadas da Depressão Sertaneja. 

 A Depressão Sertaneja compreende um diversificado conjunto de padrões de 

relevo com amplo predomínio de superfícies aplainadas com relevo plano e 

suavemente ondulado resultante de processos de arrasamento generalizado do relevo 

sobre diversos tipos de litologias. Essas vastas superfícies aplainadas encontram-se 

pontilhadas por inselbergs e maciços montanhosos isolados, por vezes, desfeitos em 

um relevo de morros e serras baixas (Dantas; Ferreira, 2010). A altitude varia entre 60 

e 200 metros, podendo atingir 300m nas regiões do alto vale do rio Apodi e Jardim do 

Seridó. 

 Os Planaltos Residuais Sertanejos representam relevos elevados em formas de 

platôs ou maciços montanhosos, correspondendo, em geral, a rochas mais resistentes, 

remanescentes do aplainamento generalizado que ocorreu no Terciário. Apresentam-

se, dessa forma, como feições residuais em meio às vastas superfícies de aplainamento 

da Depressão Sertaneja. Dentre os platôs alçados, destacam-se as serras dos Martins e 

de Portalegre, no sudoeste do estado, e a serra de Santana As elevações variam entre 

700 e 800 m de altitude (Dantas; Ferreira, 2010). 

O Planalto da Borborema, localizado na porção oriental do Nordeste brasileiro, 

ocupa extensa área que abrange parte dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 

Rio Grande do Norte. Trata-se de um relevo de degradação em um maciço cristalino 
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pré-cambriano, com vastas superfícies planálticas (Moraes Neto; Alkmin, 2001). No 

Rio Grande do Norte, o Planalto da Borborema varia de 300 a 700 m. 

 

2.1.3 Vegetação  

 

As formações vegetais estão diretamente relacionadas aos fatores climáticos, 

ao tipo de solo e ao relevo. A Caatinga é a vegetação que caracteriza o semi-árido 

norte-riograndense, com uma predominância de 80% da cobertura vegetal no Estado. 

Está representada no Rio Grande do Norte por duas formações: a Caatinga 

Hipoxerófila ou arbustiva arbórea e a Caatinga Hiperxerófila ou arbustiva (Mendonça 

et al, 2014).  

A Caatinga Hipoxerófila é formada predominantemente por árvores e arbustos, 

ocorre no Agreste, em áreas de clima Subúmido e Semiárido. A Caatinga Hiperxerófila 

trata-se de uma formação vegetal resistente a grandes períodos de estiagem, é um tipo 

de vegetação mais seca, rala, de porte baixo, de solo pedregoso, raso e pouco fértil. 

Essa formação vegetal encontra-se nas áreas de clima Semi-árido e Semi-árido Forte 

(Mendonça et al, 2014). 

 A Mata Atlântica são florestas perenifólias, e sua ocorrência está ligada à 

pluviosidade e à umidade que condicionam a uma formação vegetal de maior porte e 

densidade, possibilitando uma variedade de espécies pertencentes a várias formas 

biológicas e extratos. Com o intenso desmatamento que sofreu, atualmente restringe-

se à faixa do Litoral Leste do Estado (Mendonça et al, 2014). 

Os Cerrados são conhecidos regionalmente também como “tabuleiros 

litorâneos”. Os aspectos fisionômicos característicos são de árvores tortuosas, 

esparsas, e intercaladas por um manto inferior de gramíneas e principalmente a 

presença de dois extratos, um arbóreo-arbustivo, com elementos isolados ou em grupos 

formando ilhas de vegetação e um herbáceo ralo e descontínuo, caracterizado 

basicamente por gramíneas (capim). O Cerrado ocupa os baixos platôs (tabuleiros) do 

Litoral Oriental, ocorrendo em manchas muitas vezes associadas com vegetação de 

restinga e Caatinga (Mendonça et al, 2014). 

    

2.2 Elaboração dos Mapas 
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A confecção dos mapas foi feita através do software ArcGis 10.3. Para tanto, 

realizou-se uma sobreposição dos dados de clima, incluindo as informações de 

temperatura, umidade e precipitação, relevo e vegetação, de modo a dispor 

espacialmente a similaridade dos ambientes. Em seguida, as áreas foram vetorizadas e 

delimitadas em zonas. As zonas foram numeradas, e em cada uma, estão contidas as 

mesmas características físicas, e, portanto, receberam a mesma numeração. 

Os mapas abaixo representam os dados utilizados para a demarcação das zonas 

(Figuras 1, 2 e 3). 

 

 

Figura 1: Mapa representando os dados dos subdomínios climáticos utilizados no 

estudo. 

LEGENDA 

Úmido  Subúmido  Semiárido 

Brando 
 Semiárido 

Mediano 
 Semiárido 

Forte 
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Figura 2: Mapa representando os dados de relevo utilizados no estudo. 
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Figura 3: Mapa representando os dados de vegetação utilizados no estudo 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em todo o estado do Rio Grande do Norte, foram demarcadas 40 zonas, 

agrupadas conforme a similaridade dos ambientes (Figura 4). 

 

Figura 4: Zonas geográficas resultantes da sobreposição dos dados de clima, relevo e 

vegetação do Rio Grande do Norte. 

 

Considerando o total de zonas, foram delimitadas cinco no subdomínio 

climático úmido, 9 no Subúmido, 10 Semiárido Brando, 12 no Mediano, e apenas 
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quatro no Semiárido Forte. Essa quantidade reflete a diversidade de ambientes e em 

consequência, maior variedade de ecótopos e habitats (Quadro 1). 

A zona de maior abrangência foi a 33, que se estendeu desde a porção oriental 

do estado, na mesorregião Oeste, no município de Rodolfo Fernandes, na divisa com 

o Ceará, até parte do município de Passa e Fica na mesorregião Agreste, já na fronteira 

com a Paraíba. A zona possui clima Semiárido Mediano, onde predomina a formação 

de relevo Depressão Sertaneja com vegetação de Caatinga. 

 

Quadro 1: Características físicas das zonas, em todo o estado do Rio Grande do Norte. 

ZONA CLIMA RELEVO VEGETAÇÃO 

1 

ÚMIDO 

Tabuleiros Costeiros Mangue 

2 Planície Costeira Mangue 

3 Tabuleiros Costeiros 
Vegetação de 

Tabuleiros 

4 Planície Costeira Vegetação de Mata 

5 Planície Costeira 
Vegetação de 

Tabuleiros 

6 

SUBÚMIDO 

Planície Costeira Vegetação de Mata 

7 Planície Costeira Campo Cerrado 

8 Planície Costeira Caatinga 

9 Tabuleiros Costeiros Caatinga 

10 Tabuleiros Costeiros 
Vegetação de 

Tabuleiros 

11 Planície Costeira 
Vegetação de 

Tabuleiros 

38 Depressão Sertaneja 
Vegetação de 

Tabuleiros 

39 Depressão Sertaneja Caatinga 

40 Tabuleiros Costeiros Campo Cerrado 

12 
SEMIÁRIDO 

BRANDO 

Depressão Sertaneja Caatinga 

13 
Planalto da 

Borborema 
Caatinga 
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14 Depressão Sertaneja 
Vegetação de 

Tabuleiros 

15 Planície Costeira 
Vegetação de 

Tabuleiros 

16 Planície Costeira Vegetação de Mata 

17 Planície Costeira Campo Cerrado 

18 Tabuleiros Costeiros Caatinga 

19 Planície Costeira Caatinga 

20 Tabuleiros Costeiros 
Vegetação de 

Tabuleiros 

21 Planaltos Residuais Caatinga 

26 

SEMIÁRIDO 

MEDIANO 

Planície Costeira Caatinga 

27 Planície Costeira 
Vegetação de 

Tabuleiros 

28 Planície Costeira Mangue 

29 Planície Fluvial Caatinga 

30 Planície Fluvial 
Vegetação de 

Tabuleiros 

31 Tabuleiros Costeiros Caatinga 

32 Tabuleiros Costeiros 
Vegetação de 

Tabuleiros 

33 Depressão Sertaneja Caatinga 

34 
Planalto da 

Borborema 
Caatinga 

35 Planaltos Residuais Caatinga 

36 Depressão Sertaneja 
Vegetação de 

Tabuleiros 

37 
Planalto da 

Borborema 

Vegetação de 

Tabuleiros 

22 

SEMIÁRIDO 

FORTE 

Depressão Sertaneja Caatinga 

23 
Planalto da 

Borborema 
Caatinga 

24 Tabuleiros Costeiros Caatinga 
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25 Tabuleiros Costeiros 
Vegetação de 

Tabuleiros 

 

 

 Sobrepostas às secções das zonas, incluiu-se os dados faunísticos de espécies 

necrófagas já registradas no estado, destacando-se as zonas nas quais os pontos 

encontram-se inseridos (Figura 5 e Quadro 2). 

 

Elaboração: Raíssa Cortês B.F. D’Oliveira/ SAD 69 – 19/08/2018    

 

Figura 5: Representação dos pontos de coleta realizadas em estudos anteriores, com 

as respectivas zonas nas quais os pontos estão inseridos 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

P1, Z5 P2, Z2 P3, Z5 P4, Z10 P5, Z5 P6, Z31 

Baía Formosa Extremoz Parnamirim São Gonçalo do 

Amarante 

Natal Afonso 

Bezerra 

P7, Z24 P8, Z18 P9, Z10 P10, Z33 P11, Z34 - 

Pedro Avelino São Miguel do 

Gostoso 

Macaíba Angicos Currais 

Novos 
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Quadro 2: Dados da Fauna Necrófaga já coletados por todo o estado do Rio Grande 

do Norte 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

B.F EX P SG N A.B P.A SMG M ANG CN 

Calliphoridae            

Chrysomya megacephala             

Chrysomya albiceps             

Chrysomya putoria             

Lucilia eximia             

Lucilia cuprina            

Lucilia sp.            

Cochliomyia macellaria            

Mesembrinella bellardiana            

Sarcophagidae             

Oxysarcodexia intona             

Oxysarcodexia timida            

Oxysarcodexia amorosa             

Peckia (Peckia) chrysostoma             

Peckia (Peckia) pexata             

Peckia (Peckia) vellegasi             

Peckia (Sarcodexia) lambens             

Tricharaea (Sarcophagula) occidua             

Villegasia pernambucana             

Sarcofartiopsis cuneata             

Sarcophagidae            

Fanniidae            

Fannia pusio             

Fannia sp.            

Muscidae            

Ophyra aenescens             

Atherigona orientalis             

Musca domestica             

Ophyra chalcogaster            

Synthesiomyia nudiseta            

Phoridae            

Megaselia scalaris            

Anthomyiidae            

Anthomyiidae             

Ulidiidae            
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*Referências: Andrade et al. (2005), Meira (2013), Campos et al. (2015), Baia (2015), Fonseca (2016), 

D’Oliveira (2018) 

 

A composição de espécies e a sucessão de insetos em um cadáver variam de 

acordo com a região geográfica, conforme mostrado por vários estudos que foram 

conduzidos em carcaças de animais (Richards e Goff 1997, Grassberger e Frank 2004).  

Para tanto, a demarcação das zonas se baseou nas principais características que 

influenciam no processo de decomposição: condições meteorológicas, bem como os 

fatores que alteram a atividade dos insetos nas carcaças (Silahuddin et. al., 2015).  

As características climáticas de determinada região são controladas pelos 

elementos e fatores climáticos. Os elementos do clima são os seus componentes 

principais: temperatura, umidade do ar e precipitação, englobados pelos subdomínios 

climáticos, já os fatores altitude, vegetação e disposições do relevo, trazem alterações 

no clima e/ou nos seus elementos (Torres & Machado, 2008).  

Acerca do elemento temperatura e altitude, a primeira diminui à medida em 

que a segunda aumenta. Em média, a temperatura do ar diminui cerca de 0,6 ºC para 

cada 100 metros de altitude. Além disso, o ar mais rarefeito nas regiões elevadas, 

conserva menos calor, o que torna as temperaturas mais baixas (Torres & Machado, 

2008). 

No estado do Rio Grande do Norte, as regiões do Planalto da Borborema (300 

a 700m), os Planaltos Residuais Sertanejos (700 a 800m), e algumas regiões das 

formações Tabuleiros Costeiros (30 a 100m) e da Depressão Sertaneja (30 a 300m) 

(Dantas; Ferreira, 2010), podem apresentar os efeitos da altitude. Ademais, os 

Ulidiidae            

Drosophilidae            

Drosophilidae            

Tenebrionidae            

Tenebrionidae            

Dermestidae            

Dermestes maculatus            

Scarabaeidae            

Onthophagus sp.            

Cleridae            

Necrobia rufipes            

Histeridae            

Histeridae            

https://en.wikipedia.org/wiki/Scarabaeidae
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principais planaltos, apesar de sua modesta altitude, têm papel decisivo, além da 

temperatura, no aumento ou diminuição nos totais pluviométricos do estado e na 

pressão atmosférica (Diniz; Pereira, 2015). Outro fator influenciador, a orientação das 

linhas do relevo contribui eficazmente para determinar, a direção dos ventos (Torres 

& Machado, 2008). 

A precipitação, por sua vez, diminui acentuadamente à medida que a altitude 

aumenta, independentemente da latitude (Barry, 2008). A primeira foi relatada por 

Archer (2004) como influente nas taxas de decomposição em suínos, assim como 

Perveen e Asmat (2014) observaram redução nas atividades de adultos e larvas na 

carcaça.  

A temperatura interfere diretamente na atividade dos insetos e na taxa de 

crescimento dos insetos (Campobasso et al. 2001). Silahuddin et. al. (2015) em um 

estudo em diferentes ambientes relatou que as altas temperaturas na selva e nas áreas 

rurais aceleraram a taxa de decomposição à medida que as atividades de oviposição e 

insetos aumentavam. Em contrapartida, baixas temperaturas na área montanhosa 

podem ter atrasado a taxa de decomposição, já que a atividade de insetos foi menor. 

Percebe-se a temperatura como elemento pivô, sendo responsável por ditar o 

ritmo de um processo de decomposição, e em consequência, interferir diretamente na 

atividade dos insetos, seja para determinar o tempo de chegada e oviposição, ou, para 

influenciar na taxa de desenvolvimento ao longo do processo.  

No que concerne a umidade do ar, trata-se do componente atmosférico mais 

importante na determinação do tempo e do clima. É resultante da evaporação das águas 

a partir das superfícies terrestres e hídricas e da evapotranspiração de animais e 

vegetais, gerando em consequência, produção de chuvas (Torres & Machado, 2008). 

Perveen e Asmat (2014) relataram que um aumento na umidade impediu a chegada 

mais precoce dos insetos e reduziu o número de larvas. Além disso, um calor seco com 

ambiente de baixa umidade pode resultar na mumificação de carcaças (Silahuddin et. 

al., 2015), fenômeno também observado no estudo da sucessão relatado no capítulo I. 

A vegetação por sua vez, também influi na temperatura, especialmente nas 

máximas, tornando-as mais moderadas em função da sombra que proporcionam, do 

calor que absorvem e da evaporação da água que transpiram (Torres & Machado, 

2008). Além disso, acredita-se que a vegetação em ambientes secos seja o fator 

importante e imediato das comunidades de artrópodes do solo e da terra (Bezemer et 

al., 2010). Bem como, permite o aumento da diversidade de artrópodes, pois atua como 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Mountain%20weather%20and%20climate&author=Barry&publication_year=2008
https://doi.org/10.1890%2F09-2198.1
https://doi.org/10.1890%2F09-2198.1


54 
 

refúgio, reduzindo as mudanças climáticas diárias marcadas, mantendo a umidade do 

solo ao seu redor, incorporando matéria orgânica ao solo (González-Reyes et al., 

2017). 

No ambiente, tais elementos bióticos e abióticos se reúnem para determinar 

estruturas de comunidades e habitats. Desse modo, os dados físicos já mapeados das 

zonas complementados com os de fauna pré-existentes, podem fornecer dados 

consistentes da composição das comunidades necrófagas por todo o estado.  

Cada zona, por possuir característica física própria, a respectiva fauna que a 

habita deverá ser semelhante por toda área. Assim, estabeleceu-se uma previsão da 

ocorrência das espécies, expandindo os dados de fauna pré-existentes, conforme 

mostra o quadro 3. 

 

Quadro 3: Municípios contemplados pelas zonas e a respectiva projeção da ocorrência 

das espécies em cada uma delas 
ZONA MUNICÍPIOS ESPÉCIES 

1 - - 

2 
(3) 

Extremoz, Natal, Baía Formosa 

Chrysomya megacephala, C. albiceps, C. 

putoria, Lucilia eximia, Cochliomyia 

macellaria, Mesembrinella bellardiana, 

Oxysarcodexia intona, O. tímida, O. 

amorosa, Peckia chrysostoma, P. pexata, 

P. vellegasi, P. lambens, Tricharaea 

(Sarcophagula) occidua, Villegasia 

pernambucana, Sarcofartiopsis cuneata, 

Fannia pusio, Ophyra aenescens, 

Atherigona orientalis, Musca domestica, 

O. chalcogaster, Synthesiomyia nudiseta, 

Megaselia scalaris 

3 - - 

4 - - 

5 

(12) 

Extremoz, Natal, São Gonçalo do Amarante, 

Parnamirim, Nísia Floresta, Sen. Georgino 

Avelino, Arês, Tibau do Sul, Vila Flor, 

Canguaretama (Barra do Cunhaú), Baía 

Formosa, Goianinna 

Chrysomya megacephala, C. albiceps, C. 

putoria, Lucilia eximia, Cochliomyia 

macellaria, Mesembrinella bellardiana, 

Oxysarcodexia intona, O. tímida, O. 

amorosa, Peckia chrysostoma, P. pexata, 

P. vellegasi, P. lambens, Tricharaea 

(Sarcophagula) occidua, Villegasia 

pernambucana, Sarcofartiopsis cuneata, 

https://peerj.com/articles/4117/author-1
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Fannia pusio, Ophyra aenescens, 

Atherigona orientalis, Musca domestica, 

O. chalcogaster, Synthesiomyia nudiseta, 

Megaselia scalaris, Anthomyiidae, 

Ulidiidae, Drosophilidae 

6 - - 

7 - - 

8 - - 

9 - - 

10 

(10) 

Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba, Extremoz, Parnamirim, Nísia 

Floresta, São José de Mipibu, Arês, Monte 

Alegre 

Chrysomya megacephala, C. albiceps, C. 

putoria, Lucilia eximia, Cochliomyia 

macellaria, Peckia chrysostoma, 

Tricharaea (Sarcophagula) occidua, 

Ophyra aenescens, Atherigona 

orientalis, Musca domestica, O. 

chalcogaster, Dermestes maculatus, 

Necrobia rufipes, Histeridae, Ulidiidae 

11 - - 

38 - - 

39 - - 

40 - - 

12 - - 

13 - - 

14 - - 

15 - - 

16 - - 

17 - - 

18 

(7) 

São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, 

Taipu, Poço Branco, João Câmara, Ceará-

Mirim 

Chrysomya megacephala, Chrysomya 

albiceps, Cochliomyia macellaria, 

Dermestes maculatus, Onthophagus sp., 

Necrobia rufipes, Histeridae. 

19 - - 

20 - - 

21 - - 

26 - - 

27 - - 

28 - - 

29 - - 

30 - - 
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31 

(25) 

Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Angicos, 

Assú, Ipanguaçu, Upanema, Caraúbas, 

Felipe Guerra, Apodi, Gov. Dix-Sept 

Rosado, Baraúna, Mossoró, Tibau, Alto dos 

Rodrigues, Pendências, Macau, Carnaubais, 

Porto do Mangue, Guamaré, Galinhos, 

Caiçara do Norte, Parazinho, João Câmara, 

Jardim de Angicos, Pedra Preta 

Chrysomya megacephala, Chrysomya 

albiceps, Cochliomyia macellaria, 

Dermestes maculatus, Tenebrionidae 

32 - - 

33 

(53) 

Angicos, Santana do Matos, Bodó, Fernando 

Pedroza, Itajá, São Rafael, Jucurutu, 

Triunfo, Espírito Santo do Oeste, Campo 

Grande, Janduís, Messias Targino, Patu, 

Olho D'água dos Borges, Apodi, Itaú, 

Rodolfo Fernandes, S.F do Oeste, T. 

Grande, Riacho da Cruz, Umarizal, R. 

Godeiro, São Fernando, Jardim de Piranhas, 

Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, 

Ipueira, Ouro Branco, Caicó, Jardim do 

Seridó, São João do Seridó, Cruzeta, 

Florânia, Lajes, Caiçara do Vento, Jardim de 

Angicos, Ruy Barbosa, São Tomé, Passa e 

Fica, São José do Campestre, Tangará, Santa 

Cruz, São B. do Trairi, M. das Gameleiras, 

S. S de São Bento, Serrinha, Boa Saúde, 

Serra Caiada, Pau dos Ferros, Pilões, Rafael 

Fernandes, Alexandria, Tenente Ananias, 

Antônio Martins 

Cochliomyia macellaria 

34 

Currais Novos, São Vicente, Florânia, Ten. 

Laurentino Cruz, Lagoa Nova, Campo 

Redondo, Cel. Ezequiel, São B. Trairi, M. 

Gameleiras, Japi, S.S Bento, Cerro Corá, 

Bodó, São Tomé, Barcelona, Carnaúba dos 

Dantas 

Cochliomyia macellaria,  Lucilia 

cuprina 

35 - - 

36 - - 

37 - - 

22 - - 
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23 - - 

24 

(7) 

Pedro Avelino, Jandaíra, Lajes, Pedra Preta, 

Parazinho, Caiçara do Norte, Galinhos 

Chrysomya megacephala, Chrysomya 

albiceps, Cochliomyia macellaria 

25   

 

É certo que os dados de fauna estarão sujeitos ao grau de antropização, bem 

como ao local dos pontos de coleta, que poderão estar situados em zonas de transição. 

Tomando por base o estudo realizado por Campos (2015) nos mangues dos 

municípios de Baía Formosa e Extremoz (pontos 1 e 2, zonas 2 e 5), o índice de 

Similaridade de Jaccard entre as comunidades necrófagas foi calculado em 0,7222. 

Desse modo, tal previsão pode supor uma ocorrência mínima das espécies nos 

municípios.  

Os elementos e fatores considerados para a demarcação das zonas do presente 

trabalho referem-se ao macroclima de uma região, abrangidos em larga escala. Embora 

os cadáveres sejam um micro-habitat (Mann et al. 1990), fatores abióticos como o 

clima podem influenciar os padrões de riqueza de espécies de artrópodes em escala 

regional (González-Reyes et al., 2017), bem como temperatura, umidade, precipitação 

total e a presença de artrópodes podem manipular o processo de decomposição (Mann 

et al. 1990). Além disso, o microclima local é dependente do macro, sendo este o 

primeiro a ser considerado em um zoneamento.  

Reunindo os dados faunísticos e ambientais tem-se que os processos de 

decomposição e de sucessão da fauna entomológica tenderão ocorrer de maneira 

similar dentro de cada zona. Isto é, as condições físicas consideradas tornam cada zona 

única, sendo suas características mais semelhantes entre si, do que dentro de um 

mesmo município, já que desconsidera os limites políticos. 

Desse modo, esta demarcação pode explicar o porquê de estimativas de IPM, 

por vezes, no mesmo município, possam apresentar cálculos tão distintos, ao passo que 

poderão ser semelhantes a quilômetros de distância. 

Ora, ao mesmo tempo em que as condições ambientais são diferentes, também 

podem ser padronizadas e mapeadas, de modo a contribuir com a diminuição de 

variáveis na análise dos processos de decomposição.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

https://peerj.com/articles/4117/author-1
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No cenário atual de violência em que o país se encontra, em especial o estado 

do Rio Grande do Norte, tem se destacado negativamente. No ano de 2017, o número 

de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) aumentou 20,4% em relação ao ano 

anterior e 18,8% em relação a 2015 (COINE/SESED, 2018).  

Neste âmbito, os municípios registraram CVLI’s entre janeiro e dezembro de 

2017: 595 (Natal), e os da Grande Natal: 152 (Parnamirim), 145 (Ceará-Mirim), 134 

(São Gonçalo do Amarante), 100 (Macaíba), 64 (Extremoz) e 55 (São José de Mipibu), 

bem como 249 (Mossoró), e se destacaram como os mais violentos do estado 

(COINE/SESED, 2018). 

Diante de tão grave situação, o presente estudo pode contribuir para que a 

polícia judiciária o utilize como ferramenta, mesmo que de maneira indireta, e que isso 

contribua para tomada de decisões. 

Na figura 6, o mapa representa a secção das zonas com respectiva associação 

aos pontos de fauna e os municípios com maior número de homicídios e que requerem 

maior necessidade de estudos. Repara-se que o município de Mossoró, ainda não 

possui estudos de fauna necrófaga.  

Elaboração: Raíssa Cortês B.F. D’Oliveira/ SAD 69 – 20/08/2018  

Figura 6: Zonas ambientais que possuem dados de fauna, e os municípios mais 

violentos do estado. Em vermelho, o município de Natal e em laranja, os municípios 
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de Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 

Extremoz e São José de Mipibu. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As considerações do presente estudo podem ser eficaz referência para estudos 

norteadores entre as interações de fatores bióticos e abióticos, bem como no auxílio 

padronização e organização dos estudos e dados da entomologia forense. Ademais, a 

divisão em zonas otimiza os levantamentos de fauna por todo o estado, que podem ser 

realizados por zonas, em vez de municípios, reduzindo o esforço amostral. 

Espera-se num futuro próximo, que estas análises sejam realizadas em escalas 

cada vez menores, bem como considere-se novos fatores, como tipo de solo e grau de 

antropização. Desse modo, há de refinar e aumentar a precisão em cálculos de IPM e 

demais estudos relacionados, ou até mesmo, verificar se as diferenças entre zonas de 

características distintas são relevantes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

ANDRADE, H.T.A. et al. Calliphoridae (Diptera) Coletados em Cadáveres Humanos 

no Rio Grande do Norte. Neotropical Entomology 34(5):855-856. 2005 

 

 

ARCHER, M. S. Annual variation in arrival and departure times of carrion insects at 

carcasses: implications for succession studies in forensic entomology. Aust. J. Zool. 

51: 569–576. 2004 

 

 

ARNALDOS,  M.  I.;  SÁNCHEZ,  F.;  ÁLVARES,  P.;  GARCÍA,  M.  D.  A  Forensic  

Entomology case from  the  Southeastern Iberian  Peninsula.  Aggrawal’s Int.  J.  

Forensic  Med. Toxicol. 5: 22-25 (2004). 

 

 

ATKINSON, W.; SHORROCKS, B. Competition on a divided and ephemeral 

resourse: a simulation model. J. of Animal Ecol. v.50, p.461-471, 1981. 

 

 

BAIA, T. C. Efeito do etanol e flunitrazepam na atratividade de dípteros necrófagos à 

carcaça de rato em um fragmento de Mata Atlântica no município do Natal (RN) e 

detecção dessas substâncias por espectroscopia no infravermelho próximo – Natal, 

RN, 2015. 

 

 

BARRY, R.G.  Mountain weather and climate. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2008 

 

 

BEZEMER TM, et al. Divergent composition but similar function of soil food webs 

of individual plants: plant species and community effects. Ecology 91:3027-3036. 

2010 

 

 

CAMPOS, A. et al., Comparação da Dipterofauna de Importância Forense entre dois 

Perfis de Vegetação de Mangue no Rio Grande do Norte, Brasil, 2015 

 

 

CARVALHO, L.M.L. DE;  LINHARES. A. X. Seasonality of insect succession and 

pig carcass decomposition in a natural forest area in Southeastern Brazil. Journal of 

Forensic Sciences. v. 46, p. 604-608, 2001. 

 

 

CATTS, E.P.; COY, M.L. Forensic Entomology in Criminal Investigations. Annu. 

Rev. Entomol. v.37, p. 253-272, 1992. 

 

 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Mountain%20weather%20and%20climate&author=&publication_year=2008
https://doi.org/10.1890%2F09-2198.1
https://doi.org/10.1890%2F09-2198.1


61 
 

COINE/SESED. Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande 

do Norte, Relatório Estatístico de Crimes Violentos Letais Intencionais - Dezembro de 

2017. 2018 

 

 

CRUZ, T. M. Diversidade e sucessão ecológica de insetos associados à decomposição 

animal em fragmento de Mata Atlântica de Pernambuco. Recife, PE, 2008. 

 

 

DANTAS, M. E.; FERREIRA, R.V. Geodiversidade do estado do Rio Grande do 

Norte. Rio de Janeiro: CPRM,188 p., 2010 

 

 

DINIZ, M.T.M.; PEREIRA, V.H.C.P. Climatologia do estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil: sistemas atmosféricos atuantes e mapeamento de tipos de clima. Bol. Goia. 

Geogr. Goiânia, v. 35, n. 3, p. 488-506, 2015 

 

 

ERZINCLIOGLU, Y. Z. The application of entomology to forensic medicine 

Medicine, Science and the Law. v. 10, p. 208-215, 1983 

 

 

FONSECA, F. V. P. MESEMBRINELLA BELLARDIANA (Aldrich, 1922): O 

PRIMEIRO REGISTRO PARA O RIO GRANDE DO NORTE. 2016 

 

 

GAGNE, R. J. Chrysomya sp. Old World Blowflies (Diptera: Calliphoridae), Recently  

Established in the Americas. Bulletin of the Entomological Society of America. v. 27, 

p. 21-22, 1981 

 

 

GALLO, D. et. al. Entomologia agrícola -  FEALQ, Piracicaba, SP, 2002 

 

 

GENNARD, D. E. Forensic entomology: an introduction. Hoboken (N.J): John Wiley 

& Sons, Chichester, England. 2007 

 

 

GONZÁLEZ-REYES AX et al.  Changes of arthropod diversity across an altitudinal 

ecoregional zonation in Northwestern Argentina. PeerJ 5:e4117. 2017 

 

 

GRASSBERGER, M., AND C. FRANK. Initial study of arthropod succession on pig 

carrion in a central European urban habitat. J. Med. Entomol. 41: 511–523. 2004 

 

 

 



62 
 

GUIMARÃES, R. J. P. S et al. A geoprocessing approach for studying and controlling 

schistosomiasis in the state of Minas Gerais, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo 

Cruz vol.105 no.4. 2010 

 

 

HANSKI, I. Carrion fly community dynamics: patchiness, seasonality and 

coexistence. Ecology Entomology. v. 12, p. 257-266, 1987. 

 

 

JIRON, L. F.; CARTIN, V.M. Insect succession in the decomposition of a mammal in  

Costa Rica. New York Entomological Society. v. 89, p. 158-165, 1981 

 

 

KOVARIK, P.W.  & M.S.  CATERINO.  Histeridae. In: Arnett, R.H. & M.C. Thomas  

(eds.)  American  Beetles.  Volume  1.  Archostemata,  Myxophaga,  Adephaga,  

Polyphaga: Staphyliniformia. CRC Press. 443 p. 2001 

 

 

 

LINCOLN, R.J et al. A dictionary of ecology, evolution and sistematics. Cambrige 

Univ. Press, N. York, 1998 

 

 

MACGREGOR, D.M. Decomposition of pig carrion in southeast Queensland, 

Australia, during summer. 51 st American Academy of forensic Sciences Annual 

Meeting, Orlando, FL. 1999 

 

 

MANN, R. W., W. M. Bass, and L. Meadows. Time since death and decomposition of 

the human body: variables and observations in case and experimental field studies. J. 

Forensic Sci. 35: 103–111. 1990 

 

 

MARTA, C.M & SANDRA TORRUSIO, S. Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección en Entomología: Aplicación en tucuras y langostas (Orthoptera: 

Acridoidea). v.62 n.1-2 Mendoza. 2003 

 

 

MEIRA, L.M.R. A entomofauna cadavérica do Rio Grande do Norte. Dissertação de 

Mestrado, Natal/RN. 80p. 2013 

 

 

MENDONÇA et al. Perfil do Rio Grande do Norte. SEPLAN, 2014 

 

 

MENON, L. et al. Tanatologia forense e odontologia legal: interface e importância na 

rotina pericial. Odonto 2011, v. 19, n. 37, p. 15-23, 2011 



63 
 

 

 

MORAES NETO, J. M.; ALKMIN, F. F. A deformação das coberturas terciárias do 

planalto da Borborema (PB-RN) e seu significado tectônico. Revista Brasileira de 

Geociências, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 95-106, 2001.  

 

 

MOURA, M.O. Variação espacial como mecanismo promotor da coexistência em 

comunidades necrófagas. Rev. Bras. Zoo.p.409-419, 2004 

 

 

OLIVEIRA-COSTA, J. Entomologia Forense: quando os insetos são vestígios. 3ª Ed. 

Rio de Janeiro. Editora: Millenium, 2013.  

 

 

PARRA-HENAO, G.J. Sistemas de Informacion Geografica Y Sensores Remotos. 

Aplicaciones en Enfermedades Transmitidas por Vectores. Vol 24, No 2. 2010 

 

 

PAYNE, J.A. A summer carrion study of the baby pig Sus scrofa. Ecology, v.46. p. 

853-866, 1965 

 

 

PERVEEN, F.; ASMAT, P. Decomposition of the free-ranging urban dog, Canis 

Domesticus (L.) carcass with reference to insect fauna identification: a tool for legal 

investigations. Malays. J. Forensic Sci. 5: 69–77. 2014 

 

 

 RIBEIRO, N.M.D. Decomposição e sucessão entomológica em carcaças de suínos 

expostas em área de cerrado e mata ciliar no Sudeste Brasileiro - Campinas, SP, 2003. 

 

 

RICHARDS, E.; Goff, M. Arthropod succession on exposed carrion in three 

contrasting tropical habitats on Hawaii Island, Hawaii. J. Med. Entomol. 34: 328–339. 

1997 

 

 

RUGGIERO, P.G.C et al. Relação entre solo, vegetação e topografia em área de 

cerrado (ParqueEstadual de Vassununga, SP): como se expressa em mapeamentos? 

Acta bot. bras. v.20(2). P.383-394, 2006. 

 

 

SHARMA, R. et al. Various methods for the estimation of the post mortem interval 

from Calliphoridae: A review. Egyptian Journal of Forensic Sciences, v. 5, p. 1-12, 

2015. 

 

 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/issue/view/CES%20Medicina%20Vol.%2024%232
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2090536X


64 
 

SILAHUDDIN, S. A. et al. The Importance of Habitat in the Ecology of 

Decomposition on Rabbit Carcasses in Malaysia: Implications in Forensic 

Entomology. 52(1):9-23 2015  

 

 

SILVA, A. O. da. Ecologia de comunidades de insetos associados à decomposição de 

Sus scrofa (Linnaeus) (Suidae) expostos em um igarapé de terra firme na Reserva 

Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil [s.n.], 2011. 

 

TORRES, F.T.P; MACHADO, P.J. O. Introdução à Climatologia. Ubá: Ed. 

Geographica, 234p 2008 

 

 

VASCONCELOS, S. D et al. Dipterans Associated with a Decomposing Animal 

Carcass in a Rainforest Fragment in Brazil: Notes on the Early Arrival and 

Colonization by Necrophagous Species. J Insect Sci. 13: 145. 2013 

 

VOIGT, J. Specific postmortem changes produced by larder beetles. J. Forensic 

Med. 12: 76-80 (1965). 

 

 

VON ZUBEN, C.J. Implicaçoes do fenômeno de agregação espacial para dinâmica de 

população de insetos: I. Competição por recursos alimentares e espaço. Rev. Bras. 

Zoociências 1 v. 2. p.117-133, 2000. 

 

 

WELLS, J. D.; B. GREENBERG, B. Laboratory interaction between introduced 

Chrysomya ruffiacies and native Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae). 

Environmental Entomology. v. 21, p. 640-645, 1992 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silahuddin%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24787899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015403/

