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INTRODUÇÃO:

Dentre as espécies que colonizam cadáveres, dípteros da família Calliphoridae destacam-se

por sua abundância, frequência (podem ser encontrados em todos os estágios da decomposição) e por

serem os primeiros a localizar e colonizar o corpo (CARVALHO; THYSSEN; LINHARES; PALHARES,

2000), geralmente nas primeiras horas (OLIVEIRA-COSTA, 2011). Lucilia cuprina (Wiedemann), além

do hábito necrófago, está amplamente distribuída no território brasileiro e tem comportamento

sinantrópico (FERRAR, 1987; GUIMARÃES; PAPAVERO, 1999).

Entre os métodos mais úteis para estimar o intervalo pós-morte mínimo (IPMmin) está o cálculo

da idade de ovos e larvas de insetos que tenham sido coletadas em cadáveres (CATTS; GOFF, 1992).

Isso porque, em geral, o tempo de desenvolvimento de várias espécies é amplamente conhecido.

Estudos têm mostrado que diferentes espécies (e.g., NASSU; THYSSEN; LINHARES, 2014;

LECHETA; THYSSEN; MOURA, 2015) podem ter distintos padrões de desenvolvimento, dependendo

da temperatura a que estão expostos, pois são organismos ectotérmicos (BUSVINE, 1980). No campo

forense, este conhecimento é crucial para estimar com maior precisão o IPMmin (CATTS; GOFF,

1992). Contudo, tais estudos se concentram em registrar a taxa de desenvolvimento dos insetos,

sobretudo de larvas, em temperaturas sob condições controladas de laboratório (THYSSEN, 2011).

Dados sobre o tempo de incubação de ovos e taxa de eclosão de larvas sob distintas condições

ambientais são escassos na literatura (e.g., ALONSO; SOUZA; LINHARES; THYSSEN, 2015). Assim,

este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes condições ambientais, particularmente no
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que diz respeito ao ambiente indoor e outdoor, sobre o tempo de incubação e a taxa de eclosão de

larvas de L. cuprina.

METODOLOGIA:

Os ovos foram obtidos a partir de colônias de moscas adultas, coletadas previamente em

ambiente urbano no campus da UNICAMP, e mantidas em laboratório sob condições controladas

(27±1ºC, 70±10% UR, 12h fotofase). Para estimular a oviposição, uma porção de 50 g de carne moída

bovina fresca foi exposta às fêmeas adultas por aproximadamente 3 h. Os ovos obtidos foram divididos

em dois grupos experimentais, indoor (IN) e outdoor (OT), cada um com seis réplicas. Para cada

réplica, representada por um recipiente de plástico contendo 50 g de carne bovina moída fresca, foram

depositados, com o auxílio de um pincel, 20 ovos. As temperaturas (ºC) do ambiente em que os ovos

se encontravam expostos – IN, dentro de residências, enquanto o OT, na parte externa e ao ar livre –

foram aferidas de hora em hora, com auxílio de um termohigrômetro digital e do aplicativo “Tempo” do

iOS, até o momento da eclosão das larvas. Foi considerado como tempo ou intervalo de incubação o

período desde a oviposição até a eclosão de no mínimo 5 larvas. De 3-6 h após a eclosão, as larvas

foram contabilizadas para avaliar a taxa de eclosão.

Para avaliar possíveis diferenças em relação ao intervalo de incubação e à taxa de eclosão em

cada um dos ambientes foi feita uma Análise de Variância (ANOVA) de 1 fator, seguida pelo teste a

posteriori de Bonferroni, tendo como variáveis respostas as médias do tempo (em h) para as larvas

eclodirem e o número de larvas eclodidas, respectivamente. Adicionalmente, um teste de correlação

de Pearson foi conduzido para avaliar os possíveis efeitos do tipo de ambiente (representando pelas

médias de temperatura) sobre o tempo e taxa de eclosão das larvas. Todas as análises estatísticas

foram feitas com auxílio do programa estatístico R (R CORE TEAM, 2017). O nível de significância foi

de α = 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na Figura 1 é possível observar certa variação entre as médias de temperatura, quando

comparados os ambientes IN e OT, especialmente no horário noturno e antes do amanhecer. No que

diz respeito à influência do ambiente sobre a fase de desenvolvimento embrionária, os resultados

obtidos a partir da ANOVA mostraram que o tempo de incubação variou significativamente entre IN e

OT (F= 360; p< 0,001), mas não houve variação considerável em relação às taxas de eclosão (F=

0,659; p= 0,436) (Tabela 1).

Nesse mesmo caminho, as análises de correlação reforçam que houve forte associação entre

tempo de incubação e ambiente (cuja variável representativa era a temperatura) (r= -0,855), e os

valores negativos indicam o que foi registrado na Tabela 1, ou seja, esta é uma relação inversamente

proporcional onde quanto mais elevada for a temperatura, menor será o tempo que as larvas levarão
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para eclodir. Já a fraca correlação entre ambiente (= temperatura) e taxa de eclosão (r= 0,192) indica

que este fenômeno biológico não sofre interferência direta do tipo de ambiente.

Figura 1. Médias e desvio-padrão das temperaturas (°C) registradas nos ambientes indoor (IN) e outdoor (OT), a cada hora,
dentro de um intervalo de 18 h, desde a oviposição até a eclosão das larvas.

Parâmetros avaliados
Tipos de ambientes de exposição

Indoor Outdoor

Tempo de eclosão (h) 16,75 ± 0,27 19,75 ± 0,27

Taxa de eclosão (%) 74,16 ± 8,25 60,83 ± 8,25

Tabela 1. Médias e desvio-padrão do tempo (h) e taxa (%) de eclosão de larvas da mosca de importância forense, Lucilia
cuprina, expostas sob diferentes condições ambientais.

GRASSBERGER E REITER (2001), em sua avaliação sobre a influência da temperatura em

diferentes estágios do desenvolvimento de Lucilia sericata, também registraram o mesmo tipo de

relação inversamente proporcional entre temperatura e tempo de incubação que fora reportada em

nosso estudo para L. cuprina. Contudo, aqueles autores conduziram seus experimentos apenas em

ambientes internos (= indoor) e com temperaturas constantes e controladas. O presente estudo se deu

em condições mais próximas à realidade encontrada pela equipe de perícia, isto é, condições onde
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temperaturas e ambientes (abertos ou dentro de edificações, veículos, por exemplo) podem variar. De

qualquer modo, mesmo que as condições entre aquele estudo e o nosso não tenham sido similares,

ainda assim os resultados são passíveis de comparação.

Outra questão interessante trazida por CHARABIDZE E HEDOUIN (2018), que trataram de

estudar características biológicas de outros insetos de importância forense, foi a observação de que o

ambiente indoor tende a apresentar menores amplitudes térmicas do que o outdoor. De qualquer

forma, estes autores deixaram claro que o ambiente, ou as temperaturas associadas a ele, exerce

grande influência sob o desenvolvimento dos imaturos, como esperado.

CONCLUSÕES:

O intervalo de tempo para as larvas de L. cuprina eclodirem foi fortemente influenciado pelas

condições ambientais, mas a taxa de eclosão não. Devido à sua importância forense, estudos que

busquem elucidar aspectos biológicos de espécies necrófagas são fundamentais, uma vez que podem

contribuir para aumentar a acurácia do IPM para esclarecer casos de morte violenta.
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