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          O conhecimento da biologia, ecologia e 
distribuição geográfica de diversas espécies de insetos 
necrófagos é primordial para a estimativa do intervalo 
pós-morte (IPM) (Catts & Goff 1992), quando se trata 
de usar os insetos para este fim, diversos fatores 
podem interferir em suas taxas de desenvolvimento, 
tais como temperatura, umidade, presença de drogas 
nos tecidos cadavéricos, entre outros. Este estudo 
teve como objetivo identificar a fauna de insetos 
necrófagos associada a carcaças de cabras (Capra 
aegagrus hircus L.), tratadas previamente com 
ivermectina e expostas em ambiente natural. 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

          As coletas foram realizadas utilizando-se quatro 
carcaças de Capra aegagrus hircus L., duas tratadas 
com ivermectina e duas sem tratamento,  que foram 
expostas entre os meses de Março e Abril de 2012 em 
um fragmento de mata atlântica no campus da 
UNICAMP no município de Campinas, SP, sob a 
presença e ausência de luz solar. 
          Para a coleta dos imaturos que se criaram no 
recurso foram colocadas sob as carcaças bandejas de 
metal contendo serragem. Larvas de último estádio 
que abandonaram o recurso espontaneamente para 
empuparem foram coletadas diariamente e levadas 
até o laboratório para completarem seu 
desenvolvimento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

CONCLUSÃO 

APOIO FINANCEIRO: 

          Esta foi a primeira etapa do trabalho e já pudemos 
perceber diferenças na colonização das carcaças que 
estavam em local sombreado e ensolarado, assim como 
entre as carcaças que foram tratadas com ivermectina e 
o controle. A segunda etapa do trabalho foi realizada 
entre Julho e Setembro e a triagem e identificação do 
material está sendo realizada. 
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Fig. 2. A) Peckia (Pattonella) intermutans. B) Chrysomya 
albiceps. C) Musca domestica. D) Hemilucilia segmentaria 

RESULTADOS 
          Ao todo foram coletados 25.545 espécimes de 12 
espécies diferentes, pertencentes às famílias Fanniidae 
(n=515; n° spp.=5), Calliphoridae (n=17.404; n° spp.=3), 
Muscidae (n=7.590n° spp.=3) e Sarcophagidae (n= 36; n° 
spp.=1). Chrysomya albiceps (Calliphoridae) foi a espécie 
mais abundante (n=14.186), representando 56% do total.  

Fig. 1. A) Armadilha utilizada para coletar os insetos que eram 
atraídos à carcaça. B) Bandeja com serragem para a coleta dos 
insetos imaturos. 
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