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1.INTRODUÇÃO

A decomposição de um cadáver é influenciada pelos organismos que visitam a carcaça nos diferentes estágios de decomposição [5]. Por ser um recurso temporário o processo de decomposição sofre mudanças rápidas devido à sucessão da artropodofauna visitante, gerando interesse tanto para a ecologia quanto para os estudos forenses [7].
O conhecimento da sucessão em cadáveres é um importante tópico em estudos forenses, pois se pode estimar o intervalo postmortem (IPM) analisando a fauna encontrada neste tipo de recurso [11].
Em Díptera encontra-se a maior porção da fauna que se alimenta de cadáveres em decomposição [3], em especial espécies de Calliphoridae que atuam em todas as etapas da decomposição do cadáver e possuem os mais variados comportamentos de ovoposição, tanto diurnos [9] quanto noturnos [8], possuindo espécies que podem ser utilizadas para o calculo do IPM [6].
A maioria dos estudos forenses foram realizados no hemisfério norte [2,15,1], o que torna necessário o investimento em pesquisas no hemisfério sul [4,5,14]. Desta forma, o objetivo deste trabalho é caracterizar a fauna de Calliphoridae em carcaças na região de Pelotas-RS, bem como identificar as espécies com potencial para se aplicado em análises de entomologia forense.

2. MATERIAL E METODOS

O trabalho foi desenvolvido  no campus universitário da UFPEL (31°45’48”S 52°29’02”W) em duas etapas: a primeira etapa de 15 a 22 de março de 2005 e a segunda de 31 de maio a 9 de junho de 2005 caracterizando verão e outono respectivamente.
Foi utilizada gaiola para exclusão de necrófagos vertebrados que permaneceu em campo com a base enterrada a uma profundidade de 10cm, o que permitiu o contato da carcaça com o solo. Como substrato foram utilizadas carcaças de coelhos (O. cuniculus) com 2,8kg em media, os quais foram sacrificados por deslocamento cervical, evitando substancias químicas as quais poderiam interferir nos processos de análise [12].
As coletas foram feitas diariamente entre 11h e 14h. Os insetos com vôo ativo foram capturados com uma rede entomológica modificada, modelo básico descrito em Monteiro-Filho & Peneireiro [13]. Os imaturos foram coletados manualmente e levados para o laboratório para completar seu desenvolvimento.
No momento de coleta foram registradas as temperaturas ambientes fora da carcaça e no interior.
Todos os espécimes foram sacrificados com acetato de etila e preservados em álcool 70% e levados para o Laboratório de Biologia de Insetos no para montagem e identificação.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Durante este estudo foram identificados cinco estágios de decomposição: fresca, incha, murcha, saponificação e seca. O tempo de duração do processo de decomposição em cada estação bem como alguns fatores abióticos obtidos no local de coleta estão demonstrados na tabela I.

Tab.I: Fatores abióticos mensurados no local da carcaça em função da estação do ano.

Temperatura (ºC)
Umidade relativa do ar (%)
Período (dias)
Estação
média do ar
média da carcaça
média
decomposição
Verão
28,8°C
36°C
62,5
13
Outono
23,4°C
25,5°C
76,5
12

Durante o estágio de fresca não ocorre nenhuma variação anatômica na carcaça, apenas pequenas lesões causadas por formigas nas orelhas, nariz e genitália;língua e gengiva perdem a coloração e já apresenta ovos de califorídeos na boca e bordo dos olhos.
A fase de incha é caracterizada pelo inchaço abdominal devido a ação de microrganismos, todas as partes do corpo totalmente descoloridas, boca e ânus apresentam grande quantidade de larvas e o pêlo se solta com facilidade da carcaça.
Na fase de murcha ocorre o rompimento abdominal devido à ação mecânica das larvas, boca totalmente decomposta já aparecendo os ossos da face e alguns ossos da região abdominal. A decomposição mostra-se mais ativa na face em contato com o solo, esta é a fase em que ocorrem as maiores mudanças estruturais e aonde melhor se observa à ação dos insetos.
O estágio de saponificação é o que mais se aproxima da fase adipocera ou seja a hidrólise dos tecidos adiposos, a carcaça perde totalmente a sua forma e transforma-se gradualmente em uma massa de pêlos.
Na fase de seca é caracterizado pelo ressecamento do corpo em contato com o ar, o processo de decomposição começa a se tornar mais lento e as populações associadas diminuem em número e a pele torna-se rígida e retorcida.
As medias de temperatura do ar, umidade relativa e temperatura interna da carcaça estão demonstradas na tabela I. Estes resultados influenciam o processo, já que no outono as médias da U.R foram maiores que no verão e apresentou um tempo de decomposição menor.
Os califorideos coletados e sua sazonalidade estão na tabela II. Nove espécies foram coletadas, sendo que quatro destas foram comuns em ambas estações; três foram restritas ao outono e duas restritas ao verão. Paralucilia xantogeneiates e Hemilucilia segmentaria não foram coletadas mas foram obtidos através da criação das larvas coletadas na carcaça.


Tab.II: Espécies de Calliphoridae (Insecta: Diptera) coletados em carcaça de coelho doméstico (O.  cuniculus) em função da estação do ano. (+) = presença; e (–) = ausência.

Estágio
Espécie
Outono
Verão
Fresca
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819)
+
+

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819)
+
+
Incha
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819)
+
+

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819)
+
+

Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) 
+
+

Hemilucilia semidiaphana (Rondani, 1850)
-
+

Cochliomia hominivorax (Coquerel, 1858)
-
+

Chrysomya putoria (Wiedmann, 1818)
+
+

Calliphora lopesi Mello, 1962
+
-
Murcha
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819)
+
+

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819)
+
+

Hemilucilia semidiaphana (Rondani, 1850)
+
-

Paralucilia xantogeneiates Dear, 1985
-
+
Saponificação
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819)
+
+

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819)
+
+
Seca
Chrysomya albiceps (Wiedmann, 1819)
+
+

Lucilia eximia (Wiedmann, 1819)
+
+

As larvas de Calliphoridae são encontradas de três a quatro dias após a morte e algumas pupas de cinco a seis dias no verão e sete para o outono. O modelo de sucessão revela que adultos de L. eximia e C. albiceps chegam na carcaça a partir do estágio de fresca e H. semidiaphana a partir do estagio de incha.
Os estágios de decomposição em cadáveres humanos são diferentes do que ocorre em outros animais e um bom modelo não humano são porcos [4] .
A variação geográfica atua no tempo e nos estágios de decomposição. Isto é confirmado se o presente resultado for comparado com outros estudos realizados no Brasil [14] e no exterior [15,10], visto que Moura et al [14] utilizando ratos encontraram valores de 16 dias para a decomposição em ambas estações e os valores neste trabalho são 13 dias para o verão e 12 dias para o outono, ou seja, em média três dias mais rápido apesar das dimensões do animal utilizado neste trabalho em comparação com os animais utilizados em Curitiba. Tantawi et al [16] trabalhando com coelhos no Egito obtiveram valores de 15 dias para o verão e 29 dias no outono e Jong et al [10] também trabalhando com coelhos em altas altitudes observou em média 48 dias para a decomposição.
A fauna coletada é muito similar a fauna coletada em outros trabalhos, tanto que se comparado com o trabalho de Carvalho et al [4] que coletaram espécimes associados a cadáveres humanos no IML de Campinas, SP, apenas C. hominivorax,  P. xantogeneiates e C. lopesi não foram coletadas, as demais são similares aos trabalhos conduzidos em Curitiba [14] e Argentina [5].
Os resultados apresentados neste trabalho somado aos dados obtidos na literatura serão utilizados na composição de um banco de dados de espécies envolvidas no processo de decomposição, compondo um arquivo que poderá ser empregado em análises de entomologia forense no Brasil.

4. CONCLUSÕES

As espécies com potencial de indicação forense na região de Pelotas são Lucilia eximia e Chrysomya albiceps por serem as primeiras a chegar no cadáver e não possuírem preferências sazonais, sendo a fauna coletada similar aos demais estudos realizados.
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