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RESUMO 

A Pericia criminal trabalha com um grande número de situações dentro das áreas de 

atuação. Dentro dessa diversidade de estudos está a entomologia forense, que utiliza os 

insetos aliado a justiça para responder perguntas do cotidiano. como: descobrir rotas de 

trafico, maus tratos contra pessoas e IPM (Intervalo Pós-Morte), que é o foco principal 

deste trabalho. Quando há casos em que pessoas estão envolvidas, quanto mais rápida 

for a identificação da mesma, melhor será para os familiares que sofrem com a suas 

perdas. Para que isso ocorra é necessário unir varias áreas da Pericia Criminal para que 

essa identificação se consolide e a entomologia se inclui em uma dessas áreas. A correta 

identificação das espécies de insetos encontradas no corpo é uma das ferramentas que 

auxilia nessa busca pela verdade. Porém, existe grande dificuldade na identificação de 

insetos imaturos e isso retarda o trabalho da perícia. O Código de barra de DNA tem sido 

utilizado com sucesso na identificação da insetos. A identificação correta das espécies é 

importante para a conservação e quantificação da biodiversidade. Com isso este trabalho 

tem como objetivo gerar um banco de dados de sequências do código de barras de DNA. 

O gene utilizado como código de barra de DNA é o gene mitocondrial Citocromo C 

Oxidase 1 (COI). Na validação do gene COI do código de barra de DNA como ferramenta 

taxonômica para identificação de espécies de dípteros de interesse  forese, obtivemos 

um resultado satisfatório das espécies identificadas . O Código de barra de DNA interage 

entre a Taxonômia Clássica e Molecular para uma identificação precisa das espécies. Os 

resultados do presente trabalho demonstraram que como ferramenta taxonômica, o DNA 

barcode pode ser usado para a  identificação molecular de insetos de interesse forense.  

 

Palavras chaves: Entomologia forense, Barcode, Banco de dados, Diptera. 
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ABSTRACT 
The criminal Skill works with a large number of situations within their areas of expertise. 

Within this diversity of studies is forensic entomology, which uses insects allied to justice 

to answer questions everyday. as discovering routes trafficking, mistreatment of people 

and PMI (postmortem interval), which is the main focus of this work. When there are 

cases in which people are involved, the faster the identification thereof, will be best for the 

family suffering from their loss. For this to occur it is necessary to combine several areas 

of Criminal Skill for this identification to consolidate and entomology are included in one of 

these areas. Correct identification of insect species found in the body is a tool that aids in 

this search for truth. However, there is great difficulty in the identification of immature 

insects and this slows down the work skill. The DNA bar code has been successfully used 

in the identification of insects. The correct species identification is important for the 

conservation of biodiversity and quantification. Thus this work aims to generate a 

database of sequences of DNA barcode. The gene used as a DNA barcode is the 

mitochondrial gene Cytochrome C Oxidase 1 (COI). Validation of the COI gene of the 

DNA bar as taxonomic tool for identification of species of Diptera phoresis of interest, 

code obtained a satisfactory outcome of the identified species. The DNA bar code 

interacts between the Classical and Molecular taxonomy for accurate species 

identification. The results of this study showed that as taxonomic tool, the DNA barcode 

can be used for molecular identification of insects of forensic interest. 

 

Key words : Forensic Entomology , Barcode Database, Diptera . 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Entomologia Forense 

A entomologia é uma ciência muito antiga nas civilizações babilônicas e do 

Egito. As moscas apareciam como amuletos, como deuses (Baal Zebub), e como 

uma das pragas na história bíblica do Êxodo (Thompson e Pont, 1993). A 

metamorfose das moscas já era conhecida no antigo Egito como pode ser visto 

em um papiro encontrado no interior da boca de uma múmia que continha a 

seguinte inscrição: “As larvas não se transformarão em moscas dentro de ti” 

[Papiro de Gizé n° 18026:4:14]. A maioria dos insetos encontrados em corpos 

embalsamados são os mesmos que agora auxiliam na solução de casos de morte 

(Greenberg 1991). 

A entomologia forense é a área de investigação cientifica que interpreta as 

informações fornecidas pelos insetos na resolução de questões de caráter forense 

(Carreira et al., 2008). Segundo Lord e Stevesson (1986) a entomologia forense 

divide o estudo de insetos em três categorias: urbana, de produtos estocados e 

médico-legal. Esta última se baseia na utilização de artrópodes na resolução de 

crimes, frequentemente aqueles ligados à morte violenta (Hall, 2001). 

Desta forma, por entomologia médico-legal ou forense entende-se a 

aplicação dos estudos sobre insetos (ou outros artrópodes) associados a um 

cadáver humano em decomposição, além dos eventos que envolvam suspeitas 

de crime, a fim de disponibilizar informações necessárias para uma posterior 

investigação (Keh, 1985; Smith,1986; Greenberg,1991; Von Zuben et al., 1996; 

Vanlaerhoven e Anderson, 1999). 

A fauna entomológica decompositora exerce um importante papel 

ecológico com envolvimento direto na entomologia forense e as questões médico-
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legais. Conhecimentos sobre a entomologia forense médico-legal estão ligados 

com estudos relacionados à taxonomia, biologia e ecologia dos táxons envolvidos 

nos processos de decomposição de animais e seres humanos (Ururahy, 2008).  

O primeiro registro de utilização de insetos na investigação criminal que se 

conhece ocorreu no século XIII, na China. Foi um caso de homicídio em que um 

lavrador apareceu degolado por uma foice. Para resolver o caso, todos os 

lavradores da região foram obrigados a depositar suas foices no solo, ao ar livre. 

As moscas pousaram em apenas uma delas, atraídas pelos restos de sangue que 

ainda estavam aderidos à lâmina. A conclusão foi que aquela era a foice do 

assassino (Benecke, 2001). 

Estudos pioneiros e sistematizados da entomofauna de cadáveres se 

deram com a publicação do livro de Mégnin (1894), que listou a sequência 

cronológica da decomposição de corpos e a colonização dos mesmos por insetos, 

sendo essas sequências descritas como oito ondas de invasões, sendo 

reconhecidas as ordens Diptera, Lepidoptera e Acarina.  

A sucessão, segundo Oliveira-Costa (2007), segue um padrão inicialmente 

previsível, visto que a cada fase o processo de decomposição o extrato é 

colonizado por determinados grupos, que se sentem mais atraídos por estágios 

diferentes. Desta forma é possível associar espécies a fases específicas da 

decomposição. 

O conhecimento da sucessão de insetos e sobre colonização cadavérica, 

numa determinada área geográfica permite, através da análise da entomofauna 

do cadáver, fazer uma estimativa do tempo decorrido depois da morte (Anderson, 

2001). Os insetos podem ser úteis na investigação de um crime por fornecerem a 

estimativa de tempo transcorrido após a morte, também conhecido como intervalo 
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Pós-Morte (IPM). O IPM é baseado no tempo que o inseto leva para se 

desenvolver de ovo até o estágio no qual ele foi encontrado no cadáver. Por meio 

deste tipo de estudo, pode-se inferir dentre outros aspectos, onde o crime ocorreu 

analisando a fauna na região onde o cadáver foi encontrado; o culpado do crime, 

relacionando insetos ou fragmentos encontrados no suspeito e vítima ou no 

suspeito e também o local do crime (Galloway et al., 1989; Goff e Flynn, 1991; 

Miranda et al. 2006).  

Devido ao olfato apurado, esses animais sentem rapidamente os odores 

exalados pelos cadáveres, onde se instalam e procriam, pois a carne decomposta 

forma um ótimo habitat, seja como sítio de cópula, estímulo à oviposição ou fonte 

proteica (Greenberg, 1985; Jirón e Vargas-Alvarado, 1983; Miranda et al., 2006). 

As espécies de moscas necrófagas apresentam três ínstares larvais. As larvas 

param de se alimentar após o terceiro instar e abandonam a carcaça em sentido 

radial buscando proteção e condições favoráveis para empupar e posteriormente 

emergir na sua forma adulta, fechando o ciclo (Gomes; Zuben, 2005). 

A aceleração da putrefação cadavérica ocorre pela ação desses artrópodes 

(Love; Hamilton, 2011), sendo que para cada estágio de decomposição do corpo 

determinado grupo de insetos é atraído. Fatores como temperatura e umidade do 

ar exercem influência e podem alterar dados a respeito dos padrões de sucessão 

ecológica das espécies colonizadoras do cadáver. Os registros referentes à 

distribuição geográfica destes táxons tonam-se então, de fundamental importância 

para o IPM assim como o conhecimento do período levado por cada estágio de 

desenvolvimento do inseto (Oliveira-Costa, 2007; Carvalho, Queiroz, 2010)  

As pesquisas realizadas em outros países somam um grande banco de dados 

sobre o padrão de sucessão de insetos nos corpos. Porém, devido às condições 
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climáticas brasileiras aliadas à grande extensão territorial do país, esses dados 

não podem ser seguramente utilizados nos nossos exames periciais (Mann et al., 

1990). 

 O conhecimento da fauna local é muito importante quando se fala em 

investigação, dados de regiões com características diferentes, podem não 

fornecer com exatidão a identificação das espécies encontradas no local inicial do 

estudo, havendo desta forma a necessidade de um banco de dados mais 

completo de espécies encontradas por região (Cainé et al., 2009).  

 Os estudos feitos no Brasil têm visado a priori a identificação das espécies 

que são atraídas a corpos de animais em decomposição, incluindo humanos, mas 

os inventários faunísticos ainda são diminutos (Pujol-Luz et al. 2008; Vasconcelos 

& Araújo 2012). O conhecimento das espécies envolvidas no processo de 

decomposição é o primeiro passo para uma efetiva utilização dos insetos como 

ferramenta para resolução de crimes (Barros et al., 2008) 

Atualmente pode-se verificar, no Brasil, um interesse crescente na 

pesquisa em entomologia forense, contemplando aspectos biológicos, ecológicos 

e taxonômicos, dando uma maior precisão na estimativa do intervalo pós-morte 

entre outras aplicações. (Moura et al., 1997; Thyssen, 2005). 

Do total de insetos encontrados em carcaças, cerca de 60% é 

representado por dípteros, destacando-se entre eles os califorídeos, os 

sarcofagídeos e os muscídeos (Payne, 1965; Greenberg, 1991). Exemplares 

destas famílias possuem boa representação quando se fala em sucessão, já que 

constituem as fontes mais comuns de evidências coletadas durante a 

investigação criminal (Wells e Sperling 2001; Oliveira-Costa 2008). 
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Com cerca de um milhão de espécies descritas no mundo e 100.000 no 

Brasil, os insetos constituem o grupo mais diversificado de organismos no 

planeta, representando cerca de 60% de todas as espécies conhecidas (Carvalho 

2012; Rafael et al. 2012). Mais de mil espécies podem ser encontradas em um 

jardim ou quintal e suas populações podem chegar a milhões por hectare 

(Tripplehorn & Johnson 2005). 

Os Dipteras são encontrados desde o limite norte das terras do Ártico até o 

sul das ilhas próximas à costa da Antártica (Vockeroth 2002); Eles fazem parte 

das quatro ordens megadiversas de insetos holometábolos e é a melhor 

inventariada. Em compensação, o número de espécies descritas ainda deixa a 

desejar da real diversidade, devido a ausência de descrição de espécies em 

algumas regiões. A estimativa é que haja em torno de 400.000 espécies no 

mundo e 60.000 no Brasil (Carvalho et al. 2012). 

Os dípteros estão divididos em duas subordens, a que reúne todos os 

mosquitos e as moscas com longas antenas, chamadas de Nematocera, e aquela 

que reúne as moscas robustas e compactas com antenas curtas, denominadas de 

Brachycera. Na subordem Brachycera, estão as espécies necrófagas das famílias 

Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, Fanniidae e Stratiomyidae, que 

representam os insetos de maior relevância forense (Fontoura et.al., 2009; 

Gennard, 2012). 

Os dípteros são insetos que apresentam apenas um par de asas 

transparentes com nervuras, localizadas anteriormente. As asas posteriores foram 

transformadas em estruturas menores denominadas balancins ou halteres, úteis 

na estabilidade durante o voo. Os indivíduos dessa ordem podem variar muito de 

estilo de vida e tamanho. O tamanho é uma característica importante no estudo 
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de moscas necrófagas (que se alimentam de matéria orgânica em 

decomposição), já que são atraídas pelo odor que o vento leva até elas; isso 

indica que precisam voar contra o vento para alcançar o corpo (Turner, 1987). Os 

imaturos (ovos e larvas) dos dípteros necrófagos, que também podem apresentar 

comportamento predador e canibal, são os principais responsáveis pela perda de 

massa da carcaça durante o período de decomposição. Por serem pecilotérmicos, 

sua taxa de desenvolvimento aumenta com o aumento da temperatura (Gomes, 

Zuben, 2005; Gennard , 2012).  

A família Calliphoridae é composta por mais de 1000 espécies (Byrd e 

Castner, 2001) e engloba as espécies mais importantes capazes de fornecer 

informação relativa a determinação do IPM. Estas espécies são atraídas por 

matéria orgânica em decomposição e por excrementos, constituindo assim os 

primeiros insetos a localizar e colonizar cadáveres. As larvas desta família são 

caracterizadas pela sua capacidade energética e voracidade, pois secretam 

fluídos digestivos que contêm enzimas proteolíticas que facilitam e aceleram a 

decomposição dos tecidos. 

A família Calliphoridae compreende as moscas varejeiras de coloração 

escura com reflexos metálicos no abdome em verde, azul ou violeta (Carvalho e 

Ribeiro, 2000). De acordo com Amorim et al. (2002), ocorrem na região 

Neotropical 28 gêneros e 126 espécies de califorídeos. Destas, são encontradas 

no Brasil 36 espécies endêmicas, das quais 17 espécies apresentam interesse 

forense (Mello, 2003; Carvalho e Mello-Patiu, 2008). Os adultos desta familia são 

sinantrópicos e extremamente ágeis. Apresentam três ínstares larvais e suas 

larvas são vorazes e essencialmente necrófagas, podendo se desenvolver 
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também em material orgânico em decomposição, e mais raramente em tecido 

animal vivo, onde realizam parasitismo (Oliveira-Costa, 2011; Rosa,  et al., 2011). 

De distribuição praticamente mundial, colonizam habitats urbanos e rurais, 

sendo muito comum a sua presença em cadáveres humanos. Costumam ser os 

primeiros membros da entomofauna a visitar a carcaça em decomposição, sendo, 

portanto, os indicadores forenses mais exatos do tempo de morte de um cadáver 

(Nuoerteva, 1977). No Velho Mundo, as moscas do gênero Calliphora, Lucilia e 

Chrysomya são consideradas as espécies mais importantes e freqüentes em 

cadáveres.  

A família Sarcophagidae compreende 2.600 espécies que, na fase adulta, 

apresentam morfologia externa bastante uniforme, o que dificulta sua identificação 

(Amorim, 2009). São representados por moscas de grande porte, que apresentam 

coloração cinza, olhos vermelhos, três faixas pretas longitudinais no dorso do 

tórax e abdome xadrez cinza brilhante. São espécies de difícil identificação, 

diferenciando-se principalmente por meio da genitália masculina. São larvíparos, 

ou seja, realizam a postura de larvas já em primeiro instar, e de acordo com 

alguns autores têm preferência por estágios mais avançados da decomposição 

(Carvalho; Linhares, 2001; Gennard, 2012).  

Os indivíduos desta família são frequentemente observados em habitats 

interiores ou em condições adversas que impossibilitam o voo a outros insetos. 

Por esta razão, encontram-se entre os primeiros insetos a localizar restos 

cadavéricos, logo a seguir aos indivíduos da família Calliphoridae. Os adultos são 

atraídos, preferencialmente, por substâncias adocicadas, embora possam 

também ser encontrados associados aos primeiros e últimos estádios de 

decomposição. As larvas são fortemente atraídas por matéria em putrefação. 
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Representantes da família Muscidae estão presentes em todas as regiões 

biogeográficas e compreendem cerca de 4.500 espécies descritas distribuídas em 

173 gêneros (Carvalho et al. 2005). Na região Neotropical são reconhecidos 84 

gêneros e 840 espécies (Carvalho e Couri 2002); existindo no Brasil 20 espécies 

de muscídeos de interesse forense (Carvalho e Mello-Patiu 2008). Os muscídeos 

em geral são cosmopolitas e apresentam alto grau de sinantropia, sendo 

encontrados em praticamente todos os tipos de ambiente. São moscas que 

podem variar de pequenas a grandes, de cor negra, acinzentada, amarelada ou 

ocasionalmente verde ou azul metálica (Oliveira-Costa , 2011). 

Tanto os califorídeos quanto os muscídeos ovipõem sobre matéria orgânica 

em decomposição, utilizando este substrato como fonte proteica para si ou para o 

desenvolvimento das fases imaturas. Pelo fato de os sarcofagídeos serem 

ovovivíparos e depositarem larvas de primeiro instar nas carcaças, parecem 

apresentar um pioneirismo na sucessão (Byrd e Castner 2001). 

1.2 Sucessão Entomológica  

A composição da comunidade de artrópodes relacionada ao padrão de 

sucessão esperado nos corpos, habitualmente, é utilizada para estimativa de 

intervalo pós-morte nos corpos em adiantado estado de decomposição. Deve-se 

considerar, porém, os diversos fatores presentes na cena do crime que podem 

retardar ou acelerar a sucessão. Nos estágios iniciais de decomposição, bastam 

as técnicas usuais de cronotanatognose e o tempo de desenvolvimento dos 

insetos imaturos. Neste caso, o padrão de sucessão serve como um indício a 

mais do tempo de morte. Contudo, quando o processo de decomposição 
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encontra-se adiantado e os outros métodos falham, esse método é o mais 

acurado (Oliveira-Costa, 2003).  

No processo de decomposição, o corpo irá servir de alimento e/ou abrigo 

para uma sucessão de diferentes espécies de insetos. As moscas Calliphoridae, 

por exemplo, predominam no início da decomposição do cadáver, mas quando o 

corpo já está em um estado avançado de decomposição, os besouros é que 

predominam (Gomes, Zuben, 2004). Segundo Torrez (2006) a morte leva a uma 

perda de temperatura do corpo, a qual se equilibra com a do meio ambiente em 

24 horas, desde que a temperatura não seja muito reduzida. Surge a palidez não 

só no pescoço, mas também em outras partes, já no decorrer da primeira hora, ao 

passo que a rigidez cadavérica se instala por completo transcorrido um tempo de 

aproximadamente sete horas para depois desaparecer como as circunstâncias 

entre dois a quatro dias. Neste momento as primeiras ondas de moscas começam 

a chegar ao corpo. As fêmeas contendo ovos chegam ao corpo, aspiram o 

sangue e outras secreções que saem dos orifícios naturais e realizam a postura. 

Desta forma inicia-se o desenvolvimento da fauna cadavérica, que passa por 

períodos distintos: o primeiro período é o Sarcofágico, no qual os dípteros se 

enquadram e dura até o 3º mês, o segundo período é o Dermesteriano, com a 

participação de coleópteros e traças e dura do 3º ao 4º mês, o período seguinte é 

o Silfiano, sendo encontrados dípteros e coleópteros e dura do 4º ao 8º mês e o 

último período é o Acariano Torrez (2006), no qual os ácaros atuam e dura do 6º 

ao 12º mês.  
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1.3  Fenômenos Cadavéricos  

Segundo Carvalho (2010), transcorrido o exato momento da morte iniciam-

se os chamados fenômenos abióticos consecutivos e transformativos que indicam 

a realidade da morte e por meio deles pode-se calcular o tempo em que ocorreu o 

óbito. Esses fenômenos são:  

Desidratação cadavérica ou evaporação tegumentar, na qual ocorre a 

perda de água ao longo da superfície da pele do cadáver e se caracteriza pela 

diminuição do peso. A pele desseca e endurece. Essa fase está relacionada com 

IPM determinado para as primeiras 24 horas. Segundo Silva (2005) a espécie 

Chrysomya megacephala é a espécie encontrada da fase fresca até a fase de 

restos, com maior concentração na fase de deterioração e nos estágios iniciais 

das fases de massa.  

Resfriamento corporal ou “algor mortis”, é a fase na qual a temperatura cai 

e tende a se equilibrar com o meio ambiente progressivamente e sem 

uniformidade. A velocidade de resfriamento é mais lenta em obesos e em vítimas 

em ambientes fechados, sem circulação de ar; tende a ser mais rápida em 

crianças e velhos e em vítimas com grande hemorragia. A espécie Chrysomya 

albiceps foi relacionada com a fase final do estágio fresco até a fase de restos e 

também com maior concentração na fase de deterioração (Silva, 2005).  

Após a morte o corpo começa a passar por transformações devido às 

desordens bioquímicas decorrentes da morte celular. Com a baixa do pH intra e 

extracelular, as membranas celulares se rompem e os tecidos se desintegram. 

Com a ação de microrganismos e suas toxinas ocorre a putrefação, que está 

dividida em fases. O tempo de duração varia de acordo com fatores intrínsecos 
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(idade, causa da morte, dentre outros) e extrínsecos como a temperatura e 

umidade. Ainda, a denominação e quantidade de fases também variam de acordo 

com o autor. A espécie Cochliomya macellaria que foi relacionada com a fase 

fresca até o começo da fase de restos, tendo uma maior concentração de 

exemplares nos estágios de inchamento e deterioração (Silva, 2005).  

Muitos autores, a fim de categorizar os estágios de decomposição em 

diferentes localidades e circunstâncias, propuseram uma divisão do processo de 

decomposição que melhor representasse as condições ambientais apresentadas, 

como Mégnin (1894), na França, que dividiu a decomposição cadavérica em oito 

estágios; Payne (1965), nos Estados Unidos, em seis; Bornemissza (1956), na 

Austrália, em cinco; Jirón e Cartin (1981), na Costa Rica, reconheceram quatro e 

Rodriguez e Bass (1983), nos Estados Unidos, distinguiram cinco, os quais são 

diferentes dos citados por Bornemissza (1956).  

Fase da coloração – começa com o aparecimento de uma mancha verde 

no baixo ventre, local do organismo no qual ocorre o acúmulo de gases. Ocorre o 

descoramento e inchamento da face, escroto e vulva.  Bornemissza (1956). 

Acontece entre 18 e 24 horas e se estende por todo o corpo depois do 3° ao 5° 

dias.  

Fase gasosa – Então os gases inflam, e os tecidos promovem a liberação 

de sangue escumoso e fétido pelos orifícios naturais do corpo. Também 

aparecem bolhas na pele e a vascularização fica visível. Atinge o máximo em 96 

horas. Pela Lei de NYSTEN-SOMMER, a rigidez se manifesta primeiro na face, 

na mandíbula e no pescoço, seguindo-se os Membros Superiores (MMSS), o 

tronco e, finalmente, os Membros Inferiores (MMII); desaparecendo na mesma 
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ordem (Croce, D.; Júnior, C. D. 2009). Os gases de putrefação aparecem na 

seguinte ordem:  

1º dia: gases não inflamáveis;  

2º ao 4º dia: gases inflamáveis;  

5º dia em diante: gases não inflamáveis;  

Fase coliquativa – A pele se rompe e as partes moles começam a 

desmanchar reduzindo o volume pela desintegração. Pode durar de um à vários 

meses.  

Fase de esqueletização – Entre a 3ª e 4ª semana, os ossos vão ficando 

expostos.  

 

Ainda que a maioria dos insetos necrófagos, quando no estágio adulto, 

possa ser identificada morfologicamente, a identificação de estágios imaturos é 

muito complicada e, às vezes, impossível (Schroeder et al. 2003; Wells e Stevens 

2008). Caracteres diagnósticos para imaturos de diversas espécies de dípteros de 

interesse forense são poucos e, às vezes, inexistentes (Wells e Stevens 2008). 

Na Figura 1 está demonstrado o diagnóstico da espécie baseado nas 

características morfológicas e anatômicas do espécime pode não ser de grande 

utilidade na distinção de estádios imaturos, seja devido a estes, não raras vezes, 

serem morfologicamente indistinguíveis, seja devido à inexistência de chaves 

para a classificação desses imaturos.  
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Figura 1: Fases de desenvolvimento dos dípteros de interesse forense. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact
=8&docid=4R8xTgWqcE6ktM&tbnid=ohsM4_S75oi9yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%
2F%2Fwww.fgsc.net%2F2000compendium%2F2000appendix4.html&ei=_knDU4WZKaXe
sASUooKQAw&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNEaBfkOFoT19wowuVlsDqFGMc
doDQ&ust=1405393251943772 
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Embora a utilização do DNA na caracterização destes estágios já exista na 

literatura científica, não só para insetos adultos e larvas, mas também para 

pupários vazios (Mazzanti, 2010), ainda existe a necessidade da criação das 

formas imaturas até a emergência dos adultos para uma correta identificação 

taxonômica. Em casos criminais, a rápida determinação do IPM é crucial para a 

investigação. Frequentemente, não há tempo hábil para a criação das larvas até o 

estágio adulto e os exemplares podem morrer antes que a identificação em nível 

específico ocorra, acarretando a perda de evidências criminais importantes 

(Litjens et al. 2001; Schroeder et al. 2003). Isto ressalta a importância de uma 

rápida identificação das espécies encontradas no cadáver para agilizar o 

processo de reconhecimento do IPM. Uma solução para esses questionamentos é 

a integração entre Biologia Molecular e Entomologia Forense. 

As várias técnicas empregadas pela Biologia Molecular conseguem identificar 

os exemplares em nível específico de forma rápida e confiável por meio de protocolos 

padrões, sem que se exija um profundo conhecimento de Taxonomia por parte dos 

peritos criminais, e podem ser empregados em qualquer estágio de desenvolvimento  

e estado de preservação desses insetos (Oliveira-Costa et al., 2007). 

1.4 O Código de Barras da Vida 

O BOLD é um banco de dados administrado pelo Consortium for the Barcode of 

Life (CBOL). O CBOL teve seu inicio em maio de 2004 e já incluí mais de 120 

organizações de 45 nações. Ele é responsável por promover o desenvolvimento 

da Aliança Internacional de Pesquisa, a qual objetiva construir, nos próximos 20 

anos, uma biblioteca barcode para todos os eucariotos vivos, iniciando com as 1,7 
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milhões de espécies catalogadas até então e posteriormente inserindo as 

espécies ainda desconhecidas cuja previsão é que variem entre 10 e 20 milhões 

de espécies (Ratnasingham, 2007). Uma campanha global, iniciada já em 2004, 

objetiva realizar sequenciamento do código de barra de todas as aves e peixes 

conhecidos até 2012 (Marshall, 2005). Assim, diante desse cenário de grande 

biodiversidade e perigo de sua perda, um método rápido e padronizado que 

auxilie na caracterização dessa biodiversidade é de grade valia. Diante desse 

cenário que o “Código de barras de DNA” ou DNA Barcoding foi proposto (Hebert 

et al. 2003). Este pressupõe que um pequeno fragmento de DNA pode ser 

utilizado como identificador padronizado e único, tal como, um código de barras 

para identificação de espécies já descritas como auxiliando na descoberta de 

novas espécies, uma iniciativa internacional que visa o desenvolvimento de um 

sistema universal para a identificação de todos os seres eucarióticos baseado em 

uma abordagem molecular padronizada (Miller, 2007). 

O DNA Barcode emprega uma região de 648 pares de bases do gene 

mitocondrial citocromo oxidase Subunidade I (COI). O gene COI codifica parte de 

uma enzima terminal de cadeia respiratória da mitocôndria (posições 58-705 no 

final da porção 5´, tendo como referências o genoma mitocondrial de Mus 

musculus Linnaeus, 1758) e tem como premissa que toda espécie deve 

apresentar um código de barras único e que a variação interespecífica é bem 

mais elevada que a intra-específica (esta de até 3%) (Hebert et al., 2003a). Os 

objetivos do código de barras são possibilitar a identificação de espécimes em 

nível específico e facilitar a descoberta de novas espécies. 
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A proposta é de que qualquer pesquisador, onde quer que esteja, seja apto 

a identificar com rapidez e eficiência a espécie, independente das condições de 

preservação da mesma (Stoeckle et al., 2005). 

De acordo com Bolzan (2011) outras vantagens apresentadas pelo uso da 

técnica de DNA barcode são: (1) o fato de se poder identificar espécies a partir de 

pequenas quantidades de tecido, já que o DNA mitocondrial está disponível em 

maior quantidade que o DNA nuclear e é mais dificilmente degradado; (2) não se 

alterar nos diferentes estágios de vida dos indivíduos, o que ocorre no uso da 

morfologia como critério de identificação taxonômica e (3) permitir a rápida 

identificação das espécies, inclusive as crípticas.  

A escolha de um marcador mitocondrial tem sido comumente empregada 

em estudos filogenéticos, já que o mesmo evolui mais rapidamente que o DNA 

nuclear, de modo a acumular um maior número de diferenças, de cinco a dez vez 

mais que genes nucleares (Stoeckle et al., 2005), sendo informativo mesmo 

quando espécies próximas são comparadas (Hebert et al., 2004).  

O DNAmt possui transmissão de origem materna e, assim, a observância 

da molécula de DNA mitocondrial também permite a identificação de genes 

herdados pela mãe. O elevado número de cópias de DNAmt por célula, torna a 

amplificação mais efetiva e a sua forma circular reduz a tendência à degradação 

(Cainé, 2010; Craven et al., 2012). Acumulam mutações cerca de 10 vezes mais 

rapidamente que o DNA genômico e as regiões hipervariáveis evoluem ainda 

mais rapidamente sendo úteis, portanto, no estudo de acontecimentos recentes e 

nas investigações de marcadores espécie-específicos (Torres et al. 2010).  

O DNA mitocondrial (DNAmt) é ainda uma ferramenta muito usada para a 

identificação/separação de espécimes, por ser haplóide, o que faz com que haja 
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apenas uma seqüência que possa ser detectada no organismo (Moritz et al., 

1987; Wells e Stevens 2008). Este número único e a transmissão geralmente 

materna, sem recombinação, o tornam menos suscetível à homogeneização 

genética interespecífica (Wilson et al., 1995). Outro aspecto que deve ser levado 

em consideração é o fato de seu tamanho efetivo populacional ser cerca de ¼ do 

genoma nuclear (Whitworth et al., 2007), como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2. Estrutura do DNA mitocondrial, indicando a localização dos diversos 

genes,https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj

a&uact=8&docid=4R8xTgWqcE6ktM&tbnid=ohsM4_S75oi9yM:&ved=0CAUQjRw&url=http

%3A%2F%2Fwww.fgsc.net%2F2000compendium%2F2000appendix4.html&ei=_knDU4W

ZKaXesASUooKQAw&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNEaBfkOFoT19wowuVlsDq

FGMcdoDQ&ust=1405393251943772 

 

 

 
 
 

Com relação à seleção do COI, Hebert et al. (2003) destacam que regiões 

codificadoras deste gene não apresentam inserções e deleções, as quais 

dificultam o alinhamento; além disso este gene é o que possui primers universais 
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mais robustos e menores taxas evolutivas. Além disso, há que se destacar que, 

pelo menos em animais, o COI apresenta o maior número de sequências 

disponíveis (Hajibabaei et al., 2007).   

A caracterização da subunidade I do gene mitocondrial Citocromo Oxidase 

(COI) é aplicada extensamente na obtenção de dados de identificação espécie-

específicos (para espécies de importância forense ver Sperling et al., 1994; 

Malgorn e Coquoz, 1999; Wallman e Donnellan, 2001; Harvey et al., 2003; Zehner 

et al., 2004; Saigusa et al., 2005; Wells et al., 2007). 

Os maiores obstáculos encontrados na completa aplicação do DNA 

Barcode, são os grupos com baixa diversidade genética em suas sequencias, 

além de resolução de espécies que divergiram recentemente, detecção de 

híbridos e os pseudogenes nucleares (Numts) (Stoeckle et al., 2005). 

Além disso, Yassin et al., (2010) e Bolzan (2011) apontam como fatores 

que podem restringir a utilização do DNA barcode (1) a possibilidade de não se 

conseguir identificar novas espécies que divergiram recentemente já que ainda 

não acumularam maiores níveis de diferenciação; (2) casos em que as variações 

intra e interespecíficas se sobrepõem em espécies não monofiléticas. 

1.5 Banco de Dados  

De acordo com Prosdocimi e colaboradores (2010), os bancos de dados 

são considerados coleções de dados interrelacionados, organizados a fim de 

suprir a necessidade de um grupo específico de aplicações e usuários.  

O International Nucleotide Sequence Database collaboration (INSDC) é um 

grupo do qual três bancos de dados colaboradores participam: o DNA Data Bank 

of Japan (DDBJ), o European Nucleotide Archive (ENA) do European 
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Bioinformatics Institute (EMBL – EBI) e o GenBank do US National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) (Galparin, 2011).  

O GenBank é um dos principais bancos primários – que envolvem 

submissão direta de sequências de nucleotídeos, de aminoácidos ou estruturas 

proteicas. Constitui-se de um banco de dados público de sequências de 

nucleotídeos e proteínas, formulado e distribuído pelo National Center of 

Biotechnology Information (NCBI) (Benson et al., 2002). Em 2010 o GenBank, 

contava com 500 bilhões de perfis consistindo de 50 trilhões de pares de bases 

(Leinonem et al., 2010).  

Os dados encontrados no Genbank podem ser originários tanto de 

pesquisadores individuais, que submetem dados diretamente para uma das bases 

de dados, quanto de submissões em grandes volumes de Centros de pesquisas.  

No GenBank pode-se encontrar a família de programas Blast, que localiza 

o melhor alinhamento entre uma sequência “Query” (sequência consulta) e 

sequências da base de dados, ferramenta mais utilizada neste trabalho.  

1.5.1  BOLD – Barcode of Life Data Systems  

O BOLD é um banco de dados administrado pelo Consortium for the 

Barcode of Life (CBOL), lançado em maio de 2004 já com mais de 120 

organizações de 45 países. O CBOL é responsável por promover o 

desenvolvimento de uma biblioteca barcode para todos os eucariotos vivos. A 

princípio iniciando com as espécies catalogadas até então (cerca de 1,7 milhões) 

e posteriormente inserindo as espécies ainda desconhecidas (entre 10 e 20 

milhões previstas) (Ratnasingham, 2007). 
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Embora o BOLD realize a montagem dos dados barcode e as mantenham 

armazenadas, uma cópia de todas as sequências e dados de espécimes chaves 

também migram para o NCBI ou outros bancos (EMBL e DDBJ) logo que os 

resultados estejam prontos para a consulta pública. 

Como já mencionado, o barcode emprega uma região de 648 pb da 

sequência do COI como padrão para o código de barras; vários estudos 

demonstraram a efetividade dessa sequência na identificação de mais de 95% 

das espécies animais (Herbet, et al., 2009). Para o processo de identificação de 

novas espécies é escolhido um limiar para separar as variações intraespecíficas 

das interespecíficas (Whitworth et al.; 2007). Neste caso (Heberte et al.; 2003 ) 

propuseram um limiar de 3% para insetos sendo que acima dessa porcentagem é 

considerada uma nova espécie. Tem-se conhecimento hoje de pesquisadores que 

consideram um limiar específico para cada grupo (Lefebure et al.; 2006 e Costa et 

al.; 2007). Apesar disso, alguns obstáculos ainda ocorrem, tais como: não há 

unanimidade na afirmação de que um simples e único segmento de DNA possa 

servir de padrão para todas as espécies animais, como por exemplo, os cnidários 

e as plantas que já se tem praticamente certo que não podem ser rastreadas pelo 

gene COI, sugerindo-se o uso dos genes de cloroplastos (Marshall, 2005; Hebert 

et al., 2010).  

Para insetos o gene COI tem sido amplamente utilizado por pesquisadores, 

tais como Hebert et al. (2004) para Lepidoptera, Yassin et al. (2008), Pradeep 

Kumar et al. (2013) e Rolo et al., (2013) para Diptera, Yassin et al. (2009) para 

Orthoptera e demonstrado a efetividade do uso desta sequência na identificação 

das espécies. Por outro lado, Meier e colaboradores (2006) consideram que o uso 

do gene COI não é uma boa ferramenta na identificação de Diptera. Embora 
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alguns autores achem que o COI não seja uma boa ferramenta, devido a algumas 

limitações, ele tem sido considerado sim uma ferramenta de muita eficácia nos 

trabalhos de identificação forense. Além do fator tempo, é importante destacar 

que a execução da taxonomia por meio de técnicas baseadas no uso de 

características morfológicas apresentam algumas importantes limitações como: 

plasticidade fenotípica e variabilidade dos caracteres empregados, podendo levar 

a identificações incorretas; taxóns crípticos, comuns em muitos grupos e regiões 

podem ser agrupados muitas vezes erroneamente as chaves morfológicas 

costumam ser eficientes apenas para alguns estágios do ciclo de vida ou para 

apenas um dos sexos (Hebert, et al 2003; Hebert .; et al 2004; Valentini.; et al, 

2008; Yassin et al 2008). As chaves dicotômicas geralmente requerem um alto 

nível de especialização e entendimento para a correta aplicação o que aumenta a 

frequência de erros associados a essas identificações. Essas limitações acima 

elencadas tornam o uso da tecnologia do Barcode uma ótima ferramenta para 

resolver o problema da identificação de espécies quando seus caracteres 

morfológicos apresentarem alguma limitação (Valentini,et al 2008, Packer.; et al 

2009). 
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2 OBJETIVOS  
2.1 Objetivo  

Diante de todo o exposto na introdução, existe hoje no Estado de Mato Grosso, 

em especial Cuiabá e mais precisamente na Perícia Criminal, uma lacuna em 

relação a identificação da fauna cadavérica e dados mais consistentes que 

possam embasar laudos criminais. Desta forma o objetivo geral do trabalho é 

enumerar a sucessão de espécies entomológicas nas diferentes fases durante a 

decomposição. 

- Padronizar a metodologia de seqüenciamento de DNA mitocondrial e identificar 

espécies através da comparação de seqüências de genes mitocondriais para uso 

na investigação de intervalo pós-morte;  

- Criar um banco de dados (DNA BARCODE) com as principais espécies dípteros 

de importância forense, da região Cuiabá, auxiliando desta forma as 

investigações criminais, fazendo com que esse processo seja agilizado.   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Experimento 

O experimento foi realizado na área pertencente à POLITEC- Perícia Oficial 

de Identificação Técnica (SEJUSP - MT). Como substrato foram utilizadas 

carcaças de suínos (Sus domestica L.) acondicionadas em gaiolas metálicas (60 x 

90 x 45 cm de altura) até a completa decomposição das mesmas. 

Os animais utilizados no experimento tinham entre 10 e 13 Kg, e foram 

doados recém-mortos por um criador local. Foram feitos quatro experimentos, um 

para cada estação do ano: primavera, verão, outono e inverno entre janeiro de 

2010 até o final de dezembro de 2011. O clima na região é tropical quente sub-

úmido, com verões variando entre 25°C e 40°C e inverno podendo chegar a 17°C. 

A primavera e outono são instáveis.  

Foram observadas as fases de decomposição até a completa 

esqueletização. Os estágios de decomposição foram definidos da seguinte forma: 

fase fresca, cromática, enfisematosa, coliquativa e esqueletização.  

As carcaças foram monitoradas todos os dias às 09:00h da manhã, até que 

ocorresse a decomposição total do indivíduo, e as coletas do material larval foram 

realizadas de 3 em 3 dias. Nos dias de coletas essas foram feitas com uma colher 

de sopa e em três partes diferentes do animal (cabeça, abdômen e coxa traseira) 

sempre nesses mesmos lugares.  

Parte dos exemplares coletados foi transportada viva ao laboratório de 

Entomologia Forense da POLITEC, onde completaram seu ciclo de 

desenvolvimento para identificação morfológica dos indivíduos adultos, por um 
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taxonomista usando chaves de identificação para estudos posteriores de 

montagem de banco de dados de adultos. Outra parte foi acondicionada em potes 

plásticos contendo pó de serra onde não receberam alimentação por três dias. 

Após este período foram passadas em água e acondicionadas em vidros com 

etanol 96%. Parte desse material foi guardada em freezer a -20 ºC, parte foi 

guardada como material testemunho e parte usada nos processos de extração de 

DNA.  

3.2 Extração do DNA 

As extrações foram feitas a partir do indivíduo inteiro, como segue: em um 

recipiente fazer o Mix com 60μl de EDTA (C = 0.5M; pH 8.0) e 250μl de Solução 

de Lise de Núcleo por amostra. Distribuiu-se o Mix nos eppendorfs grandes e as 

larvas foram maceradas. Adicionou-se 10μl de Proteinase K (20mg/ml) à solução 

e agitar. Foi deixado em banho-maria a 65ºC durante 2 horas. Opcional: 

Acrescentou-se 1,5μl de solução de RNAse à solução, misturando a amostra 

invertendo o tubo 2-5 vezes. Incubar a solução a 37ºC por 30 min. Deixar a 

amostra resfriando à temperatura ambiente por 5 minutos. Com a amostra a 

temperatura ambiente, colocou-se 100μl de Solução de Precipitação de Proteína 

(Promega) e misturado no vortex durante 20 segundos. A amostra foi resfriada no 

gelo por 5 min. A amostra foi centrifugada durante 10min a 13.000-16.000 x g. A 

proteína formou um pellet branco. O sobrenadante contendo o DNA foi transferido 

para um eppendorf grande contendo 300 μl de isopropanol (temperatura 

ambiente) e misturar a solução, invertendo os tubos. Centrifugar a amostra 

durante 2min a 13.000-16.000 x g. O DNA formou um pellet branco. O 

sobrenadante foi retirado cuidadosamente. Foi colocado 300μl de Etanol 70% e 
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invertido gentilmente o tubo várias vezes para lavar o DNA. A amostra foi 

centrifugada durante 2min a 13.000-16.000 x g. O sobrenadante foi retirado 

cuidadosamente e colocar em banho-maria (40ºC) durante 30min para evaporar o 

álcool. Foi adicionado ao tubo 60-100ul de H2O Mili-Q autoclavada;a amostra foi 

incubada a 4ºC (ou temperatura ambiente) overnight. A amostra foi agitada no 

vortex rapidamente as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro e em 

sseguida estocadas em freezer. 

3.3 Amplificação 

   “A região de DNA mitocondrial utilizada foi a porção final da citocromo c 

oxidaseP subunidade I (COI), correspondente à região do DNA Barcode (Herbert 

et al., 2003a). Este segmento foi amplificado através do conjunto de iniciadores 

LCO1490-L e HCO2198-L (Nelson et al.2007), como mostra a Tabela 1. Foi 

realizada a amplificação  utilizando: 40 ng de DNA; 25mM de dNTP; 20 mM de 

cada iniciador, 2,5 U de Taq e 3-4 mM de MgCl2”.Seguindo protocolo utilizado por  

Kosmann, C. (2009). 

Tabela 1. Iniciadores utilizados para a amplificação e sequenciamento da 

citocromo c oxidase subunidade I (COI). Codificação dos nucleotídeos segundo a 

IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada ) (A= adenina; T = timina; 

C=citosina; G=guanina; W = A ou T; R = A ou G). 

Iniciador Posição Sequência Autores 

LCO1490-

L 

1490 GGTCWACWAATCATAAAGATATTGG Nelson et 

al.,2007 

HCO2198-

L 

2198 TAAACTTCWGGRTGWCCAAARAATCA Nelson et 

al.,2007 
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Os ciclos de temperatura do PCR consistiram em um passo de 

desnaturação inicial de 94ºC por dois minutos, seguido de 30 ciclos de 

desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento a 46ºC por 30 segundos, e 

elongação a 72ºC por 2 minutos. O último ciclo foi seguido de uma incubação a 

72ºC por cinco minutos de elongação final (Nelson et al., 2007.) 

3.4 Sequenciamento 

Os amplicons foram visualizados em eletroforese com gel de agarose 

1,5%, corados com brometo de etídeo. Em seguida foram purificados seguindo 

protocolo baseado em polietilenoglicol (PEG) e estocados em freezer. 

A reação de seqüenciamento foi feita com 40 ng de DNA; 1,6 µM do 

mesmo iniciador da PCR e kit específico de sequenciamento DYEnamic ET@ 

(Amersham). A amplificação foi realizada em um termociclador e os ciclos 

consistiram de desnaturação inicial a 96ºC por 1 minuto, 35 ciclos de 

desnaturação a 96ºC por 10 segundos, anelamento a 50ºC por 5 segundos e 

elongação a 60ºC por 4 minutos (Nelson et al., 2007)” (Kosmann, C. 2009). O 

sequenciamento foi realizado no laboratório Forense da Politec-MT utilizando o 

sequenciar modelo megaBACE 500. 

3.5 Alinhamento 

Para o alinhamento foi utilizada as sequências de consenso  através do 

software Clustal W (Thompson et al. 1994), sendo utilizados os parâmetros 

default , conferidas e editadas manualmente. 
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Existem vários programas disponíveis para realizar o alinhamento e a 

comparação entre sequências biológicas, entretanto entre a comunidade forense 

os programas ClustalW (disponível em http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) 

e o Blast (disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/.) são amplamente 

utilizados. As maiores vantagens são o fato de terem sido projetados para serem 

executados em plataformas com baixo custo computacional e também por 

incluírem técnicas para acelerar os processos de comparação. Por estes motivos, 

foram estas as ferramentas de eleição para a etapa de análises e submissão dos 

dados. 

Quanto à região analisada, o alinhamento de sequências pode ser 

classificado em alinhamento global ou alinhamento local. No alinhamento global, 

as duas sequências devem ser alinhadas de um extremo ao outro, enquanto que 

no alinhamento local procura-se alinhar apenas as regiões mais conservadas, 

independente da posição relativa de cada região em relação à sua sequência. O 

ClustalW é uma ferramenta que se presta com excelência à tarefa de alinhamento 

global de múltiplas sequências, com alta velocidade nas análises (Tuimala, 2004).  

A principal utilidade do Blast neste trabalho foi para a comparação entre 

uma sequência de nucleotídeos fornecida pelo usuário (query) com as demais 

contidas no banco de dados. A comparação das sequências ocorre por 

alinhamento par a par, onde cada par de letras semelhantes recebe um score que 

é determinado por uma matriz de score, na qual os valores são determinados 

empiricamente. Quando em uma sequência não houver gap, esta seria 

representada em um gráfico por uma linha diagonal contínua, caso contrário esta 

linha estaria interrompida uma ou mais vezes (Cruz, 2006). 
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3.6 Entrada dos dados nos bancos de dados  

Uma vez obtida a sequência gênica da amostra questionada, foram 

realizadas as análises e edições necessárias para submissão da sequência à 

base de dados para a pesquisa de similaridade. Os dados brutos provenientes do 

sequenciador, chamado de base calling, normalmente são submetidos a um 

programa de base calling. Há vários programas de base calling, tais como o 

Bioedit e o Geneious. O arquivo base calling carrega os dados do sequenciador e 

a identificação da sequência gerada, atribuindo um valor de qualidade para cada 

posição do nucleotídeo. Cada tipo de sequenciador traz associado um programa 

de base calling, no entanto o mais comum deles é o programa PHRED. 

De acordo com Prosdocimi et al. (2010) o PHRED interpreta dados de 

sequências a partir de arquivos SCF (standard Chromatogram Format), arquivos 

de cromatograma dos analisadores automáticos de DNA ABI e arquivos Mega 

Bace ESD; a partir dos dados brutos do sequenciador, reconhece-se, a sequência 

de nucleotídeos, atribuim-se valores de qualidade às bases constituintes e gera 

arquivo de saída contendo informações sobre o base call e os valores de 

qualidade.  

As pontuações de qualidade inseridas nos arquivos de saída do PHRED 

representam a probabilidade logarítmica negativa em escala de erro de uma base 

call, de forma que, quanto maior o valor de qualidade do PHRED, menor a 

probabilidade de ter ocorrido um erro na identificação da base. Só para se ter um 

parâmetro, um valor de PHRED 20 para uma determinada posição nucleotídica 

significa que ela apresenta uma chance em 100 de estar errada e um valor de 

PHRED 30 representa uma chance em 1000 (Carmo, 2011). As sequências estão 
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em processo de deposição no genbank, de forma que os números de acesso 

ainda não estão disponíveis. 

3.7 Sistemática Molecular 

A sistemática molecular engloba uma série de abordagens de relações 

filogenéticas, que são inferidas a partir de macromoléculas dos organismos em 

estudo (Soltis e Soltis 2000). 

Ainda que o objetivo do presente trabalho não seja a análise da filogenia 

das espécies de Diptera amostradas, mas sim a criação de um banco de dados 

que possibilite a rápida identificação dos espécimes presentes em cadáveres, a 

avaliação da sistemática molecular foi feita por meio da montagem de árvore 

filogenética e distância gênica.  

Neste sentido, o projeto DNA barcode também não possui o objetivo de 

resolver relações filogenéticas, no entanto tais análises devem ser realizadas a 

fim de detectar grupos monofiléticos e, consequentemente, delineação das 

espécies (Nelson et al., 2007). 

Desta forma, a elaboração e análise de cladograma foram realizadas a fim 

de encontrar o monofiletismo entre as espécies que colonizam corpos em 

decomposição. 
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4   RESULTADOS 

 
A primeira etapa do experimento foi realizada no período de maio a 

setembro que compreende o período de seca. A segunda etapa foi realizada no 

período de novembro a março, que compreende o período chuvoso. Não houve 

para as duas etapas, variações climáticas diferentes das médias anuais normais 

ocorridas para o região de Cuiabá. Para a primeira etapa, foram observadas que 

a temperatura e a precipitação pluviométrica foram maiores que as da segunda, 

que caracteriza-se por apresentar um clima mais úmido com temperaturas mais 

baixas. 

Os tempos de duração nas duas etapas do experimento foram bem semelhantes 

No período chuvoso, onde a temperatura é mais amena e a umidade é mais 

elevada proporcionou uma decomposição mais lenta dos tecidos moles da 

carcaça. Já no período de seca devido a temperatura muito elevada teve como 

consequência um processo mais acelerado pela fauna decompositora. 

Foi extraído o material genético de 220 indivíduos, dos quais em 50% foi 

possível obter amplicons do gene COI. Deste total bem sucedido, 16 espécies 

puderam ser identificadas com o uso de sequências, em sua maioria, com 612pb. 

A distribuição das espécies está mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Lista de espécies encontradas através da extração de DNA com uso de 

Barcode no processo de decomposição de Sus scrofa. 

 
Família Gênero Espécie 

Muscidae 
Musca M. domestica L. 

Ophyra O. albuquerquei (Loper, 1985) 
O. aenescens (Wiedemann, 1830) 

Calliphoridae 

Sarconesia S. chlorogaster (Wiedemann, 1831) 

Chrysomya C. albiceps (Wiedemann, 1819) 
C. megacephala (Fabricius, 1794) 

Lucilia 

L. cluvia (Walker, 1849) 
L coeruleiviridis (Macquart, 1855) 

L. cuprina (Wiedemann, 1830) 
L. cuprina Hawaii (Wiedemann, 1830) 

L. eximia (Wiedeman, 1819) 
L. mexicana (Macquart, 1843) 
L. porphyrina (Walker, 1856) 
L. sericata (Meigen, 1826) 
L. thatuna (Shannon, 1926) 

Sarcophagidae Peckia P. intermutans (Walker 1861) 
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Algumas amostras, durante o alinhamento, tiveram cortadas suas 

extremidades não sobrepostas e sequência consenso, a fim de manter a 

uniformidade e sobreposição das mesmas.  

Com relação à distribuição das bases que compõem as sequências 

analisadas, o valor médio do percentual de bases A+T nas espécies amostradas 

foi de 69,3%, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Tabela de frequência de bases purínicas e pirimidínicas nos segmentos 

do COI, para as espécies amostradas. 

Espécies T C A G Total de pb 

C. megacephala 39,4 15,1 29,7 15,8 612,0 

C. albiceps 38,8 15,8 29,6 15,8 612,0 

L. cluvia 37,7 15,5 30,2 16,6 612,0 

L. coeruleiviridis 37,4 17,0 29,2 16,5 612,0 

L. cuprina 37,5 15,5 30,5 16,5 612,0 

L. cuprina Hawaii 37,5 15,7 30,3 16,5 612,0 

L. eximia 37,2 17,0 28,7 17,1 612,0 

L. mexicana 36,1 18,0 29,2 16,7 612,0 

L. porphyrina 35,6 17,6 30,3 16,5 612,0 

L. sericata 37,8 15,3 30,5 16,3 612,0 

L. thatuna 37,8 15,3 30,3 16,5 612,0 

M. domestica 38,2 15,3 29,5 17,0 612,0 

O. aenescens 36,1 18,0 29,2 16,5 612,0 

O. albuquerquei 38,7 14,8 30,3 16,2 612,0 

S. chlorogaster 39,3 14,4 29,7 16,6 612,0 

P. intermutans 37,7 17,5 29,2 15,6 612,0 

Média (%) 37,6 16,1 29,7 16,5 612,0 
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As análises filogenéticas não foram realizadas com o intuito de estimar as 

relações evolutivas que ocorrem entre as espécies e suas respectivas distâncias, ou  

o tempo de divergência que existe entre os clados, tendo como objetivo principal 

somente a separação das espécies em clados monofiléticos, já que esse tipo de 

análise, como também o projeto DNA Barcode não possui a finalidade de estabelecer 

relações filogenéticas entre as espécies (Saitou & Nei, 1987; Nelson et al., 2007). 

Com o alinhamento das sequências obtidas do COI obteve-se uma matriz de 

612pb (Anexo 2) para a maioria das espécies, a partir da qual foram realizadas 

análises de distância genética pelo método Tamura-Nei (Tamura et al., 1993), 

como mostra a Tabela 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 
 
Tabela 4. Tabela de distância genética (em preto) e desvio padrão (em azul) das 

espécies analisadas. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
C. 

megacephala 

-                

                

2 C. albiceps 
0,100 -               

0,017 -               

3 L. cluvia 
0,127 0,075 -              

0,020 0,014               

4 
L. 

coeruliviridis 

0,097 0,045 0,044 -             

0,017 0,011 0,010              

5 L. cuprina 
0,100 0,045 0,080 0,050 -            

0,017 0,011 0,015 0,012 -            

6 
L. curpina 

Hawaii 

0,100 0,045 0,080 0,050 0,000 -           

0,017 0,011 0,015 0,012 0,000 -           

7 L. eximia 
0,018 0,067 0,057 0,045 0,072 0,072 -          

0,018 0,012 0,010 0,009 0,013 0,013 -          

8 L. mexicana 
0,119 0,061 0,049 0,046 0,075 0,075 0,025 -         

0,019 0,012 0,011 0,011 0,014 0,014 0,005 -         

9 L.porphyrina 
0,124 0,057 0,094 0,069 0,062 0,062 0,087 0,095 -        

0,020 0,012 0,015 0,013 0,013 0,013 0,015 0,016 -        

10 L. sericata 
0,094 0,040 0,081 0,045 0,005 0,005 0,073 0,075 0,062 -       

0,016 0,010 0,015 0,011 0,003 0,003 0,013 0,015 0,013 -       

11 L. thatuna 
0,106 0,035 0,086 0,056 0,025 0,025 0,069 0,069 0,062 0,025 -      

0,017 0,009 0,016 0,012 0,007 0,007 0,012 0,013 0,013 0,007 -      

12 M. domestica 
0,108 0,111 0,135 0,108 0,122 0,122 0,140 0,144 0,135 0,116 0,117 -     

0,017 0,017 0,020 0,017 0,019 0,019 0,020 0,021 0,020 0,018 0,018 -     

13 
O. 

aenescens 

0,085 0,126 0,145 0,112 0,109 0,109 0,131 0,130 0,132 0,103 0,121 0,114 -    

0,015 0,019 0,021 0,018 0,018 0,018 0,019 0,020 0,021 0,019 0,019 0,017 -    

14 
O. 

albuquerquei 

0,112 0,115 0,140 0,107 0,104 0,104 0,131 0,134 0,132 0,099 0,104 0,135 0,069 -   

0,017 0,018 0,021 0,017 0,019 0,018 0,020 0,020 0,021 0,017 0,018 0,020 0,013 -   

15 
P. 

intermutans 

0,134 0,121 0,145 0,121 0,127 0,127 0,130 0,129 0,133 0,121 0,117 0,163 0,142 0,122 -  

0,020 0,019 0,021 0,019 0,020 0,020 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,023 0,021 0,020 -  

16 
S. 

chlorogaster 

0,079 0,095 0,119 0,101 0,089 0,89 0,116 0,114 0,132 0,084 0,078 0,102 0,132 0,121 0,151 - 

0,014 0,016 0,019 0,017 0,015 0,015 0,018 0,019 0,020 0,019 0,014 0,016 0,019 0,020 0,022 - 

 

A análise dos resultados obtidos proporcionou a verificação do padrão 

sucessório destas espécies no processo de decomposição de Sus scrofa. Assim, 
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na fase fresca houve o predomínio dos Calliphoridae, principalmente Lucilia 

eximia, seguida por Chrysomya megacephala e Musca domestica. Na fase 

seguinte, cromática, ocorreram L. eximia, C. albiceps, Peckia intermutans, Ophyra 

aenescens e O. albuquerquei. Na fase enfisematosa foram encontrados imaturos 

de C. megacephala, C. albiceps, Peckia intermutans, Musca domestica, L. 

cuprina, L. sericata, L. cluvia, L.coeruleiviridis, L. mexicana e L. porphyrina. Na 

fase coliquativa ocorreram C. albiceps, C. megacephala, S. chlorogaster e M. 

domestica. Na fase final de decomposição – esqueletização, pôde-se observar M. 

domestica e C. albiceps; além de outros insetos pertencentes a ordens como 

Coleoptera, Hemiptera e Dermaptera, predominam neste período (Tabela 5). 
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Tabela. 5. Distribuição  de indivíduos de cada espécie, durante as diferentes fases de 

decomposição de Sus scrofa. 

FRESCA  CROMÁTICA  ENFISEMATOSA  

 

COLIQUATIVA  ESQUELETIZAÇÃO  

     
Lucilia eximia  L. eximia  C. megacephala  C. albiceps  Musca domestica  

Chrysomya 

megacephala  

C. albiceps  C. albiceps  C. 

megacephala  

C. albiceps  

Musca 

domestica  

Peckia 

intermutans  

Peckia 

intermutans  

S. chlorogaster   

 Ophyra 

aenescens  

Musca domestica  Musca 

domestica  

 

 O. 

albuquerquei  

L cuprina    

  L. thatuna   

  L sericata    

  L  clúvia    

  L.coeruleiviridis    

  L mexicana    

  L. porphyrina    
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 Figura 3. Fases de decomposição. Em A, fase fresca, em B, fase cromática, em 

C fase enfisematosa, em D, fase coliquativa e em E, fase de esqueletização. 

A - Fase fresca                                                        B – Fase cromática 

              

                                  C – fase enfisematosa 

                                    

D – fase coliquativa                                 E – fase esqueletização 
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Com relação aos padrões sucessórios estabelecidos nas diferentes 

estações do ano, foi verificado que durante o período chuvoso compreendido 

entre novembro a março que a decomposição ocorreu em um intervalo de tempo 

maior quando comparado com o período de seca, compreendido entre os meses 

de abril a maio, mas que as espécies coletadas foram as mesmas; pôde-se 

avaliar que estes são extremamente semelhantes, havendo variação apenas no 

tempo transcorrido entre as fases fresca e de esqueletização. No período chuvoso 

a decomposição total ocorreu em doze dias. Por outro lado, no período de seca 

este processo foi mais acelerado, e a decomposição ocorreu, em média, em nove 

dias.  

Foi observado que as espécies associadas aos estágios de decomposição, 

tiveram maior preferência pelas fases fresca e cromática. Na fase fresca, poucas 

espécies foram encontradas . Na cromática e na coliquativa a colonização foi 

mais evidente, M. domestica foi encontrada em quase todas as fases menos na 

cromática, contudo, não foi muito expressiva.  

O. aenescens e O. albuquerquei foram  atraídas na fase cromática . Nesse 

estágio, C. albiceps teve maior abundância. Na fase enfisematosa, foi observado 

que houve uma abundância no número de indivíduos,  com a presença da maioria 

das espécies o que demonstrou que o mesmo apresenta uma maior atração, com 

a predominância de  L. clúvia, C. albiceps e C. megacephala. Mesmo no período 

chuvoso os indivíduos tiveram um índice considerável, com a presença de L. 

eximia, M. domética e C. megacephala, o que também foi observado para o 

período chuvoso. Na fase fresca foi verificada a presença de L. eximia, M. 

doméstica e C. megacephala.  O período coliquativo mostrou-se bastante atrativo 
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com aparecimento de um número expressivo de espécies. Na fase de 

esqueletização o número de espécies apresentadas foi bem reduzido, com a 

presença de M. doméstica e C. albiceps. 

Quanto a presença de C. megacephala e C. albiceps foi muito frequente 

em quase todos os estágios de decomposição, só não foi verificada a presença 

de C. megacephala na fase cromática e de esqueletização, enquanto que C. 

albiceps não foi verificada na fase fresca e coliquativa. Das principais famílias de 

importância forense, Calliphoridae foi a mais abundante em número de espécimes 

capturados, sendo representados por 11 espécies: S. chlorogaster, C. albiceps,C. 

megacephala, L. cluvia, L. coeruleiviridis,L. cuprina,  L. eximia L. mexicaa, L. 

porphyrina, L. sericata, L. thatuna.  

Dentre as três principais famílias de importância forense coletadas, 

Sarcophagidae quase não apresentou expressividade no presente trabalho, 

apenas uma espécie P. intermutans.  
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5       DISCUSSÃO 

Os primeiros a utilizarem as diferenças de sequências de nucleotídeos na 

investigação das relações evolutivas foram Woese e Fox (1997), trabalhando com 

sequências conservadas de RNA ribossômico (Herbert et al., 2009). No entanto 

John Avise (1987) foi o primeiro a reconhecer que as divergências na sequência 

de mtDNA fornecem um registro da história evolutiva dentro da espécie, 

interligando assim genética de populações e sistemática. Hoje, a análise genética 

em animais tem sido utilizada com vários objetivos, tais como em estudos do 

processo de especiação, análise de parentesco, identificação de registro de raça 

e identificação específica (Budowle et al., 2005). O mais trivial para o sucesso na 

identificação de uma espécie, baseando-se em um banco de dados, é que sua 

sequência esteja depositada nesse banco para ser comparada. O Genbank, 

apesar de deter muitas sequências, estas decorrem de várias regiões do gene 

(Herbert et al., 2004), o que pode levar a uma comparação entre regiões não 

homólogas. Inicialmente foi realizado no Genbank uma análise da abundância dos 

genes mitocondriais Cytb e COI das espécies aqui estudadas, com auxilio da 

ferramenta de busca do software Geneious v5.3.  

Devido a existência de um impedimento taxonômico (identificação de 

imaturos através da taxonomia, o que pode incorrer em resultados errôneos), foi 

usada a técnica de DNA Barcode de identificação de seres eucarióticos, baseada 

na utilização de um fragmento padronizado da citocromo c oxidase subunidade I 

(COI), para a identificação de dípteros de interesse forense das famílias 

Calliphoridae e Muscidae, totalizando 16 espécies. A proposta, utilizando um valor 

de corte de 3% para diferenciação intra e (Hebert et al. 2003) interespecíficas, 



41 

 

mostrou-se válida para a identificação de dípteros de interesse forense: foram 

separadas das demais Ophyra albuquerquei e O. aenescens, bem como 

Sarconesia chlorogaster, Lucilia thatuna, L. cluvia, L. porphyrina e L. caesar. As 

diferenças entre os gêneros foram maiores que 3% em todos os casos, indicando 

a efetiva separação dessas espécies. Mas em alguns casos a monofilia das 

seqüências de DNA mitocondrial aqui analisadas não foi comprovada. Não foi 

possível a separação de L. cuprina e L. sericata, que se comportaram como 

pertencentes a uma mesma espécie, bem como L. coeruleiviridis e L. mexicana, 

que foram agrupadas como haplótipos diferentes de L. eximia. 

A variabilidade gênica entre as espécies é, em parte, decorrente de 

eventos mutacionais que se acumulam ao longo do tempo. No caso das mutações 

pontuais, onde há troca de um único nucleotídeo por outro, a ocorrência de uma 

transversão (troca de uma base purínica por uma pirimidínica ou o inverso - C/T 

↔ A/G) é menos comum que a ocorrência de uma transição (troca de uma base 

purínica ou pirimidínica por outra do mesmo grupo - A ↔ G / C ↔ T) (Freese, 

1959). Estimativas de tempo de divergência entre espécies são baseadas na taxa 

de substituição entre as linhagens, desta forma, é coerente esperar que haja 

maior similaridade entre indivíduos da mesma espécie que entre indivíduos do 

mesmo gênero. Diferentes estimativas de taxas de frequência têm sido 

estipuladas (Miyaki et al.2010), 

As diferenças interespecíficas variaram entre 13.6% para L. mexicana e M. 

domestica e 0.1% para L. cuprina e L. cuprina Hawaii. E na diferença 

intraespecífica, L. eximia tem diferenciação em mais de 3%. No dendograma 

estão representados apenas os valores suporte acima de 50%. O gene COI deu 

suporte para formação de clados importantes. Percebeu-se que os grupos 
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taxonômicos específicos ficaram geralmente bem separados. No grupo maior 

onde tem L. eximia; L. mexicana; L. cluvia e L. coeruleiviridis talvez seja 

necessário um estudo filogenético molecular incluindo mais genes mitocondriais e 

nucleares para consolidar esse resultado. Ainda assim, L. mexicana, L. cluvia e L. 

coeruleiviridis estão bem separadas e com alto índice suporte. A alta 

diferenciação em L. eximia provavelmente necessita uma revisão própria do grupo 

em estudos futuros. 

Após estudar detalhadamente a decomposição de inumeros cadáveres de 

vertebrados incluindo o de humanos, por mais de uma década, Freire (1921) pôde 

concluir que “é fácil compreender que não existe o exclusivismo de frequência do 

inseto em cada período da decomposição”. Isso pode ser verificado quando se 

observam os resultados deste estudo, o que, por sua vez, também destaca o fato 

de que as fases da decomposição não são cronologicamente precisas. 

Qualquer inseto pode ter importância forense, dependendo das 

circunstâncias em que se encontram. Entretanto, com base em sua biologia, os 

insetos com maior potencial para a entomologia forense são aqueles que se criam 

em carcaças ou cadáveres (Catts & Goff 1992; Goff 2000; Byrd & Castner 2010). 

Os Dípteros constituem, em conjunto com os Coleoptera, os principais 

insetos necrófagos, representando a maior porção da fauna encontrada durante 

os processos de decomposição cadavérica, o que foi observado por (Carvalho e 

Linhares 2001, Sukontason et al. 2004). Neste sentido, os dipteros 

Sarcophagidae, Calliphoridae e Muscidae têm sido comumente citados em 

estudos científicos a este respeito (Carvalho et al., 2004, Rosa et al., 2009), de 

forma que o presente trabalho corrobora tal dado. 
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Os adultos de califorídeos são os primeiros a colonizar as carcaças, devido 

à sua agilidade, e depositam seus ovos logo após a morte do animal. Assim como 

no presente trabalho, representantes desta família têm sido frequentemente 

encontrada por outros autores, como (Carvalho et al. 2000, Carvalho e Linhares 

2001, Oliveira-Costa et al. 2001 e Souza et al. 2008).  

Entre as espécies de Diptera encontradas em cadáveres humanos pelo  

país, sete já foram utilizadas como ferramenta complementar na elucidação de 

fatos durante inquéritos policiais, particularmente auxiliando na estimativa do IPM, 

são elas: Chrysomya albiceps,C. megacephala, Cochliomyia macellaria, 

Hemilucilia segmentaria, Hermetia illucens Linnaeus, 1758, Ophyra aenescens e 

Paralucilia fulvinota (Bigot, 1877) (Oliveira-Costa & Lopes 2000; Oliveira-Costa & 

Melo-Pattiu 2004; Pujol-Luz et al. 2006; Kosmann et al. 2011). Dentre essas, três 

estão presentes neste estudo, e são consideradas como sendo de maior 

relevância para a entomologia forense em Cuiabá-mt. 

As espécies do gênero Chrysomya, C. albiceps, C. megacephala 

(Fabricius, 1794) e C. putoria (Wiedemann, 1818), foram introduzidas no país a 

partir da década de 1970 (Guimarães et al. 1978). Segundo Guimarães (1984), C. 

putoria foi a primeira a ser registrada, por volta de 1975, e as outras espécies 

foram registradas na sequencia, de forma que  até o final da década já tinham se 

espalhado por todo o pais, chegando até  o continente americano. Existem 

registros de C. megacephala até o sudeste dos Estados Unidos, nos estados da 

Georgia e South Carolina (Tomberlin et al. 2001). O registro mais recente de uma 

espécie do gênero no Brasil é o de C. rufifacies (Macquart, 1843), coletada no 

Maranhão (Silva et al. 2012). Prado e Guimarães (1982), advertiram que a 

presença dessas espécies indica que há um perigo maior do que aquele 
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representado por Musca domestica, com relação à transmissão de doenças 

entéricas. 

 
Foi verificado nesse estudo, uma grande abundancia de C. albiceps e C. 

megacephla que são reconhecidas na literatura por apresentar essa 

característica, isso foi observada em carcaças em decomposição no Brasil 

(Carvalho & Linhares 2001; Carvalho et al. 2000; Biavati et al. 2010). Oliveira & 

Vasconcelos (2010), em estudos feitos no Rio Grande do Norte, verificou a 

presença dessas espécies. No presente estudo elas também tiveram uma grande 

representatividade, e dessa forma elas consolidam sua importância para estudos 

forenses. Dentre as espécies coletadas, L. eximia, apresenta a maior distribuição 

geográfica, ocorrendo em quase todo Brasil, principalmente em ambientes 

naturais (Mello 1961). Normalmente, é encontrada em carcaças de animais e é 

uma das primeiras colonizadoras desse substrato (Grisales et al. 2010). Tal 

espécie, apresentou o mesmo comportamento no presente estudo. Biavati et al. 

(2010) registraram 22 indivíduos dessa espécie.  De acordo com Moura et al. 

(1997), em Curitiba, Paraná, mesmo sob baixos níveis populacionais, L. eximia 

pode servir como uma espécie-chave na determinação do IPM.  

No presente estudo foram registradas duas espécies da família Muscudae,  

M. domestica e O. aenecens em comum com o descrito por Rosa et al. (2011),  

A presença de M. domestica e C. megacephala na fase fresca (primeiras 

18h após a morte) foi relatada também por Carvalho et al. (2004), que 

trabalharam com padrão sucessório de insetos em porcos no estado de São 

Paulo. A presença de L. eximia nesta fase corrobora os dados obtidos por Souza 

e colaboradores (2008), assim como sua presença em todas as estações do ano.  
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A verificação da presença significativa de califorídeos na fase enfisematosa 

corrobora com Gomes e Zuben, (2004), que já propunham o seu uso como 

“relógio biológico” indireto, capaz de indicar quanto tempo transcorreu entre a 

morte e a descoberta do cadáver. 

Em estudos realizados no Nordeste do Brasil, apenas, (Oliveira & 

Vasconcelos 2010, Farias 2012) registraram a presença de sarcofagídeos em 

estudos com foco forense. Os sarcofagídeos foram relatados por Barros e 

colaboradores (2008) no período que compreende as fases enfisematosa e 

coliquativa, de forma que sua presença na fase enfisematosa neste estudo 

corrobora os dados da literatura. Oliveira & Vasconcelos (2010) encontraram em 

cadáveres provenientes de alguns municípios de Pernambuco a presença de O. 

riograndensis e R. belforti em dois cadáveres. E em experimentos, com iscas, 

conduzidos no Instituto de Medicina Legal do Recife, Pernambuco, os autores 

registraram sete espécies, e no presente estudo somente P.intermutans mas que 

provavelmente ocorreu um erro nesta identificação. 

Deve-se considerar que a fase enfisematosa, para o processo de 

decomposição na região de Cuiabá, corresponde ao terceiro dia pós-morte no 

período chuvoso e segundo dia no período de seca.  

A decomposição mais acelerada no período de seca, quando comparada 

com o período de chuva, já havia sido observada por Carvalho e Linhares (2001) 

e por Fraga (2004), que justificam que isto ocorre em função da alta temperatura, 

além da umidade relativa do ar. No entanto, o período total de decomposição 

difere do encontrado pelos autores supra citados, que obtiveram valores em torno 

de 24 dias para o período chuvoso e 11 para o de seca. 
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 Não se percebeu diferença na velocidade da decomposição entre os 

mesmos períodos climáticos nos dois experimentos.  Entretanto, a decomposição 

foi dois dias mais lenta  nos períodos chuvosos, quando comparada aos períodos 

de seca,especificamente na fase coliquativa. No período de seca, a fase pôde ser 

percebida apenas no Dia 4, ao passo que nos períodos chuvosos, a fase se 

estendeu até o quinto dia. 

Foi constatada no presente estudo uma sobreposição de espécies, 

principalmente nas fases cromática, enfisematosa e coliquativa. Creão-Duarte et 

al. (2012) estudando a amplitude e a sobreposição de nicho de membracídeos, 

constatou que as espécies desenvolvem formas de se correlacionarem  e 

explorarem  recursos escassos, mesmo em ambiente adverso como na  Caatinga.  

Desta forma, é observado que essa sobreposição entre duas espécies não 

traduz, obrigatoriamente uma relação de competição. Ela pode refletir, de certa 

forma também, a coexistência das diferentes espécies com o uso do mesmo 

recurso. Os baixos valores de sobreposição de nichos podem refletir competição 

espacial pelo mesmo recurso, sobressaindo as espécies predadoras. (Schoereder 

& Coutinho 1991; D’Almeida & Almeida 1998). 

O trabalho vem ao encontro da necessidade da perícia criminal do Estado 

de Mato Grosso em agilizar o processo investigatório, já que a utilização do 

Barcode democratiza e facilita as buscas pelas espécies, mesmo sendo imaturos 

ou fragmentos dos mesmos. A rápida identificação das espécies, a perfeita 

correspondência entre as espécies reconhecidas pelo uso do enfoque morfológico 

e as designações baseadas em DNA Barcode, o uso de pequenos fragmentos, 

fazem com que o uso dessa técnica seja cada dia mais empregada e foi a 

metodologia escolhida para a realização deste trabalho. É importante destacar 
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que para distinguir espécies de forma confiável, usando a análise do DNA só é 

possível se existir uma condição de monofilia recíproca para as espécies. 

Contudo, o uso da Biologia Molecular na Entomologia Forense deve se limitar a 

grupos com posição filogenética bem estabelecida, uma vez que erros na 

identificação podem levar à obstrução da justiça (Kosmann, 2009). É também 

imprescindível dispor de um banco de dados abrangendo amplas extensões 

geográficas para detectar variações entre populações, e conhecer a distribuição 

das espécies envolvidas (Wells et al., 2007). Além disso, o uso de ferramentas 

moleculares deve, sempre que possível, estar associado à Taxonomia clássica, 

bem como avaliar o maior número de marcadores possíveis para garantir 

identificação precisa das espécies. 

O acréscimo de mais espécies exemplares daqueles oriundos do GenBank pode 

ajudar no esclarecimento de alguns  dificuldades taxonômicos que foram 

encontradas no presente trabalho. Quando falamos em trabalhos que utilizam o 

barcode, esses devem, abranger a maior área possível, expandido inclusive um 

maior número de área e de espécies, para dar uma maior credibilidade aos 

resultados. 

Entre varias justificativas do projeto Barcode of Life, uma dela é que, em 250 anos 

de existência, a taxonomia tradicional descreveu menos de 15% da diversidade 

animal do planeta. Os zoólogos justificam-se dizendo que esse progresso é lento 

porque a sistemática é uma ciência que possui uma complexibilidade, que não é 

tão simplista como a comparada em apenas 650 pb. Eles dizem que a 

metodologia do barcode é muito reducionista. Desta forma, uma espécie é 

caracterizada por um grupo de organismos que possui uma diferença entre os 
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seus nucleotídeos em um fragmento de 650 pb maior que 3% para com quaisquer 

outros grupos (Solé-Cava & Wörheide 2007).  
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6    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível aplicar, de forma prática, a técnica de sequenciamento de 

DNA na identificação de dípteros de interesse forense  

A aplicação de técnicas moleculares à rotina da Entomologia Forense 

encontra limitações, especialmente em relação à Taxonomia e Filogenia. Para 

vencer tal barreira é necessário incentivar estudos regionais para determinar 

variações inter e intra-específicas, aumentando os bancos de dados para permitir 

comparações, visto que os estudos desenvolvidos em outros países não podem 

ser diretamente aplicados no Brasil, por esse ser o país que apresenta maior 

diversidade do planeta, fato que também vale para a fauna associada a 

cadáveres.  

A identificação proposta por Hebert e colaboradores (2003a), que se baseia 

num fragmento padronizado da COI, mostrou-se de fácil amplificação e 

sequenciamento utilizando iniciadores universais, o que pode promover a rápida 

geração de dados de barcode e a imediata identificação das espécies. Essa 

metodologia foi eficiente na identificação das espécies de dípteros utilizadas no 

presente trabalho.  

É necessário promover uma aliança entre a taxonomia e a Biologia 

molecular, fazendo com que essa ferramenta desempenhe um papel importante 

em prol de um bem maior que é ajudar a sociedade na identificação e talvez 

solução de crimes contra pessoas, ajudando a identificar imaturos encontrados 

em cadáveres diminuindo o tempo da identificação do IPM e consequentemente 

auxiliando no processo investigatório, o presente trabalho é pioneiro dentro do 

Estado na área da entomologia, sendo provavelmente o ponto de partida para 
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vários outros dentro do Estado de Mato Grosso e em outras áreas da Segurança 

publica. 

A implantação de cursos de capacitação visando o treinamento de 

profissionais na identificação molecular e taxonômica de insetos, poderá facilitar a 

estimativa do IPM, ajudando assim a pericia criminal do Estado de Mato Grosso. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Sequências de bases nos segmentos dos genes mitocondriais cwtb e COI das 

espécies estudadas. 

 

C. megacephala 

TACTTTATATTTCATTTTCGGAGCTTGATCCGGAATAGTAGGAACTTCATTAAGTATTT

TAATTCGAGCTGAATTAGGACACCCTGGAGCATTAATTGGAGACGACCAAATTTATAA

TGTAATTGTAACAGCTCACGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAAT

TGGAGGATTTGGAAATTGACTAGTTCCTTTAATGTTAGGAGCTCCAGATATAGCTTTC

CCACGAATAAATAATATAAGTTTCTGACTTTTACCTCCTGCATTAACTTTATTATTAGTA

AGTAGTATAGTAGAAAATGGGGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCACCTTTATCTT

CTAATATTGCTCATGGAGGAGCATCAGTTGATTTAGCTATTTTCTCTTTACACTTAGCA

GGAATTTCTTCAATTTTAGGAGCTGTAAATTTTATTACAACTGTAATTAATATACGATCT

ACAGGAATTACATTTGATCGAATACCTTTATTTGTATGATCTGTAGTTATTACTGCTCT

ATTATTATTATTATCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCTATTACTATATTATTAACTG. 

 

C. albiceps 

 

CTTTTACCTCCTGCATTAACTTTACTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAATGGAGCTGG

AACAGGATGAACTGTTTATCCACCTTTATCATCTAATATTGCTCATGGTGGAGCATCA

GTTGATTTAGCTATTTTTTCTTTACACTTAGCTGGAATTTCATCAATTTTAGGAGCTGT

AAATTTTATTACAACTGTTATTAATATACGATCTACAGGAATCACATTTGATCGAATAC

CTTTATTCGTATGATCTGTAGTTATTACTGCTCTTCTTTTATTATTATCATTACCAGTAT

TAGCCGGTGCAATTACTATATTATTAACTGATCGAAATTTAAATACTTCATTCTTTGAT

CCAGCAGGAGGAGGAGATCCTATTTTATACCAACATTTATTTTGATTCTTTGGACATC

CAGAAGTTTATATTTTAATTTTACCTGGATTCGGAATAATTTCTCATATTATTAGTCAAG

AATCAGGAAAAAAGGAAACATTTGGATCTTTAGGAATAATTTATGCAATATTAGCTATT
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GGTCTATTAGGATTTATTGTATGAGCTCATCATATATTTACTGTAGGAATGGATGTAGA

TACTCGAG 

 

L. cluvia 

GGAGCTTGATCTGGTATAATCGGAACTTCTTTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GGCACCCCGGAGCACTAATTGGTGACGACCAAATTTATAATGTAATTGTAACAGCTC

ATGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATAATCGGGGGGTTTGGAAATT

GATTAGTTCCTTTAATACTAGGAGCCCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATA

AGTTTTTGACTCCTCCCTCCTGCGTTAACTCTATTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAA

CGGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCTTATCTTCTAATATCGCCCATGG

AGGGGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTTTCCTTACATTTAGCTGGAATTTCCTTCAATT

TTAGGAGCAGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAACATACGATCAACAGGAATTACTTT

TGACCGAATGCCATTATTTGTTTGATCTGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATC

TTTACCAGTATTAGCTGGAGCTATTACTATACTTTTAACTGACCGAAATCTTAATACTT

CATTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGA 

 

L. coeruleiviridis 

GGAGCTTGATCTGGTATAATCGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCTGAATTAG

GGCACCCCGGAGCACTAATTGGTGACGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCCCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGACTCCTCCCTCCTGCATTAACTTTATTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCTTTATCTTCTAATATTGCTCATGGAG

GAGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCATTTAGCCGGAATTTCCTTCAATTTTA

GGAGCAGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTTGA

CCGAATGCCATTATTTGTTTGATCCGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATCTTT
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ACCAGTATTAGCTGGAGCTATTACTATACTTTTAACTGATCGAAATCTTAATACTTCAT

TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGA 

 

L. cuprina  

 

GGAGCATGATCCGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCTGAATTAG

GACACCCTGGAGCTTTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCATTAATACTAGGAGCTCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGACTTTTACCTCCTGCATTAACTTTATTATTAGTTAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCCTATCTTCTAATATTGCTCATGGA

GGAGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCATTTAGCAGGAATTTCCTTCAATTT

TAGGAGCTGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTT

GATCGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTAGTAATTACAGCTTTATTGCTTTTATTATCA

TTACCAGTATTAGCAGGAGCTATTACAATACTTTTAACAGACCGAAATCTTAATACATC

ATTCTTTGATCCTGCAGGAGGAGGA 

 

L. cuprina hawaii 

 

GGAGCTTGATCCGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCTGAATTAG

GACACCCTGGAGCTTTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCATTAATACTAGGAGCTCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGACTTTTACCTCCTGCATTAACTTTATTATTAGTTAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCCTATCTTCTAATATTGCTCATGGA

GGAGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCATTTAGCAGGAATTTCCTTCAATTT

TAGGAGCTGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTT
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GATCGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTAGTAATTACAGCTTTATTGCTTTTATTATCA

TTACCAGTATTAGCAGGAGCTATTACAATACTTTTAACAGACCGAAATCTTAATACATC

ATTCTTTGACCCTGCAGGAGGAGGA 

 

L. eximia 

GGGGCTTGATCCGGTATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCCGAATTAG

GACACCCCGGAGCACTAATTGGTGACGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCCCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGACTCCTTCCCCCTGCATTAACTTTACTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGGGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCTTATCTTCTAATATCGCCCATGGT

GGAGCTTCTGTAGATTTAGCTATTTTTTCTCTACATTTAGCTGGAATTTCCTTCAATTTT

AGGAGCAGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTTG

ATCGAATACCATTATTTGTTTATCTGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATCTTT

ACCAGTATTAGCCGGGGCTATTACTATACTTTTAACTGACCAAATCTTAACACCTCATT

CTTTGACCCCGCTGGAGGAGGA 

 

 

 

L. mexicana 

 

GGAGCTTGATCCGGTATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCCGAATTAG

GACACCCCGGAGCACTAATTGGTGACGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

GTTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCCCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGACTCCTCCCCCCTGCATTAACTTTACTATTAGTAAGTAGTARAGTAGAAAAC

GGGGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCTTATCTTCTAATATCGCCCATGGT
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GGAGCTTCTGTAGATTTAGCTATTTTTTCCCTACATTTAGCTGGAATTTCCTTCAATTT

TAGGAGCAGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGGATTACTTTT

GATCGAATACCATTATTTGTTTGATCTGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATCT

TTACCAGTATTAGCCGGAGCTATTACTATACTTTTAACTGACCGAAACCTTAATACCTC

ATTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGA 

 

L. porphyrina 

 

GGAGCTTGATCTGGTATGATCGGAACTTCATTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GACACCCTGGTGCACTAATTGGAGATGACAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCCCAC

GCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGA

TTAGTTCCTTTAATACTAGGAGCACCAGATATAGCCTTCCCTCGACTAAATAATATAA

GATTTTGACTTTTACCTCCTGCACTAACTTTATTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCCCCCTTATCATCTAATATTGCTCATGGA

GGAGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTTTCTCTTCATTTAGCAGGGATTTCCATCAATTC

TAGGAGCCGTAAATTTCATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACCTTT

GACCGAATACCCTTATTTGTCTGATCAGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATC

ACTACCAGTATTAGCAGGAGCTATTACTATACTTTTAACTGACCGAAACCTTAATACTT

CATTTTTTGATCCAGCAGGAGGAGGA 

 

L. sericata 

 

GGAGCTCGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTCTAATTCGAGCTGAATTAGGACAT

CCTGGAGCTTTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCATGCTTT

TATTATAATTTTTTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGATTTGAAATTGATTAGTT

CCATTAATACTAGGAGCTCCAGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTG

ACTTTTACCTCCTGCATTAACTTTATTATTAGTTAGTAGTATAGTAGAAAACGGAGCTG



69 

 

GAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCTCTATCTTCTAATATTGCTCATGGAGGAGCTTC

TGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCATTTAGCAGGAATTTCCTTCAATTTTAGGAGCT

GTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTTGATCGAATA

CCTTTATTTGTTTGATCAGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATCATTACCAGTA

TTAGCAGGAGCTATTACAATACTTTTAACAGACCGAAATCTTAATACATCATTCTTTGA

CCCTGCAGGAGGAGGA 

 

L. thatuna  

 

GGAGCATGATCTGGTATAATCGGAACTTCTCTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GACACCCTGGAGCATTAATTGGAGACGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCTCTAATATTAGGAGCTCCAGATATAGCATTTCCTCGAATGAATAATATAA

GTTTTTGACTTTTACCTCCTGCATTAACTTTACTATTAGTTAGTAGTATAGTAGAAAAC

GGAGCTGGAACAGGATGAACAGTTTACCCTCCCTTATCATCTAATATTGCTCATGGA

GGAGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTTTCTCTTCATTTAGCAGGAATTTCCTTCAATTTT

AGGAGCTGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTTG

ATCGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTAGTAATTACAGCTTTATTACTTTTATTATCAT

TACCAGTATTAGCAGGAGCTATTACAATACTTTTAACAGATCGAAATCTTAATACTTCA

TTCTTTGACCCTGCGGGAGGAGGA 

 

 

M. domestica 

 

GGAGCATGATCTGGTATAGTAGGAACATCATTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GACACCCTGGTGCTCTAATTGGAGACGATCAAATTTATAATGTTATTGTAACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATACCTATTATAATTGGAGGGTTTGGAAATTG
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ATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCTCCAGATATAGCATTCCCTCGAATGAATAATATAA

GTTTTTGATTATTACCTCCTGCATTAACTCTATTATTAGTAAGAAGTATAGTAGAAAAG

GGAGCTGGAACAGGTTGAACTGTTTATCCACCTTTATCATCAATTATTGCTCATGGTG

GAGCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCACTTAGCAGGAATTTCCTTCATTTTA

GGAGCAGTAAATTTTATTACAACTGTTATTAACATACGATCAACAGGAATTACATTCGA

TCGAATGCCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTAATTACTGCATTATTATTATTATTATCTCT

TCCTGTTCTTGCTGGAGCTATTACTATACTATTAACTGATCGAAATTTAAATACTTCAT

TCTTTGACCCAGCTGGAGGAGGT 

 

O. aenescens 

 

GGAGCATGATCCGGAATAATTGGGACTTCATTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GTCACCCAGGTGCTCTTATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACAGCTCA

TGCTTTTATTATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTG

ATTAGTTCCATTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCTTTCCCTCGAATAAATAATATAA

GTTTTTGATTATTACCACCTGCACTAACTTTATTATTAGTTAGAAGAATAGTAGAAAAC

GGGGCTGGTACAGGTTGAACTGTTTACCCTCCTTTATCTTCTAATATTGCTCATGGAG

GAGCTTCTGTTGATTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCAGGAATTTCCTTCTATTTTA

GGAGCAGTAAATTTTATTACTACTGTAATTAATATACGATCTACTGGAATTACATTTGA

TCGAATACCATTATTTGTTTGATCAGTAGTTATTACTGCTCTTTTATTATTATTATCTCT

TCCAGTTTTAGCAGGAGCTATTACTATATTATTAACTGATCGAAATTTAAATACTTCAT

CCTTTGACCCAGCAGGTGGAGGA 

 

O.albuquerquei 

 

GGAGCATGATCCGGAATAATTGGAACTTCTTTAAGAATTTTAATTCGAGCAGAATTAG

GTCATCCAGGTGCTCTTATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCAT
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GCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGTAATTGA

TTAGTTCCATTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCTTTTCCTCGAATAAACAATATAAG

TTTTTGATTATTACCTCCAGCATTAACCCTATTATTAGTTAGAAGAATAGTAGAAAATG

GAGCCGGAACAGGTTGAACTGTTTACCCTCCTTTATCTTCTAATATTGCTCATGGAGG

AGCTTCTGTTGATTTAGCAATCTTTTCTCTTCATTTAGCAGGAATCTCCTTCAATTTTA

GGAGCAGTAAATTTTATTATTACAGTAATTAATATACGATCAACTGGAATTACTTTTGA

TCGAATACCATTATTTGTCTGATCAGTAGTTATTACAGCTCTTTTATTATTATTATCTTA

CCAGTATTAGCAGGAGCTATTACTATATTATTAACTGATCGAAATTTAAATACTTCATT

CTTTGATCCTGCCGGAGGAGGA 

 

 

S.chlorogaster  

 

GGGGCTTGATCCGGAATAATCGGAACTTCTTTAAGAATTTTAATTCGAGCTGAATTAG

GACATCCTGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCTCAT

GCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGTAACTGA

TTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCTCCAGATATAGCATTTCCTCGAATGAATAATATAAG

TTTTTGACTTTTACCTCCTGCTTTAACTCTACTATTAGTAAGTAGTATAGTAGAAAATG

GGGCTGGAACAGGATGAACTGTTTATCCTCCTTTATCTTCTAATATTGCTCATGGAGG

AGCTTCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCTTTACACTTAGCTGGAATTTCCTTCAATTTTAG

GAGCTGTAAATTTTATTACAACTGTAATTAATATACGATCAACAGGAATTACTTTCGAT

CGAATACCTTTATTTGTATGATCTGTTGTAATTACAGCTTTATTATTATTATTATCATTA

CCTGTATTAGCTGGAGCTATTACAATACTATTAACAGATCGAAATTTAAATACTTCATT

TTTTGATCCTGCTGGAGGAGGA 

 

P. intermutans. 
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ATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCCAATTATACTAGGAGCCCCTGATATAGCCT

TTCCTCGAATAAATAATATAAGTTTTTGACTTTTACCCCCAGCATTAACCTTACTTCTT

GTAAGTAGAATAGTAGAAAATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCTTTAT

CATCTAATATTGCCCATGGAGGAGCATCTGTTGATTTGGCAATTTTTTCTCTTCATTTA

GCAGGAATTTCCTCAATTTTAGGAGCAGTAAATTTTATTACTACAGTTATTAATATACG

ATCTACAGGAATCACATTTGACCGAATACCTTTATTTGTTTGATCTGTAGTAATTACAG

CTTTATTATTACTTCTTTCTTTACCAGTACTTGCCGGAGCAATTACTATATTATTAACTG

ACCGA 
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Anexo 2 

Árvore de Figura 12 – Filograma consenso de 612pb obtido por análise de máxima 

parcimônia, utilizando sequencias da região do Citocromo C Oxidase Subunidade I + 

S. chlorogaster h26

S. chlorogaster h25

84
100

S. chlorogaster h24

C. megacephala h1

C. albiceps h2
M. domestica h18

O. albuquerquei h22

O. albuquerquei h21

100

O. aenescens h19100

O. albuquerquei h2090

P. intermitans h23

91

L. porphyrina h15

L. thatuna h17

L. cuprina/L. cuprina Hawaii h5

L. sericata h1696

83

76

L. coeruleiviridis h4

96 L. eximia h12

L. eximia h13

L. eximia h11

96
78

72

83

L. cluvia h13

L. eximia h6

L. eximia h14

72
L. eximia h9

60
L. eximia h7

L. eximia h10

L. eximia h8
60

0.02
 


