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RESUMO 
Diptera é uma das trinta ordens que pertencem à Classe Insecta e é representada por mosquitos e 
moscas. Dentro delas existem algumas espécies de grande importância para entomologia forense e 
para as áreas médica e veterinária. Objetivou-se realizar o levantamento de famílias da ordem Diptera 
de interesse forense, médico e veterinário no município de Ourinhos/SP, assim como verificar a relação 
dessas famílias com o ambiente urbano. As moscas foram coletadas em três pontos distintos: centro, 
periferia e área rural. Foram identificadas e quantificadas, e com a finalidade de verificar a relação com 
o ambiente urbano, foram feitas as seguintes análises: abundância por ponto de coleta, correlação da 
abundância com a distância do centro e cálculo do Índice Sinantrópico. Levantou-se oito famílias de 
Diptera: Chloropidae, Calliphoridae, Otitidae, Fanniidae, Phoridae, Sarcophagidae, Syrphidae e 
Muscidae. Dessas, as que apresentaram relação com o ambiente urbano foram Fanniidae, 
Sarcophagidae e Muscidae. Pode-se considerar que todas as famílias levantadas no presente trabalho, 
possuem importância para estudos de entomologia forense, uma vez que foram capturadas em 
armadilhas contendo material animal em putrefação, e que algumas  mostraram-se de importância para 
as áreas médica e veterinária, pois apresentaram preferência ou potencial de invasão a ambientes 
urbanos. 
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ABSTRACT 
Diptera is one of the thirty orders that belong to the Insecta Class and is represented by mosquitoes and 
flies. There are some species of great importance for forensic entomology and for the medical and 
veterinary areas within that order. The objective of this work was to carry out a survey of families of the 
order Diptera of forensic, medical and veterinary interest in the municipality of Ourinhos-SP and well as 
to verify the relationship of these families with the urban environment. The flies were collected at three 
different points: center, periphery and rural area. Then they were identified and quantified. After the 
survey and quantification, to verify the relationship with the urban environment, the following analyzes 
were made for each family: abundance by point of collection, correlation of abundance with the distance 
from the center and calculation of the Synanthropic Index. Eight families of Diptera were raised: 
Chloropidae, Calliphoridae, Otitidae, Fanniidae, Phoridae, Sarcophagidae, Syrphidae and Muscidae. Of 
these, the ones that showed a relationship with the urban environment were Fanniidae, Sarcophagidae 
and Muscidae. It can be considered that all the families raised in the present work are important for 
studies of forensic entomology, since they were captured in traps containing putrefied animal material, 
and that some of them proved to be of importance for the medical and veterinary areas, as they 
presented preference or potential for invasion of urban environments. 
 

Keywords: Diptera; Forensic Entomology; Abundance; Synanthropy; Correlation. 

 

INTRODUÇÃO 

Diptera pertence a uma das trinta ordens  da Classe Insecta (sub Filo 

Hexapoda), a qual apresenta imensa diversidade correspondendo com cerca de 10% 
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da biodiversidade mundial. Esta ordem é representada por mosquitos e moscas, 

distribuídos em cerca de 159 mil espécies descritas e 160 famílias (AUGUSTO, 2019).  

Os dípteros são de grande importância para a Entomologia Forense e para as 

áreas médica e veterinária. De acordo com Santos; Bravo (2018), dentro dessa ordem 

existem algumas espécies necrófagas que utilizam matéria orgânica em 

decomposição como fonte proteica ao menos em uma  fase de sua vida, com maior 

destaque ao desenvolvimento de seus estágios imaturos. De acordo com Balbierato 

et al. (2016), os dipteros na maioria das vezes, são aqueles primeiros insetos a chegar 

junto aos corpos, graças aos seus órgãos sensoriais altamente adaptados e sensíveis 

e por tal fato, podem ser utilizados na determinação do intervalo pós morte (IPM). 

Ainda, segundo os mesmos autores, esses insetos podem também fornecer 

informações relativas ao local da morte ou se houve deslocamento do corpo da cena 

criminal original. Para as áreas médico e veterinária, os dípteros necrófagos passam 

a ter importância na medida em que  atuam na veiculação de patógenos ao homem e 

outros animais (MARCHIORI; SILVA, 2001). Eles atuam como agentes irritantes e 

espoliadores, produtores de miíases, hospedeiros intermediários de diversos 

parasitas e vetores mecânicos de agentes patogênicos, como bactérias, protozoários, 

helmintos (ovos e larvas), fungos e vírus. (LOPES, 2016).  

Do ponto de vista forense, o levantamento de dípteros no Brasil é de suma 

importância visto que, o país possui uma extensa área territorial que resulta em 

relevantes variações edafoclimáticas. Essas variações fazem com que cada região 

possua uma entomofauna característica. Já do ponto de vista médico e veterinário, o 

estudo desses insetos torna-se importante ao considerar que eles podem atuar como 

vetores de doenças e outras patologias.  Desse modo, objetivou-se realizar o 

levantamento de famílias da ordem Diptera de interesse forense, médico e veterinário 

no município de Ourinhos-SP e a  verificação da relação dessas famílias com o 

ambiente urbano. Espera-se que os resultados desse trabalho possam contribuir com 

estudos forenses no munícipio de Ourinhos e  sirvam como base para tomada de 

medidas sanitárias em relação às famílias que possam trazer problemas ao ser 

humano e outros animais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado no município de Ourinhos-SP no período  de 02 a 30 

de março de 2020. 
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As moscas foram coletadas em três pontos distintos no município: 

centro=ponto 1 (22°58'54.2"S 49°52'19.6"W), periferia=ponto 2 (22°58'06.4"S 

49°51'17.9"W) e área rural=ponto 3 (22°55'25.6"S 49°54'35.2"W) (FIGURA 1). 

Conforme proposto por Ferreira (1978) e modificado por Hwang e Turner (2005) 

(FIGURA 2), nove armadilhas foram instaladas contendo 30 g de carne bovina cada, 

localizadas três no ponto 1 , três no ponto 2 e três no ponto 3. As iscas permaneceram 

nas armadilhas durante 7 dias e nesse período foram feitas duas coletas. As moscas 

coletadas de cada armadilha, foram sacrificadas em temperatura de freezer (0oC; + 2 

oC) e em seguida, foram armazenadas em recipientes de vidro contendo álcool 70 % 

e devidamente identificadas. 

 

Figura 1- Pontos de coletas das moscas no Município de Ourinhos. 2020. 

 

Fonte: Google My Maps, 2020. Ponto 1=centro; Ponto 2=periferia; Ponto 3=zona rural. 

 

Dessa forma, o delineamento experimental foi de blocos casualizados com 

três pontos de coletas, dois períodos de avaliação e quatro repetições. 

Para a  identificação foi utilizada a chave de identificação de insetos proposta 

por Triplehorn e Johnson (2011). Com a finalidade de verificar a relação com o 

ambiente urbano, foram feitas as seguintes análises para cada família: abundância 

por ponto de coleta, correlação da abundância com a distância do centro e cálculo do 

Índice Sinantrópico (I.S.). 
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Figura 2- Modelo de armadilha para dípteros modificada 

  

Fonte: FELIZARDO, 2020. 

 

Na análise abundância por ponto de coleta, foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) e teste de tukey (teste t) com nível de significância de 5 %, a fim de verificar 

se houve diferença significativa de abundância entre os pontos de coleta. Já para a 

analisar a relação da abundância com a distância do centro, através do aplicativo 

Google Maps, mediu-se em linha reta, a distância da periferia e área rural até o centro. 

Depois, através do método estatístico correlação de Pearson (r) com nível de 

significância de 5%, verificou-se se havia ou não relação entre essas duas variáveis. 

Todos os cálculos estatísticos foram feitos com o auxílio do programa Minitab. Por fim, 

para o cálculo do índice sinantrópico utilizou-se a fórmula “S.I. = 2a + b - 2c / 2” 

proposta por Nortueva (1963) apud Otsuka (2008), onde: a= porcentagem de 

indivíduos de uma dada espécie coletada na área urbana; b= porcentagem de 

indivíduos de uma dada espécie coletada na área rural; c= porcentagem de indivíduos 

de uma dada espécie coletada na área silvestre, que foi usada no mesmo método de 

coleta para todas as áreas. Esse cálculo avalia o quanto um determinado taxa está 

relacionado com o ambiente urbano e de acordo com Povolny (1971) apud Otsuka 

(2008), baseada nos valores no I.S., certo taxa pode ser classificado em 
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Eusinantrópico (+100 a +20), Hemisinantrópico (+20 a -20) e Asinantrópico (-20 a -

100). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas 8951 espécimes de Diptera no município de Ourinhos. 

Dentre essas espécimes, 4234 pertenciam a família Chloropidae, 2000 a família 

Calliphoridae, 901 a família Otitidae, 849 a família Fanniidae, 381 a família Phoridae, 

319 a família Sarcophagidae, 134 a família Syrphidae e 133 a família Muscidae 

(TABELA 2; FIGURA 3).  

 

Figura 3 - Representantes das famílias de Diptera coletados no estudo. 

 

 

 

 

A B C D 

 

   

E F G H 

Fonte: FELIZARDO. A=Muscidae; B=Fanniidae; C=Sarcophagidae; D=Phoridae; E=Caliphoridae; 
F=Chloropidae; G=Otitidae; H=Syrphidae. 
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Todas as famílias, com exceção de Syrphidae, ocorreram nos três pontos de 

coleta. Representantes da Família Syrphidae foram encontrados somente na área 

rural. (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Abundância de dípteros no município de Ourinhos 

  

Frequência Absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Centro Periferia Área Rural Total Centro Periferia Área Rural Total 

Chloropideae 330 680 3224 4234 8 16 76 100 

Calliphoridae 132 105 1763 2000 7 5 88 100 

Oitidae 4 81 816 901 0 9 91 100 

Fanniidae 143 307 399 849 17 36 47 100 

Phoridae 22 71 288 381 6 19 75 100 

Sarcophagidae 79 151 89 319 25 47 28 100 

Syrphidae 0 0 134 134 0 0 100 100 

Muscidae 63 65 5 133 47 49 4 100 

Total 773 1460 6718 8951 - - - - 

 

Ao analisar a abundância de cada família de Diptera por ponto de coleta, por 

meio do método de Tukey (teste t) com nível de significância de 5% (p=0,05), verificou-

se que apenas para as famílias Chloropidae  e Caliphoridade apresentaram diferença 

significativa em abundância, ao comparar os três pontos de coleta. Essa diferença foi 

observada na área rural, onde foram obtidas uma média de 132,3 de espécimes de 

Chloropidae e 73,5 de espécimes de Caliphoridae coletadas no município de Ourinhos 

(TABELA 2). 

 
Tabela 3 - Teste Tukey realizado para abundância de dípteros por ponto no município de Ourinhos 

  

Médias para N=24 

A B C D E F G H 

Centro 2,63 c 5,96 c 3,292 c 0,917 c 5,50 c 13,75 c 0,1667 c 0 

Periferia 2,71 c 12,79 c 6,29 c 3,083 c 4,38 c 28,33 bc 3,38 c 0 

Área Rural 0,208 c 16,63 c 3,708 c 12,00 c 73,5 b 132,3 a 34,00 bc 5,58 

A=Muscidae; B=Fanniidae; C=Sarcophagidae; D=Phoridae; E=Calliphoridae; F=Chloropidae; 
G=Otitidae; H=Syrphidae. Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
 

 
As distâncias em linha reta dos pontos de coleta até o centro foram as 

seguintes: centro até periferia: 2,3Km; centro até área rural: 7,52Km. Ao analisar a 

correlação distância do centro e abundância de cada família de Diptera, por meio do 

método Correlação de Pearson (r), com nível de significância de 5% (p=0,05), 

verificou-se que as famílias Fanniidae (r=0,987), Phoridae (r=0,943), Chloropidae 

(r=0,917), Otitidae (r=0,906), Syrphidae (r=0,866) e Calliphoridae (r=0,859), 
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apresentaram correlação forte e positiva entre as variáveis abundância e distância do 

centro. Isso significa que, quanto mais longe do centro, maior é a abundância dessas 

famílias.  

Muscidae (r=-0,852) também apresentou forte relação entre as variáveis 

estudadas, porém negativa, fato que indica que, quanto mais distante do centro, 

menor é a abundância dessa família. Para Sarcophagidae (r=0,128) não houve 

relação entre as variáveis estudadas (TABELA 4). 

 

Tabela 4 - Abundância de dípteros em relação à distância do centro do município de Ourinhos 

 
Distância do centro (Km)  

 
0 2,3 7,52 Correlação de Pearson (r) 

Muscidae 63* 65* 5* -0,852 

Fanniidae 143 307 399 0,987 

Sarcophagidae 79 151 89 0,128 

Phoridae 22 71 288 0,943 

Calliphoridae 132 105 1763 0,859 

Chloropidae 330 680 3224 0,917 

Otitidae 4 81 816 0,906 

Syrphidae 0 0 134 0,866 

*frequência absoluta (n) 

 
Ao utilizar-se do Cálculo do Índice Sinantrópico (I.S.) de Nortueva (1963) e a 

classificação de Povolny (1971), obteve-se que as famílias consideradas como 

Eusinantrópicas, ou seja, que se apresentaram mais associadas a ambientes urbanos, 

foram Muscidae com I.S. de 67,5 e Sarcophagidae com I.S. de 20,5 (TABELA 5; 

FIGURA 4).   

 
Tabela 5 - Índice Sinantrópico das famílias de Diptera 

 Índice Sinantrópico Classificação 

Syrphidae -100 Asinantrópica 

Oitidae -86,5 Asinantrópica 

Calliphoridae -78,5 Asinantrópica 

Chloropideae -60 Asinantrópica 

Phoridae -59,5 Asinantrópica 

Fanniidae -12 Hemisinantrópica 

Sarcophagidae 20,5 Eusinantrópica 

Muscidae 67,5 Eusinantrópica 
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Com I.S. de -12, Fannidae foi considerada como Hemisinantrópica e assim, 

classificada como pouco associada com o ambiente urbano. Phoridae (I.S. = -59,5), 

Chloropidae (I.S.= -60), Calliphoridae (I.S. = -78,5), Otitidae (I.S. = -86,5) e Syrphidae 

(I.S. = -100) foram consideradas como Asinantrópicas, ou seja, não apresentaram 

associação a ambientes urbanos (TABELA 5; FIGURA 4).  

As análises demonstraram que Chloropidae, Calliphoridae, Otitidae, Phoridae 

e Syrphidae, apresentaram fraca relação com o ambiente urbano. Com exceção de 

Calliphoridae, esse fato pode ser explicado através das características ecológicas 

dessas famílias.  

As larvas da maioria das espécies Chloropidae alimentam-se de caules de 

gramíneas. Algumas são detritívoras e outras são parasitas ou predadoras. Alguns 

cloropídeos são atraídos para secreções de animais e alimentam-se de sangue, pus 

e materiais semelhantes (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). As larvas da maioria das 

espécies Chloropidae alimentam-se de caules de gramíneas. Algumas são detritívoras 

e outras são parasitas ou predadoras. Alguns cloropídeos são atraídos para secreções 

de animais e alimentam-se de sangue, pus e materiais semelhantes (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2011).  

Embora a maioria dos cloropídeos tenha sido encontrada no ambiente rural, 

sua presença no ambiente urbano merece atenção, pois de  acordo com Guimarães 

et al. (2001), essas moscas não picam, mas podem agir como vetores de doenças ao 

homem e outros animais, tais como ceratoconjuntivite bovina e mastite em gado; 

tracoma, bouba e úlceras tropicais no homem. Cloropídeos aparecem associadas à 

decomposição animal em um estudo realizado por Cruz (2008). 

As larvas de moscas da Família Otitidae podem ser observadas em substratos 

putrefados, entre os quais destacam-se material vegetal e animal. Por outro lado, os 

imaturos destas moscas, algumas vezes são classificados como pragas por seu 

comportamento fitófago (BALTAZAR, 2013). Apesar de não ser uma das famílias de 

maior importância para entomologia forense e nem para área médico-veterinária, 

Otitidae aparece nos estudos de Santos; Bravo (2018) e Baltazar (2013) como 

dípteros associados à decomposição animal. 

A família Phoridae possui larvas com hábitos muito variados. Algumas vivem 

em material animal ou vegetal em decomposição, algumas vivem em fungos; outras 

são parasitas internos de vários insetos e outras ainda vivem como parasitas ou 

comensais em formigueiros ou cupinzeiros (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011).São 
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preferencialmente encontrados nos últimos estágios da decomposição cadavérica, 

mais comumente em regiões de difícil acesso a insetos maiores (GREENBERG; 

WELLS, 1998 apud BALTAZAR, 2013). Santos; Bravo (2018); Juk (2013); Meira; 

Barros (2015); Baltazar (2013); dentre outros, citam essas moscas em seus estudos 

como dípteros associados à animais em decomposição. 

Segundo Oliveira-Costa (2011) apud Baltazar (2013), as larvas da Família 

Syrphidae possuem forte característica predatória de outros insetos e desenvolvem-

se em matéria pútrida. Adultos do gênero Eristalis, podem ser responsáveis pela 

miíase intestinal em adultos (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011).  Sirfídeos apareceram 

associados à animal em decomposição em um estudo de Ferro (2011). 

Os hábitos da maioria das espécies de Calliphoridae contribuem para 

ocupação de ambientes urbanos. De acordo com Triplehorn; Johson (2011), a maioria 

das moscas dessa família é detritívora, com larvas que se alimentam de animais em 

decomposição, excrementos e materiais semelhantes. As mais comuns depositam 

seus ovos nos corpos de animais mortos e as larvas se alimentam dos tecidos em 

decomposição (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). Sendo assim, estudos mais 

aprofundados referentes a esta família devem ser feitos, devido ao o período de coleta 

curto, havendo a necessidade de abranger todos os períodos sazonais. Observou-se 

que os dados coletados não corroboram com alguns trabalhos como de Otsuka 

(2008), Lopes (2016), Martins (2017) e Gomes; Santos (2015) que mostram que 

Calliphoridae apresenta várias espécies sinantrópicas.   

Calliphoridae representa grande importância forense no que diz respeito à 

estimativa do intervalo de morte, pois geralmente são os primeiros insetos a 

colonizarem o cadáver (BALTAZAR, 2013). Já na área médico-veterinária essas 

moscas são importantes por atuarem como vetores de doenças como disenterias e 

causar miíase traumática grave em animais e seres humanos. (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2011). 

Fanniidae apresentou média relação com o ambiente urbano. De acordo com 

Baltazar (2013), as larvas dos fanídeos são saprófagas e podem se desenvolver em 

fezes e matéria orgânica em decomposição, vegetal ou animal, onde frequentemente 

são encontradas associadas a cadáveres em decomposição. Essa informação pode 

explicar seu potencial poder de ocupação de ambientes urbanos e destaca sua 

importância para a entomologia forense. 
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Sarcophagidae e Muscidae apresentaram forte relação com o ambiente 

urbano. De acordo com Triplehorn; Johnson (2011), os hábitos das larvas dos 

sarcofagídeos variam consideravelmente, mas quase todas alimentam-se de animais 

mortos. Ainda segundo os autores, algumas são parasitas de vertebrados e algumas 

podem ocasionalmente infestar humanos. Já as moscas de Muscidae são atraídas por 

alimentos e matéria orgânica em decomposição, entre estes, material fecal 

(BALTAZAR, 2013). Algumas espécies como Musca domestica (L.), podem atuar 

como vetores de febre tifoide, disenteria, bouba, antraz e algumas formas de 

conjuntivite. Haematobia irritans (L.) é uma mosca que pica e é uma praga importante 

do gado que se desenvolve no esterco de vaca fresco (TRIPLEHORN; JOHNSON, 

2011). 

Frequentemente, Sarcophagidae e Muscidae assim com outras famílias de 

moscas, aparecem associadas a animais em decomposição, conforme os estudos de 

Bravo; Santos (2018); Carmo (2014); Meira; Barros (2015); Baltazar (2013); dentre 

outros. Todas as informações citadas e obtidas pelos resultados do presente estudo 

indicam que Sarcophagidae e Muscidae merecem atenção das áreas médica e 

veterinária. 

Segundo Baltazar (2013), Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae e 

Fanniidae, são as famílias que representam maior importância na aplicação prática da 

entomologia forense. De acordo com Martins (2017), essas mesmas famílias possuem 

grande importância médico-sanitária uma vez que possuem grande número de 

espécies sinantrópicas que se alimentam ou se desenvolverem em carcaças de 

animais. 

 

CONCLUSÃO 

Todas as famílias de Diptera levantadas no presente estudo possuem 

importância para a entomologia forense, uma vez que foram capturadas em 

armadilhas contendo material animal em putrefação. Esse resultado pode fornecer 

informações sobre o local de um crime ao considerar que espécies ou até mesmo 

grupos desses insetos, podem variar de uma região para outra.  

 Dentre essas famílias levantadas , Muscidae e Sarcophagidae mostraram sua 

preferência ao ambiente urbano e Fanniidae seu potencial de invasão a esse mesmo 

ambiente. Este fato as torna de grande importância para as áreas médica e veterinária, 

visto que elas podem atuar como vetores de doenças ou causadoras de miíases. 
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