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1. RESUMO  
 

Em alguns casos de crimes contra a vida, o assassino acaba enterrando o cadáver 

da sua vítima no intuito de ocultar seu ato criminoso. Uma das alternativas para estimar 

o Intervalo Pós-Morte (IPM), em casos em que o cadáver foi encontrado em uma cova 

rasa, é através da análise do solo. Durante a decomposição cadavérica ocorre a liberação 

de grandes quantidades de compostos nitrogenados diretamente no solo ocasionando um 

aumento destes apenas nas redondezas do local em que o corpo foi depositado, a qual 

pode durar meses ou até anos dependendo das condições climáticas. Devido à alta 

concentração de lipídios e proteínas no corpo humano sua decomposição contará com a 

liberação de altos níveis de amônia e outros compostos nitrogenados decorrentes da 

degradação deste tipo de biomoléculas o qual acarretará em um aumento expressivo da 

concentração de N no ciclo do nitrogênio, sendo que, segundo dados da literatura a 

decomposição de um cadáver humano de 68 kg em contato direto com o solo causa uma 

aumento de 535μg de NH4
+/g de solo, correspondendo ao nutriente mais liberado 

durante a decomposição. O seguinte trabalho teve por objetivo estudar o efeito da 

decomposição de um cadáver suíno exumado nos níveis de nitrogênio total, amônia e 

nitratos do solo circundante utilizado na exumação de um cadáver suíno, buscando criar 

ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de um modelo de previsão do intervalo 

pós-morte. 

O experimento foi realizado em platôs de terra firme com floresta primária, na 

Reserva Florestal Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

localizada na rodovia estadual AM-010, Km-26 Manaus, Amazonas, Brasil. Foram 

utilizados como modelos 6  suínos de 15 kg, os quais foram enterrados há cerca de 50 

cm de profundidade e 10 m distantes entre si, sendo 3 modelos enterrados similarmente 

e simultaneamente, e 3 modelos  permaneceram exposto (modelo controle), para 

posterior comparação com os modelos enterrados. Foram retiradas amostras de solo do 

local onde os modelos foram enterrados (amostras padrão). A cada 72 hora a partir do 

dia do abate, foram coletadas amostras dos modelos do grupo controle e dos três 

modelos enterrados, sendo estes enterrados no mesmo local após a análise, totalizando 

seis modelos por dia de coleta no decorrer de 24 dias, considerando ser esse o tempo 

hábil para alcance da última fase de decomposição cadavérica em corpo exposto de peso 

similar. Foram analisadas as amostras de solo coletadas a cada 72 horas, retiradas das 
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porções anterior e posterior das carcaças, bem como da porção abaxial das mesmas, 

além de mensurações de solo distante, na carcaça enterrada e na carcaça exposta. As 

amostras anteriores, posteriores e abaxial compreenderam a amostras composta do solo 

nos intervalos de profundidade de 0 – 10 cm, e 10 – 20 cm totalizando duas amostras 

por modelo. As amostras foram analisadas por espectrofotometria de absorbâncias 

molecular para determinação dos teores de amônio e nitrato. 

Devido ao recente termino das coletas, os resultados obtidos ainda estão sob 

tratamento estatístico, porem, é possível observar, a partir dos dados preliminares, um 

padrão no comportamento das concentrações de amônio e nitrato no solo durante as 

fases de decomposição dos suínos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O planeta Terra age de maneira dinâmica e está em constante evolução. Através 

dos seus ciclos biogeoquímicos, seus elementos são reciclados por vários processos 

naturais de diferentes formas químicas que vão do meio ambiente para os organismos 

vivos, e depois, fazem o processo contrário onde esses elementos são devolvidos ao 

meio ambiente. Assim, água, carbono, nitrogênio e tantos outros elementos unem todos 

os componentes vivos e não vivos do planeta. (Rosa, Messias, & Ambrozini, 2003) 

O nitrogênio (N) é um nutriente presente no solo e é indispensável para a 

nutrição dos vegetais. Cerca de 99% do N combinado no solo estão contidos na matéria 

orgânica originada da decomposição de plantas e animais, porém, o nitrogênio orgânico 

não está disponível às plantas até que microrganismos decomponham tal material 

orgânico complexo em íons mais simples que possam ser absorvidos por plantas em 

crescimento.  

Durante a decomposição, o cadáver libera diretamente no solo grandes 

quantidades de compostos nitrogenados que penetram em várias direções ao redor desse 

cadáver, as concentrações de tais compostos acabam alterando drasticamente as 

características do local, a qual pode durar meses ou até anos dependendo das condições 

climáticas da região.   

Recentemente a análise do solo tem sido uma alternativa na determinação do 

Intervalo Pós Morte (IPM) em casos em que os corpos das vítimas são encontrados em 
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covas rasas, como forma de obtenção de resultados mais precisos, visto que, segundo 

trabalho realizado por TURNER, et. al., 1999, há grandes diferenças entre a 

decomposição de um cadáver exposto e um cadáver que fora exumado. A decomposição 

dos corpos exumados acaba sofrendo influencia do meio devido as características do 

solo, tais como: temperatura, umidade, pH, e atividade microbiológica que podem 

retardar o processo de decomposição tornando imprecisos os resultados da estimativa do 

IPM a partir da análise realizada por métodos tradicionais.  

Neste trabalho foram usadas carcaças suínas para análise quantitativa das 

influencias que a decomposição de um cadáver exumado pode proporcionar ao solo em 

termos das concentrações de nitrogênio total, amônio e nitrato, a fim de montar um 

modelo de previsão do Intervalo Pós Morte.   

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um ciclo biogeoquímico pode ser entendido como sendo o movimento ou ciclo 

de um elemento ou elementos químicos através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e 

bioesfera. O estudo desses ciclos é importante, pois a partir deles é possível avaliar os 

impactos ambientais que podem ser causados por um agente potencialmente perigoso no 

meio ambiente afetando os seres vivos que dependem direta ou indiretamente desse 

meio para manter sua sobrevivência. (Rosa, Messias, & Ambrozini, 2003) 

Na atmosfera há 78% de nitrogênio (N2), mas esse nitrogênio não pode ser 

consumido pelas plantas até que seja quimicamente combinado com hidrogênio, 

oxigênio ou carbono.  No solo, a maior fonte de nitrogênio é proveniente da 

decomposição da matéria orgânica, de maneira que seu ciclo encontra-se ligado à 

introdução de resíduos orgânicos, que ao serem decompostos, por agentes 

microbiológicos, iram liberar compostos nitrogenados para o solo. 

A ação de microrganismos gradualmente degrada a matéria orgânica que em sua 

composição possuem compostos nitrogenados que são decompostos em substâncias 

mais simples. A partir da atividade microbiana é liberado ao solo gás amônia (NH3) que 

na presença de umidade forma amônio (NH4
+), esse processo é chamado de 

amonificação. (Silva, 2010) 
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O clico continua com a nitrificação onde o nitrogênio amoniacal é oxidado a 

nitrato. A nitrificação ocorre em duas etapas, a primeira é a conversão do NH4
+ a nitrito 

(NO2
-) por meio da ação da atividade bacteriana. A segunda, o NO2

- formado é 

altamente toxico para as plantas, porém, sue tempo de vida é bastante curto e ele acaba 

sendo oxidado a NO3
- na presença do oxigênio e de microrganismos nitrificantes. 

(Silva, 2010) 

A temperatura tem uma grande influencia nas atividades microbianas, incluindo 

a amonificação e nitrificação, de maneira que em temperaturas abaixo de 4°C esses 

processos ocorrem bem lentamente, e são maximizados em 10 e 30°C. O pH do solo é 

decisivo na mineralização do nitrogênio. A taxa em que esses processo ocorre, a partir 

da matéria orgânica, é mais rápido entre os pHs 6,0 e 8,0. (Girard, 2013) 

Com o crescimento das cidades também cresce os índices de criminalidade. Em 

muitos casos de crime contra vida, os criminosos tendem a ocultada os cadáveres de 

suas vítimas no intuito de mascarar seu ato criminoso. No entanto, esses copos são 

eventualmente descobertos, porém, muitas vezes tais corpos apresentam elevado nível 

de decomposição o que leva os peritos a priorizarem a determinação do intervalo pós – 

morte (IPM) e a causa da morte utilizando mais de um método de análise para a 

obtenção de resultados mais precisos.  

A tanatologia forense é o exame minucioso realizado pelos peritos no local do 

crime, de maneira que o ambiente que circunda a morte do individuo encontrado precisa 

ser isolado para que não haja interferências de terceiros, a fim de estabelecer:  

 A identificação do cadáver 

 O mecanismo da morte 

 A causa da morte 

A autópsia médico-legal é uma ferramenta de determinação da causa da morte, e 

é solicitada sempre que o cadáver apresente característica de uma morte violenta 

(acidente, homicídio ou suicídio) ou que a causa da morte aparente ser indeterminada, 

mas que pela disposição da cena ao redor do cadáver apresente evidências da ação de 

um agente externo.  (Menon, Fernandes, Paranhos, & Silva, 2001) 

  A determinação do IPM tem uma grande importância na construção de um caso 

pericial, a partir desse parâmetro os investigadores podem ligar ou descartar suspeitos, 
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assim como podem reconstituir os últimos momentos de vida da vítima. O IPM pode ser 

estimado por diferentes análises, tais como a cronotanatognose que avalia os fenômenos 

que ocorrem no cadáver no momento em que a atividade metabólica do indivíduo é 

cessada. Para cada faze de decomposição ocorre um fenômeno distinto tornando 

possível estimar o tempo decorrido entre o óbito e a localização do corpo.  (Garrido & 

Naia, 2014)  

Esses fenômenos ocorrem da mesma maneira, independente de como o 

indivíduo morreu. Tais fenômenos são processo de curta duração como, por exemplo, o 

algor mortis, que é o arrefecimento do corpo. A temperatura corporal de uma pessoa é 

em media de 36°C,quando as funções vitais cessão o corpo tende a entrar em equilíbrio 

com o meio, de modo que o cadáver acaba perdendo 1°C por hora pós a morte. Outro 

fenômeno que ocorre é o livor mortis, que corresponde ao acumulo de sangue nas 

regiões que estão mais próximas ao solo devido à ação da gravidade. Essas áreas de 

acumulo sanguíneo adquirem colorações características de tons que vão do vermelho ao 

roxo que, ao serem pressionas ocorre um espalhamento d cor que é estabelecida quase 

imediatamente quando deixam de ser pressionadas, quando essas regiões são 

pressionadas e os resultados não é o mesmo isso indica que o IPM pode ser estimado de 

6 a 15 horas. (Garrido & Naia, 2014) 

Outro método de análise muito utilizado para se estimar o IPM é avaliação da 

entomofauna associada à decomposição cadavérica, conhecida como entomologia 

forense (Mise, Almeida, & Moura, 2007). O estudo dos artrópodes necrófagos tende a 

gerar resultados mais confiáveis, o que se deve ao fato de que os insetos são primeiros a 

chegar ao corpo e nele depositarão seus ovos, que ao eclodir, as larvas irão se alimentar 

e se desenvolver no mesmo substrato onde foram depositadas, outro ponto importante é 

que  para cada fase da decomposição haverá uma espécie distinta colonizando o 

cadáver.  

Através dessas técnicas é possível estimar o IPM, porém estudos comprovaram 

que a decomposição acaba sofrendo influências do meio devido a características como a 

umidade, temperatura, atividade microbiológica, pH do solo e tamanho do corpo, e 

essas influências ainda são mais evidentes em cadáveres enterrados (Tibbett & Carter, 

2008). É possível perceber que em um cadáver encontrado enterrado a decomposição 

ocorre em um nível bem mais lento, enquanto que um cadáver exposto ao meio se 
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decompõe bem mais aceleradamente devido a facilidade de acesso que os insetos 

necrófagos encontram em se reproduzir e depositar seus ovos no corpo, assim como a 

exposição ao sol e a chuvas constantes aceleram a decomposição.  

 No trabalho de TURNER e colaboradores (1999), foram utilizadas carcaças de 

porco que foram enterradas para o acompanhamento da decomposição e determinação 

do IMP. Os resultados obtidos mostram que devido a decomposição do solo e a baixa 

temperatura as carcaças demoram mais tempo para se decompor do que o esperados, 

mostrando que se fossem utilizados métodos tradicionais para estimar o IMP os 

resultados iriam se mostrar incorretos.  

Esse estudo foi realizado em decorrência de um caso real de assassinato, em que 

o cadáver da vítima de homicídio masculina havia sido estrangulado e enterrado em 

uma cova rasa, esse corpo foi descoberto em 15 de abril de 1996. Devido à exumação, o 

cadáver apresentava um bom estado de preservação. O IPM fora estimado em 6-7 

semanas, no entanto isso ficou em desacordo com outras provas em posse da polícia, 

que indicou o IPM em 17 semanas similarmente ao determinado pela análise do solo na 

cova.  

Nesses casos, uma alternativa de técnica que vem sendo sugerida é a análise da 

composição química e bioquímica do solo que circunda o cadáver. Uma vez que um 

corpo se decompõe diretamente no solo ele libera uma gama de compostos, tais como 

água, carbono, nitrogênio e gases que iram penetrar no solo em diferentes direções 

formando as chamadas “ilhas de decomposição cadavérica” (Tibbett & Carter, 2008). A 

matéria orgânica irá enriquecer esse solo nas primeiras fases aumentando os níveis de 

nutrientes já presentes no mesmo assim com haverá o aumento da atividade microbiana 

e decréscimo gradativo no decorrer da decomposição que pode durar até 7 anos.  

Neste contexto, devido aos poucos estudos sobre corpos enterrados que 

abranjam a análise da decomposição de seus estágios inicial ao final, a proposta deste 

trabalho é determinar as modificações do solo em questão de nitratos, amônia e 

nitrogênio total para determinação do IPM de enterrados em solo característico do 

Amazonas, utilizando carcaças suínas.  

Ressaltando que esta pesquisa será realizada em parceria com a dissertação de 

mestrado “Avaliação da influência de fatores fisioquímicos no desenvolvimento de 
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modelos para o uso em entomologia forense”, a ser realizado pela mestranda Ananda da 

Silva Antonio do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do 

Amazonas (PPGQ – UFAM), a qual possui aprovação no Cômite de ética no Uso de 

Animais (CEUA-UFAM) sob numero de protocolo 007/2014 (conforme consta em 

anexo) 

4. OBJETIVOS 

 

Geral 

Estudar o efeito da decomposição de uma carcaça suína exumada nos 

níveis de nitrogênio total, amônia e nitratos do solo circundante utilizado na exumação 

de uma carcaça suína, buscando criar ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de 

um modelo de previsão do intervalo pós-morte. 

Específicos 

 Determinar os teores de pH, umidade e temperatura nas amostras de solo 

circundante do cadáver exumado; 

 Determinar os níveis de nitrogênio total, amônia e nitratos nas amostras de solo 

circundante do cadáver exumado; 

 Avaliar a variação dos níveis de nitrogênio total, amônia e nitratos nas amostras 

de solo circundante do cadáver exumado; 

 Estudar a relação existente entre os parâmetros estudados; 

 Desenvolver um modelo baseado no efeito do nitrogênio e outros fatores 

estudados no solo como ferramenta para auxílio da determinação do intervalo 

pós-morte.  

  

5. METODOLOGIA 

  

5.1. DESENHO EXPERIMENTAL 

Os experimentos foram realizados em área de mata utilizando como modelos 6  

suínos de 15 kg, os quais foram enterrados há cerca de 50 cm de profundidade e 10 m 
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distantes entre si, sendo 3 modelos enterrados similarmente e simultaneamente, e 3 

modelos  permaneceram exposto (modelo controle), para posterior comparação com os 

modelos enterrados, conforme exemplificado na Figura 1.   

 Foram retiradas amostras de solo do local onde os modelos foram enterrados 

(amostras padrão). A cada 72 hora a partir do dia do abate, foram coletadas amostras 

dos modelos do grupo controle e de 3 modelos enterrados, sendo estes enterrados no 

mesmo local após a análise, totalizando 6 modelos por dia de coleta no decorrer de 24 

dias, considerando ser esse o tempo hábil para alcance da última fase de decomposição 

cadavérica em corpo exposto de peso similar por Fraga (2004).   

Foram analisadas as amostras de solo coletadas a cada 72 horas, retiradas das 

laterais anteriores e posteriores da carcaça, bem como da porção abaxial da mesma, em 

gradientes intermediários a 50 cm de distância, além de mensurações de solo distante, 

na carcaça enterrada e na carcaça exposta. As amostras laterais anteriores, posteriores e 

abaxial compreenderam a amostras compostas de solo nos intervalos de profundidade 

de 0 – 10 cm, e 10 – 20 cm, conforme Figura 2.  

 

 

Figura 1. Exemplificação do desenho experimental. 
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Figura 2. Profundidade das amostragens do solo 

 

5.2. MODELOS 

Foram utilizados porcos domésticos (Sus scrofa) adultos pesando 15 kg, animal 

modelo nas investigações cadavéricas devido à constituição dérmica e relação 

torso/membros semelhante ao dos humanos (CATTS & GOFF, 1992). Os porcos serão 

abatidos por disparo de arma de fogo na região occipital.  

5.3. SÍTIL AMOSTRAL (RESERVA DUCKE) 

A pesquisa foi realizada em platôs de terra firme com floresta primária, na 

Reserva Florestal Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

localizada na rodovia estadual AM-010, Km-26 Manaus, Amazonas, Brasil, situada nas 

coordenadas 02
o

55’51’’S, 59
o

58’59’’W e com área de 100 Km
2 

(Figura 3). 

               



13 
 

Figura 3. Localização da Reserva Florestal Ducke.  

 

As amostras foram coletadas em sacos plásticos etiquetados e acondicionadas 

em caixa térmicas com gelo e levados no mesmo dia ao laboratório para serem 

processadas. As amostras foram divididas em duas partes. Uma das amostras foi 

utilizada para a determinação da umidade do solo, amônia e nitrato e a outra foi para 

determinação do nitrogênio total. No laboratório as amostras foram armazenadas em 

freezer até extração.As amostras foram analisadas por espectrofotometria de 

absorbâncias molecular. 

 

 

 

5.4. ANÁLISE POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORBÂNCIA 

MOLECULAR 

 

5.4.1. Extração do N mineral  

Para extração do nitrato e amônio no solo foi utilizado como solução extratora 

sulfato de potássio (K2SO4) 0,5 M. O procedimento era agitar 20 g de solo fresco em 40 

ml do extrator por 30 minutos em um agitador horizontal, a 200 rpm.  

Enquanto a solução era agitada, foi preparado o sistema de filtragem.  Na 

bancada foram dispostos os potes de armazenamento do estrato, onde foram colocados 

os papéis de filtro qualitativo dobrados de forma pregueada para receber a solução após 

a extração.  

5.4.2. Análise de amônio (NH4
+) 

A determinação de NH4+  foi realizada a partir do método de espectrofotometria 

descrita no A Handbook of Methods (1993). Para a realização das curvas padrão foi 

utilizado uma solução de 100 ug/ml de sulfato de amônio, dessa solução foram diluídos 

em K2SO4 os volumes 0, 5, 10, 15, 20 e 25 mL.  
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Para a realização da leitura das amostras e das curvas no espectrofotômetro, as 

mesmas foram tratadas em duas etapas. Na primeira foi transferido 0,100 mL das 

amostras e das curvas padrão para tubos de ensaios devidamente identificados, em 

seguida foi adicionado a cada um 5 mL da solução N1 que contem 34 g de salicilato de 

sódio, 25 g de citrato de sódio e 25 g de tartarato de sódio e 0,12 g de nitroprussinato de 

sódio, seguido de agitação em vortex e deixado em repouso por 15 minutos.  

Após o decorrer dos 15 minutos segui-se com a segunda parte que consiste na 

adição de 5 mL  da solução N2 que contém 30 g de hidróxido de sódio e 10 mL de 

hipoclorito de sódio, seguido de agitação em vortex e deixado em repouso por 1 hora. A 

leitura foi realizada na faixa de absorbância de 655 nm.  

Para o calcula da concentração das amostras foi utilizado a seguinte equação:  

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 % = (
 𝐶 𝑥 𝑉 

𝑊
) 𝑥 0,0001        eq. 1 

Onde:  

 

C = concentração correta (ug/ml) 

V = volume final da digestão ou volume do extrato (mL) 

W = peso das amostras (g) 

  

5.4.3. Análise de nitrato (NO3
-) 

A determinação de NO3
- será realizada pelo mesmo método descrito no A 

Handbook of Methods (1993) utilizado na analise de NH4
+. Para a realização das curvas 

padrão será utilizado uma solução de 50 ug/ml de nitrato de sódio, dessa solução foram 

diluídos em K2SO4 os volumes 0, 2, 4, 8, 10, 15, 20 e 25 mL.  

Para a realização da leitura das amostras e das curvas no espectrofotômetro, as 

mesmas foram tratadas em duas etapas. Na primeira foram transferidos 0,500 mL das 

amostras e das curvas padrão para tubos de ensaios devidamente identificados, em 

seguida foi adicionado a cada um 1,0 mL de ácido salicílico seguido de agitação em 

vortex e deixado em repouso por 30 minutos.  
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 Ao decorre os 30 minutos segui-se a segunda etapa com a adição de 10 mL de 

hidróxido de sódio 4 mol/L, seguido de agitação em vortex e deixado em repouso por 

mais 1 hora para desenvolver a cor. A leitura foi realizada na faixa de absorbância de 

410 nm.  

Para o calcula da concentração das amostras será utilizado a eq. 1.  

5.5. DETERMINAÇÃO DA UMIDADE E  pH  

 

A determinação dos parâmetros umidade, temperatura e pH seguiram a 

metodologia descrita no Manual de Métodos de Análise de Solo, Embrapa (1997).  

Na análise da umidade a amostra foi colocada em um recipiente de alumínio e 

peso conhecido, foi pesada e transferida para estufa a 105 – 110°C, sendo deixada nessa 

condição durante 24 horas. Passada às 24 horas a mostra foi retirada da estufa, colocada 

em dissecador para esfriar, em seguida a amostra foi pesada.  

O calculo para a determinação da umidade é realizado a partir da equação 5: 

 

Umidade Gravimétrica = 
b

ba )(100 
             eq.5.  

Onde: 

a = peso da amostra úmida (g) 

b = peso da amostra seca (g) 

 

Para a leitura do pH foi utilizado um pHmetro e uma solução suspensa da 

amostra. Primeiramente foi posto em um béquer de 100 mL 10 g da amostra, e 

adicionado 25 mL de água destilada, seguido de homogeneização e posterior repouso de 

uma hora para decantação dos sólidos. Passado esse período o eletrodo do phmetro foi 

imerso na solução para leitura do pH da amostra. Após a leitura do pH em água foi 

adicionado ao mesmo béquer 1,83 g de KCl seguido de homogeneização e repouso por 

uma hora, após o repouso foi lido novamente o pH das amostras.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o experimento foi possível observar que a decomposição dos modelos 

expostos foi mais acelerada em relação aos enterrados, alcançando a fase de restos entre 

8 e 14 dias, apresentando grandes quantidade de massa larval e ausência de colônias 

fungicas. Os modelos enterrados demoraram 41 dias para atingirem a fase de restos, 

apresentando colônias fungicas e ausência de massa larval.  

Os valores das concentrações de amônio durante o processo de decomposição 

dos modelos expostos variaram entre 40,9 e 158,5 ug de NH4+ g-1 de solo, sendo que os 

maiores valores de concentração foram observados durante o fim da fase de 

saponificação que ocorreu no décimo segundo dia de decomposição. Nos modelos 

enterrados os valores da concentração de amônio variou entre 55,9 e 306,3 ug de NH4+ 

g-1 de solo, de maneira que os maiores valores na concentração de amônio nesses 

modelos foram alcançados na fase enfisematose que ocorreu no nono dia de composição 

dos mesmos.  

Durante todo o experimento foi observado um decréscimo nos valores da 

concentração de nitrato, isso se deve as altas concentrações de amônio e possivelmente 

ao alto índice pluviométrico da região que pode ter lixiviado o nitrato para o lençol 

freático. Os valores das concentrações de amônio e nitrato nos extratos das amostras de 

solo podem ser observados nas tabelas 1 e 2 

Tabela 1. Valores de amônio nos extratos de solo (µg mL-1) 

  
dias após o obito 

Modelo Profundidade 
0 3 6 9 12 

enterrado 1 0 -- 10 
2,982 12,368 6,486 248,649 58,108 

enterrado 1 10 -- 20 
2,105 53,851 35,135 510,811 87,838 

enterrado 2 0 -- 10 
3,158 8,581 28,378 32,432 21,622 

enterrado 2 10 -- 20 
2,456 10,789 121,622 93,243 95,946 

enterrado 3 0 -- 10 
2,807 26,824 66,216 175,676 5,135 

enterrado 3 10 -- 20 
2,105 41,014 45,946 64,865 9,054 
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exposto 1 0 -- 10 
1,404 46,419 60,811 91,892 135,135 

exposto 1 10 -- 20 
1,404 7,456 43,919 79,730 31,757 

exposto 2 0 -- 10 
2,281 49,122 100,000 28,378 55,405 

exposto 2 10 -- 20 
1,579 16,930 27,703 64,865 22,973 

exposto 3 0 -- 10 
2,281 24,122 97,297 124,324 168,919 

exposto 3 10 -- 20 
2,632 2,719 17,568 22,673 24,324 

solo distante 0 -- 10 
2,456 1,842 0,491 0,127 3,764 

solo distante 10 -- 20 
2,807 1,667 -0,236 -0,964 3,945 

  
dias após o obito 

Modelo Profundidade 
15 18 21 24 27 30 

enterrado 1 0 -- 10 
108,333 293,333 236,667 110,000 148,571 302,857 

enterrado 1 10 -- 20 
43,333 66,667 156,667 47,500 92,857 85,714 

enterrado 2 0 -- 10 
136,667 213,333 190,000 200,000 47,143 245,714 

enterrado 2 10 -- 20 
51,667 143,333 276,667 140,000 45,714 68,571 

enterrado 3 0 -- 10 
280,000 113,333 143,333 256,667 127,143 232,857 

enterrado 3 10 -- 20 
108,333 36,667 80,000 186,667 48,571 171,429 

exposto 1 0 -- 10 
51,667 118,333 226,667 58,333 91,429 82,857 

exposto 1 10 -- 20 
48,333 116,667 22,500 78,333 168,571 87,143 

exposto 2 0 -- 10 
23,000 131,667 213,333 28,333 44,286 80,000 

exposto 2 10 -- 20 
9,000 37,500 110,000 -841,67 55,714 71,429 

exposto 3 0 -- 10 
37,500 98,333 180,000 46,667 200,000 1,429 

exposto 3 10 -- 20 
21,200 71,000 45,000 56,667 58,571 -4,286 

solo 

distante 
0 -- 10 

1,000 3,400 2,800 0,400 3,286 1,714 

solo 

distante 
10 -- 20 

4,200 6,000 -1,200 1,000 2,857 1,429 
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Tabela 2. Valores de nitrato nos estratos de solo (µg mL-1) 

 

Devidos o recente termino das coletas, os resultados ainda se encontram em 

tratamento estatístico.  

 

  
dias após o obito 

Modelo Profundidade 0 3 6 9 12 

enterrado 1 0 -- 10 0,905 0,685 0,549 0,298 -0,329 

enterrado 1 10 -- 20 0,937 1,536 0,235 2,210 0,517 

enterrado 2 0 -- 10 0,621 0,243 -0,266 0,329 0,580 

enterrado 2 10 -- 20 0,274 0,338 0,078 0,078 0,329 

enterrado 3 0 -- 10 0,811 -0,009 0,141 0,893 1,583 

enterrado 3 10 -- 20 1,000 0,243 0,172 0,361 1,082 

exposto 1 0 -- 10 0,590 0,558 0,110 0,016 1,050 

exposto 1 10 -- 20 0,653 0,054 0,517 0,047 1,426 

exposto 2 0 -- 10 0,621 0,653 -0,016 1,113 1,740 

exposto 2 10 -- 20 2,293 1,694 0,172 0,266 0,737 

exposto 3 0 -- 10 0,464 0,558 0,266 0,298 0,172 

exposto 3 10 -- 20 0,338 0,811 -0,172 0,172 0,392 

solo distante 0 -- 10 0,495 0,590 0,486 0,329 1,395 

solo distante 10 -- 20 0,274 0,243 0,298 0,235 0,517 

  
dias após o obito 

Modelo Profundidade 15 18 21 24 27 30 

enterrado 1 0 -- 10 0,879 0,636 0,576 1,182 0,688 0,563 

enterrado 1 10 -- 20 0,667 0,333 0,364 0,879 0,375 0,219 

enterrado 2 0 -- 10 0,424 0,455 0,697 0,394 0,281 0,719 

enterrado 2 10 -- 20 0,303 0,545 0,455 0,242 0,688 -0,063 

enterrado 3 0 -- 10 0,636 0,758 1,091 0,788 0,438 0,250 

enterrado 3 10 -- 20 1,030 1,000 0,515 0,636 1,000 0,813 

exposto 1 0 -- 10 1,030 0,485 0,848 0,182 1,281 1,688 

exposto 1 10 -- 20 0,909 0,636 0,697 0,758 1,000 1,969 

exposto 2 0 -- 10 1,818 0,636 1,515 2,182 0,719 2,469 

exposto 2 10 -- 20 0,788 1,364 0,727 1,52 3,125 0,563 

exposto 3 0 -- 10 1,273 0,818 1,000 3,879 1,188 5,344 

exposto 3 10 -- 20 1,667 0,364 1,727 2,212 0,875 5,406 
solo 

distante 
0 -- 10 1,030 1,212 1,485 1,333 0,938 1,656 

solo 

distante 
10 -- 20 0,939 1,061 0,727 1,030 1,000 1,750 



19 
 

O pH das amostras coletadas durante todo o experimento teve uma variação 

durante os estágios de decomposição, tendo um aumento na acidez quando comparado 

com as amostras de solo distante que ficaram entre 5,5 e 7,0 enquanto que as amostras 

do solo circundante as carcaças ficaram entre 4,5 e 2,2, conforme é mostrado nas tabelas 

3 e 4. 

 

Tabela 3. Valores do pH em água 

  
Dias após o óbito 

Modelo Profundidade 0 3 6 9 12 

enterrado 1 0 -- 10  4,270 5,840 5,520 6,930 6,110 

enterrado 1 10 -- 20 4,430 6,000 5,990 7,490 6,220 

enterrado 2 0 -- 10  4,020 5,610 7,490 6,930 5,690 

enterrado 2 10 -- 20 4,230 5,370 7,280 7,350 5,490 

enterrado 3 0 -- 10  4,330 6,660 6,880 7,490 5,010 

enterrado 3 10 -- 20 4,160 6,400 6,740 6,840 4,980 

exposto 1 0 -- 10  3,990 6,350 6,720 7,110 6,300 

exposto 1 10 -- 20 4,070 5,540 5,670 6,810 6,030 

exposto 2 0 -- 10  4,120 6,060 6,660 6,640 6,270 

exposto 2 10 -- 20 4,210 5,840 6,140 6,690 6,060 

exposto 3 0 -- 10  4,360 5,520 6,320 6,840 6,620 

exposto 3 10 -- 20 4,360 5,310 6,300 6,760 6,670 

solo distante 0 -- 10  4,670 4,350 4,570 4,930 4,550 

solo distante 10 -- 20 4,440 4,270 4,670 4,880 4,330 

  
Dias após o obito 

Modelo Profundidade 15 18 21 24 27 30 

enterrado 1 0 -- 10  5,980 6,220 6,960 6,350 6,400 7,200 

enterrado 1 10 -- 20 6,160 6,900 6,910 6,840 5,720 7,450 

enterrado 2 0 -- 10  6,960 6,710 7,330 7,390 5,880 7,400 

enterrado 2 10 -- 20 7,270 6,980 7,150 7,230 6,470 7,130 

enterrado 3 0 -- 10  6,600 6,710 6,740 7,150 6,280 7,130 

enterrado 3 10 -- 20 6,880 6,450 6,790 6,450 6,110 6,960 

exposto 1 0 -- 10  6,790 7,060 6,740 6,960 6,490 6,660 

exposto 1 10 -- 20 6,350 6,740 7,280 6,850 6,710 6,220 

exposto 2 0 -- 10  - 6,570 7,300 5,450 5,910 6,780 

exposto 2 10 -- 20 6,400 6,710 7,030 5,47 6,930 5,980 

exposto 3 0 -- 10  6,180 6,570 6,660 5,880 6,130 4,760 

exposto 3 10 -- 20 5,900 6,780 4,790 4,930 4,880 4,720 

solo distante 0 -- 10  4,370 4,710 4,840 4,960 4,990 7,050 

solo distante 10 -- 20 4,420 4,690 7,080 6,670 7,250 7,690 
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Tabela 4. Valores do pH em KCl 

  
Dias após o obito 

Modelo Profundidade 0 3 6 9 12 

enterrado 1 0 -- 10 4,640 4,520 5,040 5,280 4,540 

enterrado 1 10 -- 20 4,320 5,220 5,110 5,500 4,950 

enterrado 2 0 -- 10 4,720 4,810 4,720 5,400 4,790 

enterrado 2 10 -- 20 4,540 4,780 4,960 5,330 4,810 

enterrado 3 0 -- 10 4,620 4,810 5,150 5,590 4,740 

enterrado 3 10 -- 20 4,400 5,100 5,220 5,440 4,590 

exposto 1 0 -- 10 4,250 5,110 5,160 5,350 4,910 

exposto 1 10 -- 20 4,440 4,950 4,980 5,390 4,880 

exposto 2 0 -- 10 4,440 4,920 4,890 5,360 4,710 

exposto 2 10 -- 20 4,590 5,000 4,720 5,300 4,980 

exposto 3 0 -- 10 4,540 4,780 4,910 5,330 5,350 

exposto 3 10 -- 20 4,550 4,720 4,060 5,170 5,110 

solo distante 0 -- 10 4,250 4,320 4,180 4,550 4,390 

solo distante 10 -- 20 4,170 4,570 4,520 4,420 4,320 

  
Dias após o obito 

Modelo Profundidade 15 18 21 24 27 30 

enterrado 1 0 -- 10 4,760 4,690 5,540 5,270 5,220 5,550 

enterrado 1 10 -- 20 4,930 5,050 5,420 5,130 4,790 5,310 

enterrado 2 0 -- 10 5,110 5,140 5,490 5,790 4,640 5,630 

enterrado 2 10 -- 20 5,330 5,230 5,440 6,160 4,890 5,180 

enterrado 3 0 -- 10 5,420 5,190 5,550 6,080 5,200 5,210 

enterrado 3 10 -- 20 5,590 5,060 5,470 5,700 5,030 5,620 

exposto 1 0 -- 10 5,520 4,940 5,280 5,570 4,910 5,420 

exposto 1 10 -- 20 5,200 5,550 4,920 5,160 4,990 5,500 

exposto 2 0 -- 10 - 5,250 5,490 4,660 5,030 5,200 

exposto 2 10 -- 20 4,830 4,890 5,440 4,78 4,790 5,850 

exposto 3 0 -- 10 4,910 5,200 5,640 4,690 5,190 4,470 

exposto 3 10 -- 20 4,620 5,000 5,200 4,520 5,010 4,960 

solo distante 0 -- 10 4,400 4,270 4,370 3,860 4,940 4,540 

solo distante 10 -- 20 4,290 4,300 4,380 4,490 4,620 5,550 
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7. CONCLUSÃO  

 

O método espectrofotométrico utilizado para as análises das amostras se mostrou 

eficiente na obtenção dos valores de concentração de N-mineral presente no solo 

circundante aos cadáveres, sendo que foi possível observar um comportamento distinto 

na liberação de ambos os analitos (amônio e nitrato) estudados para o solo durante as 

diferentes etapas que constituem a decomposição cadavérica, o que torna possível a 

utilização destes dados na caracterização química do ecossistema formado durante  cada 

etapa da decomposição e possível utilização dos mesmos na construção de um método 

para estimar o IPM de vitimas ocultadas em áreas de mata no estado do Amazonas. 
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ANEXO I 
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