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RESUMO 

A Entomologia Forense é um estudo de interesse legal, onde ácaros, insetos 
e artrópodes são encontrados em cadáveres para estimar o intervalo post mortem. A 

sua importância na área forense é de grande confiabilidade, pois, atuam como 
“testemunhas silenciosas”. O PMI (do inglês Post Mortem Interval) é o tempo 

decorrido entre o óbito e o achado dessas amostras entomológicas. No Brasil, o 

estudo da Entomologia Forense vem crescendo a cada ano, sendo baseada através 

de bibliografias internacionais.  

INTRODUÇÃO 

A Entomologia Forense baseia-se no estudo de organismos como, por 

exemplo, ácaros, insetos e artrópodes sob o interesse legal e que são encontrados 
em cadáveres para a possível dedução da data e hora da morte (óbito), e, assim, 

tentar-se elucidar sobre os fatos que ocorreram antes ou após a morte (SCAGLIA, 

2014). 

A Entomologia Forense apresentou um crescimento gradativo no Brasil nas 
últimas décadas, porém, ainda surgem muitas questões que precisam ser 

solucionadas, principalmente envolvendo a taxonomia, biologia e ecologia de insetos 

(moscas e besouros) necrófagos e a relativa ausência da associação da polícia 

judiciária e os entomologistas. O estudo da Entomologia Forense no território 
brasileiro consiste, basicamente, no estudo dos insetos das Ordens Díptera e 

Coleóptera. Existem outros importantes grupos envolvidos nos casos de 
investigação post-mortem, mas são utilizados principalmente besouros e moscas 

(PUJOL-LUZ; ARANTES; CONSTANTINO, 2008).  

Para realizar o estudo forense dos insetos, recomenda-se coletá-los. Estes 
animais são encontrados na forma adulta em diferentes épocas do ano e em quase 

todos os lugares onde houver oferta de alimentos, ou sob a forma de larvas. Isso é 

facilitado para os insetos, pois as atividades deles alteram ao longo das estações 

(SCAGLIA, 2014). 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo a realização de uma revisão literária, com o 

intuito em ressaltar a importância da Entomologia Forense, ou seja, a aplicação 

desta ciência na elucidação de episódios que demandam investigação acurada 

acerca dos fatos ocorridos. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi baseada em um estudo exploratório descritivo utilizado por 

meios de revisões bibliográficas a partir de artigos científicos de base de dados em 

bibliografias literárias, bibliotecas virtuais como Scielo, Bireme, Google Acadêmico, 

revistas cientificas, onde foram analisadas com objetivo de mostrar a importância da 



 

 

 

Entomologia Forense nas investigações criminais, no qual o estudo da biologia dos 

insetos e outros artrópodes possibilita determinar o local e o tempo da circunstância 

que resultou em óbito. Os seguintes descritivos: entomologia forense, insetos 

necrófagos e entomologia no Brasil foram utilizados para a verificação das buscas 
nas bases de dados relacionadas, no qual deu-se início a esta pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO 

 Primeiramente, a Entomologia Forense é baseada no estudo de ácaros, 

insetos e artrópodes de interesse legal quando encontrados em cadáveres para se 

determinar a hora e a data da morte (óbito), sendo assim, possivelmente entender 

os fatos que ocorreram antes ou após o óbito (SCAGLIA, 2014). 

No século XIII houve o primeiro caso de entomologia forense documentado, 
pelo investigador de mortes SungTzu, no livro médico-legal “Hsiyuan chi lu” 

(Passando a limpo os erros), onde ele descreveu um caso onde um cadáver 

apunhalado, próximo a um campo de arroz. No dia seguinte do assassinato, 

SungTzu disse para que todos os trabalhadores pusessem suas foices no chão, 

onde sangue invisível trouxe moscas varejeiras para uma única foice. O dono da 

ferramenta confessou o assassinato (SCAGLIA, 2014). 

 O francês Bergeret em 1855, realizou a primeira estimativa do intervalo post 

mortem, que foi baseada em insetos (SCAGLIA, 2014). Porém, foi Pierre Mégnin em 

1894 teve o primeiro livro publicado “La Faune de Cadavres” no qual abrangeu a 

fundamentação teórica, alguns relatos de casos reais, e também a apresentação de 

insetos estudados por ele e seus colaboradores. Mesmo com os estudos de Mégnin, 

a Entomologia Forense foi desprezada durante muito tempo, porque em todo o 

mundo faltava entomologistas especializados no estudo da fauna cadavérica, e 
também pela distância de profissionais da criminalística (peritos criminais e médicos-

legistas), e entomologistas (PUJOL-LUZ; ARANTES; CONTANTINO, 2008). 

A Entomologia Forense no Brasil teve no século XX com Edgar Roquette-
Pinto e Oscar Freire (CANEPARO et al., 2012). A coleção de insetos necrófagos de 

Oscar Freire e os resultados de suas investigações obtidas de animais pequenos e 
cadáveres humanos foram apresentados para a Sociedade Médica da Bahia. 

Somente em 1923 a obra de Oscar Freire sobre a “Fauna cadavérica brasileira” foi 

publicado. Devido ao Oscar Freire e suas experiências serviu ao longo dos anos 

como modelo para os atuais estudos da Entomologia Forense no Brasil, como por 

exemplo: soluções em relação às questões médico-legais, o problema da 

cronotanatognose e uma precisão do tempo do óbito (PUJOL-LUZ; ARANTES; 

CONSTANTINO, 2008). 

Algumas observações em relação ao rigor científico por Oscar Freire está 

envolvida sobre as técnicas desenvolvidas em outros países, não podendo assim 

serem aplicadas no Brasil, por causa das diferenças na entomofauna e o clima. De 

acordo, em que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo refletindo 

assim, na fauna cadavérica, sendo que cada bioma tem suas condições locais 
próprias e sua fauna exigindo então, o estudo das entomofaunas regionais (PUJOL-

LUZ; ARANTES; CONSTANTINO, 2008). 



 

 

 

O fortalecimento da Entomologia Forense no Brasil depende ainda de um 

aspecto importante, onde envolve a relação dos trabalhos acadêmicos com a 

realidade da demanda da polícia judiciária (PUJOL-LUZ; ARANTES; 

CONSTANTINO, 2008). 

  Em um caso prático, uma equipe técnica de peritos é acionada para o local 

onde havia um cadáver em um canavial, os achados mostraram: adolescente do 

sexo masculino, nu, com sinais de esquartejamento em estágio de decomposição 

coliquativa em temperatura média de 29°C. Apresentava larvas em primeiro estágio 

e também ecdiases. O Perito coletou  as maiores larvas possíveis, pupários, peles e 
outros restos larvais. Após o estudo do material e criação das larvas foi possível 

estimar um PMI de 34 dias (SCAGLIA, 2014). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nos estudos de referências bibliográficas, a Entomologia Forense é 

de grande importância em processos criminais quando relacionados à morte, sendo 

assim ajudando a identificar o local e o tempo da circunstância que resultou ao óbito, 

com ajuda da fauna cadavérica e seus estágios de desenvolvimento. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CANEPARO, M.F.C.; CORRÊA, R.C.; MISE, K.M.; ALMEIDA, L.M. Entomologia 

médico-criminal. Estud.Biol., Ambient Divers, v.34, n.83, p.215-223, 2012. 

PUJOL-LUZ, J.R; ARANTES, L.C; CONSTANTINO, R. Revista Brasileira de 

Entomologia. Cem anos da Entomologia Forense no Brasil (1908-2008), São 

Paulo, v.52, nº.4, 2008. 

SCAGLIA, J.A.P. Manual de Entomologia Forense, JHMIZUNO: São Paulo, 2014. 

 

 

  

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


