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INTRODUÇÃO: 

Há cerca de 1.500 espécies de moscas varejeiras (Insecta, Diptera, Calliphoridae) conhecidas e 

distribuídas ao redor do mundo (COURTNEY et al., 2017). Na região Neotropical estima-se que haja 70 

espécies de califorídeos, das quais aproximadamente 20 têm sido registradas no Brasil (KOSMANN et 

al., 2013). Diversos hábitos alimentares já foram reportados entre as espécies desta família (FERRAR, 

1987), mas apenas a necrofagia e o parasitismo têm ganho destaque no âmbito forense para resolução 

de crimes. Assim, devido à abundância e frequência com que são vistos em corpos em decomposição, 

califorídeos podem fornecer evidências para estimar o intervalo pós-morte (IPM), determinar a causa da 

morte que tenha ocorrido através de drogas ou outras substâncias tóxicas, assinalar casos de maus 

tratos e negligência, entre outros (e.g., THYSSEN et al., 2012; 2018; SOUZA et al., 2013).  

Para dar andamento ou mesmo para concluir uma perícia, além da correta identificação dos 

insetos associados àquele evento, é imprescindível o acesso às informações biológicas e ecológicas de 

uma ou de várias espécies (THYSSEN, 2011). É conhecido que fatores abióticos tal como a temperatura, 

umidade e luminosidade (NASSU et al., 2014; FISHER et al., 2015), ou bióticos como a predação e 

competição (FARIA et al., 2004) podem afetar o desenvolvimento do inseto e, consequentemente, alterar 

os dados morfométricos que serão usados para estimar o IPM (THYSSEN, 2011). Além disso, outros 

estudos têm demonstrado que certas técnicas de preparação de amostras em laboratório podem 

modificar o comprimento, peso e caracteres anatômicos de larvas (TANTAWI E GREENBERG, 1993; 

ADAMS E HALL, 2003; BUGELLI et al., 2017) também levando potencialmente, se ignoradas ou 

desconhecidas, ao comprometimento das análises morfométricas. 

Com base no exposto acima, neste estudo objetivou-se avaliar a preparação de amostras para o 

exame pericial, observando particularmente as consequências destas técnicas sobre os aspectos 

morfométricos e morfológicos. Larvas de Lucilia cuprina (Wiedemann) (Calliphoridae) foram usadas 

como modelo, uma vez que seu comportamento sinantrópico e hábito necrófago a tornam uma das 

espécies de grande relevância forense em território brasileiro (THYSSEN, 2011).   
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METODOLOGIA: 
Indivíduos adultos de L. cuprina foram coletados no campus da UNICAMP usando armadilhas 

adaptadas para coleta de dípteros muscóides (MORETTI et al., 2009), as quais continham como isca 

uma porção de 50 g de fígado bovino, previamente putrefeito, ao permanecer 72 h em temperatura 

ambiente. Os espécimes coletados foram levados para o laboratório, anestesiados por 

aproximadamente 3 min a -20ºC, identificados (GRELLA E THYSSEN, 2011) e depositados em gaiolas 

plásticas. Para estimular a oviposição, uma porção de carne bovina moída fresca foi oferecida para as 

fêmeas. Após 2 h, os ovos obtidos foram acondicionados em recipientes contendo carne bovina moída 

fresca, em uma proporção de 1 g/ovo, para que as larvas atingissem 96 h de desenvolvimento.  

Todas as larvas (N= 40) foram retiradas da dieta, lavadas em água filtrada sob agitação em vórtex 

por 30 seg e então divididas em dois grupos experimentais: [Grupo I] com larvas (N= 20) fixadas 

diretamente em álcool etílico 70%; e [Grupo II] com larvas (N= 20) mortas por imersão em água aquecida 

a 70ºC, por cerca de 5 seg, e posteriormente fixadas em álcool etílico 70%. Após 24 h de fixação, as 

larvas dos dois grupos foram examinadas, individualmente, sob estereomicroscópio para avaliar a 

qualidade dos caracteres anatômicos externos para diagnóstico da espécie (cor de espinhos no 

tegumento, número de fileiras de espinhos em cada segmento do corpo, preservação dos espiráculos 

respiratórios posteriores) e aferir o comprimento do corpo. 

Para avaliar possíveis diferenças em relação às médias registradas para o comprimento das 

larvas, submetidas aos dois tratamentos, foi feito um teste t usando o programa estatístico PAST 

(HAMMER et al., 2001). Foram considerados significativos os valores de p< 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Um resumo dos resultados obtidos para cada conjunto de parâmetros qualitativos e quantitativos 

avaliados nos distintos grupos de tratamentos é apresentado na Tabela 1.  

No que diz respeito à morfologia, este estudo mostrou que nenhum caractere anatômico deixou 

de ser visualizado em qualquer dos tratamentos usados previamente no preparo das larvas para fixação. 

Em geral, diversos estudos recomendam matar as larvas rotineiramente em água aquecida a uma 

temperatura superior a 60ºC (e.g., REITER, 1984; SMITH, 1986; SZPILA, 2010), exceto SUKONTASON 

et al. (2004) que o faz a 30ºC. ADAMS E HALL (2003) assinalaram que o uso da água quente para matar 

larvas de moscas é o método mais apropriado para alcançar uma preservação e fixação com alta 

qualidade, embora VANEZIS E BUSUTTILl (1996) não recomendem esta prática, devido ao potencial de 

causar danos às estruturas internas. Reforçamos que, em nossos achados, usar a água aquecida não 

interferiu na visualização plena de caracteres para recuperar o diagnóstico para a espécie (Fig. 1). 
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Figura 1: Aspecto da fileira de espinhos do segundo e terceiro segmentos de larvas de Lucilia cuprina submetidas a dois 
tratamentos. Em: A= Grupo I; B= Grupo II. 

 

Em relação ao comprimento larval, observou-se uma diferença significativa quando comparados 

os dois tipos de tratamentos aplicados (t= 64,642; p< 0,001) (Tab. 1). TANTAWI E GREENBERG (1993) 

chamaram a atenção para o fato de que o ato de ferver faz com que as larvas fiquem totalmente 

estendidas, produzindo amostras em média 10% mais longas do que em seu estado natural. Nossos 

resultados mostram que a diferença de comprimento entre o grupo I e II foi de 13,8%.  

De fato, essa modificação no tamanho deve ser levada em consideração em casos onde o 

comprimento das larvas é usado para estimar a idade de imaturos que foram coletados em corpos em 

decomposição (e.g., LECHETA E MOURA, 2019). BUGELLI et al. (2017) reportaram ainda que as 

variações nos comprimentos larvais também podem ocorrer dependendo do tipo de equipamento ou 

instrumento que será usado para aferir este parâmetro, assim como após um longo período de fixação. 

Diante disso, BYRD (2001) ressalta a importância do entomologista forense sempre tomar conhecimento 

sobre quais foram os métodos utilizados para preparar os espécimes, antes de iniciar o cálculo para 

estimar sua idade. 
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Tabela 1: Avaliação de caracteres qualitativos (variação na cor dos espinhos no tegumento, visualização das fileiras de 
espinhos em cada segmento do corpo e preservação das estruturas dos espiráculos respiratórios posteriores) e quantitativos 

(comprimento do corpo) de larvas de Lucilia cuprina submetidas a dois tratamentos (Grupo I e II). Note que: S= visível. 

 

CONCLUSÕES: 

O modo de preparo das amostras para exame pericial pode não impedir o diagnóstico específico 

de uma espécie de importância forense, mas interfere em um dos parâmetros (= comprimento) utilizados 

para calcular a idade do inseto. Desse modo, recomendamos aos peritos criminais que se por ventura 

não conseguirem matar as larvas em água aquecida, recorram a outros métodos como o peso para 

auxiliá-lo a estimar o tempo de vida do inseto e, consequentemente, o IPM.  

 

BIBLIOGRAFIA 
ADAMS, Z. J.; HALL, M. J. Methods used for the killing and preservation of blowfly larvae, and their effect on post-

mortem larval length. Romênia, Forensic Science International, 138(1-3): 50-61, 2003. 

BYRD, J.H. Laboratory Rearing of Forensic Insects. In: Byrd, J. H., Castner, J. L. (eds). Forensic entomology - the 

utility of arthropods in legal investigations. Florida, CRC Press. pp 121-142, 2001. 

BUGELLI, V.; CAMPOBASSO, C. P.; VERHOFF, M. A.; AMENDT, J. Effects of different storage and measuring 

methods on larval length values for the blow flies (Diptera: Calliphoridae) Lucilia sericata and Calliphora vicina. 

Reino Unido, Science & Justice, 57(3): 159-164, 2017. 

COURTNEY, G. W.; PAPE, T.; SKEVINGTON, J. H.; SINCLAIR, B. J. Biodiversity of Diptera. Insect biodiversity: 

science and society, 1: 229-278. Nova Jersey, John Wiley & Sons Ltd, 2017. 

FARIA, L. D. B.; TRINCA, L. A.; GODOY, W. A. C. Cannibalistic behavior and functional response in Chrysomya 

albiceps (Diptera: Calliphoridae). Journal of Insect Behavior, 17: 251-261, 2004. 

FERRAR, P. A guide to the breeding habits and immature stages of Diptera Cyclorrhapha. Copenhagen: EJ 

Brill/Scandinavian Science Press.  8: 1-2, 1987. 

FISHER, M. L.; HIGLEY, L. G.; FOSTER, J. E. The influence of photoperiod on development rates of three species 

of forensically important blow flies. Journal of Insect Science, 15(1): 153, 2015. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

GRELLA M. D.; THYSSEN P. J. Chave taxonômica interativa para espécies de dípteros califorídeos (Infraordem: 

Muscomorpha) do Brasil, 2011. Disponível em: <http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/calliphoridae_brazil> 

HAMMER, O.; HARPER, D.A.T; RYAN, P.D. PAST: paleontological statistics software package for education and 

analysis. Paleontol. Elet. 4: 1–9, 2001. 

KOSMANN, C.; MELLO, R. P.; HARTERREITEN-SOUZA, E. S.; PUJOL-LUZ, J. R. A List of Current Valid Blow 

Fly Names (Diptera: Calliphoridae) in the Americas South of Mexico with Key to the Brazilian Species. 

EntomoBrasilis, [S. l.], 6 (1): 74–85, 2013. 

LECHETA, M. C.; MOURA, M. O. Estimating the age of forensically useful blowfly, Sarconesia chlorogaster 

(Diptera: Calliphoridae), using larval length and weight. Journal of medical entomology, 56(4): 915-920, 2019.  

MORETTI, T. C.; THYSSEN P. J., & SOLIS, D. R. Breeding of the scuttle fly Megaselia scalaris in fish carcass 

and implications for the use in forensic entomology (Diptera: Phoridae). Entomologia Generalis/Journal of 

General and Applied Entomology, 31(4), 349, 2009.  

NASSU, M. P., THYSSEN, P. J., & LINHARES, A. X. Developmental rate of immatures of two fly species of 

forensic importance: Sarcophaga (Liopygia) ruficornis and Microcerella halli (Diptera: Sarcophagidae). 

Parasitology Research, 113(1): 217-222, 2014. 

REITER, C. Growth behavior of the blue blowfly Calliphora vicina maggots. Zeitschrift fur Rechtsmedizin. Journal 

of Legal Medicine, 91(4), 295-308, 1984.  

SMITH, K.G.V. A Manual of Forensic Entomology. New York: Comstock Publishing Associates, 1986. 

SOUZA C. M.; LIMA C. G. P.; ALVES M. J.; ARRAIS-SILVA W. W.; GIORGIO S.; LINHARES A. X.; THYSSEN P. 

J. Standardization of histological procedures for detection of toxic substances by immunohistochemistry in 

dipteran larvae of forensic importance. Journal of Forensic Sciences, 58(4): 1015-1021, 2013. 

SUKONTASON, K.; METHANITIKORN, R.; SUKONTASON, K. L.; PIANGJAI, S.; & OLSON, J. K. Clearing 

technique to examine the cephalopharyngeal skeletons of blow fly larvae. Califórnia, Journal of vector ecology: 

journal of the Society for Vector Ecology, 29(1): 192-195, 2004. 

SZPILA, K. Key for the identification of third instars of European blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic 

importance. In: J. Amendt; M.L. Goff; C. P. Campobasso & M. Grassberger. Current concepts in forensic 

entomology. Netherlands: Springer, pp. 43-56, 2010. 

TANTAWI, T. I.; GREENBERG, B. The effect of killing and preservative solutions on estimates of maggot age in 

forensic cases. Journal of Forensic Science, 38(3): 702-707, 1993. 

THYSSEN P. J. Entomologia Forense. In: MARCONDES CB (Org) Entomologia médica e veterinária. 2ed. Rio de 

Janeiro, Atheneu, 1: 129-137, 2011. 

THYSSEN P. J.; COSTELLA M. L.; COSTELLA A. M. U.; NASSU M. P. Record of oral myiasis by Cochliomyia 

hominivorax (Diptera: Calliphoridae): case evidencing negligence in the treatment of incapable. Parasitology 

Research, 111: 957-959, 2012. 

THYSSEN, P. J.; AQUINO, M. F.; PURGATO, N. C.; MARTINS, E.; COSTA, A. A.; LIMA, C. G.; DIAS, C. R. 

Implications of entomological evidence during the investigation of five cases of violent death in Southern 

Brazil. J. Forensic Sci. Res, 2: 1-8, 2018. 

VANEZIS, P.; BUSUTTIL, A. Suspicious death scene investigation. London: Arnold, 1996. 

 


