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INTRODUÇÃO: 

Moscas varejeiras (Diptera, Calliphoridae) apresentam potencial importância na área forense, 

visto que seus imaturos podem fornecer informações úteis para o cálculo do intervalo pós-morte (IPM), 

meios alternativos para detecção de substâncias químicas em larvas que se alimentaram em corpos que 

morreram sob tais circunstâncias, evidenciar casos de maus tratos ou negligência, entre outros (e.g., 

THYSSEN et al., 2012; 2014; 2018). Além do mais, o hábito necrófago ou o parasitismo contribuem para 

que estes insetos sejam encontrados abundantemente e com maior frequência em vertebrados, vivos 

ou mortos, tornando-os relevantes para resolução de casos judiciais (FERRAR, 1987; CARVALHO et 

al., 2000).  

A área da ciência responsável por buscar e analisar dados biológicos, ecológicos, 

comportamentais e de distribuição para responder quesitos periciais é denominada entomologia forense 

(THYSSEN, 2011). No entanto, para que estes dados sejam acessíveis é crucial que os insetos sejam 

identificados (THYSSEN, 2011). O meio mais comumente utilizado para o diagnóstico dos vestígios 

entomológicos é o morfológico, apoiado por instrumentos como as chaves de identificação, disponível 

na maioria das vezes para os indivíduos adultos (e.g., CARVALHO E MELLO-PATIU, 2008; GRELLA E 

THYSSEN, 2011). Chaves e descrições para as formas imaturas são bem mais escassas ou incompletas 

(THYSSEN E LINHARES, 2007; THYSSEN, 2010), contribuindo para ampliar o impedimento taxonômico 

na área forense. 

Lucilia cuprina (Wiedemann) (Diptera, Calliphoridae) é uma mosca de ampla distribuição 

geográfica, apresenta comportamento sinantrópico e é comumente encontrada em matéria orgânica em 

decomposição (GUIMARÃES E PAPAVERO, 1999), por isso pode ter grande valia para resolução de 

casos de morte suspeita ou de contaminações de alimentos. Para tornar possível a identificação da 
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espécie, sobretudo de seus imaturos, neste estudo está sendo apresentada a descrição de caracteres 

anatômicos para larvas de terceiro estádio de L. cuprina.  

 

METODOLOGIA: 

Exemplares de larvas (N= 10) de terceiro estádio (com idade de 96 h) provenientes da coleção 

de referência de imaturos do Laboratório de Entomologia Integrativa do DBA-IB, UNICAMP, foram 

examinados para avaliação e registro fotográfico de caracteres anatômicos externos (corpo, espinhos, 

espiráculos respiratórios e divisão anal). Algumas amostras (N= 6) foram dissecadas, com auxílio de 

pinças e estiletes entomológicos, sob lupa para exame de estruturas internas como o cefaloesqueleto.  

 

RESULTADOS: 

O aspecto geral de L. cuprina segue o mesmo padrão de larvas de outras espécies de 

Calliphoridae. Ao todo, podem ser observados 12 segmentos corporais (Figura 1). Os espinhos 

organizados em fileiras em cada segmento do corpo apresentam coloração marrom escura; as fileiras 

são completas, isto é, circundam o corpo em quase todos os segmentos, exceto no 10º e 11º (Figuras 2 

e 3). Na região ventral, está bem visível o cinturão de rastejamento entre os segmentos de 3 a 9.  

 

 

Figura 2. Em detalhe, fileiras de espinhos dos segmentos de 1-5 (A), 6-8 (B) e 9-11 (C) de larvas de terceiro estádio de L. cuprina. 

 

 

Figura 1. Habitus de larva de terceiro estádio de L. cuprina. 
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Os espiráculos respiratórios posteriores localizados na divisão apresentam coloração marrom 

claro, com bordas levemente espessas, devido à esclerotização desta estrutura, e presença de um botão 

(Figura 4A).  

No cefaloesqueleto, o corno dorsal não apresenta uma janela, e é bordeado por delgado 

tegumento translúcido (Figura 4B). Ponte dorsal é pouco protuberante. O corno ventral é curto, com 

protuberância aguda na parte inferior, além de uma janela grande e de formato ovalado. A face inferior 

do corno ventral é reta, formando um ângulo abaixo do fragma tentorial. Os ganchos orais são compridos, 

com leve depressão na superfície dorsal. Possui esclerito dental pequeno e simples, composto por uma 

única peça levemente oval. O esclerito lateral posterior está ausente e o esclerito intermediário é 

proeminente (Figura 4B). 

 

 

Figura 4. Divisão anal (A) e cefaloesqueleto (B) de larvas de terceiro estádio de L. cuprina. Note que em: (A) há um par de espiráculos 
respiratórios posteriores, cada um com três fendas respiratórias; (B) são exibidos o ganho oral (estrutura mais à esquerda e bem 

encurvada) e os cornos dorsais e ventrais nas regiões mais posteriores da estrutura. 

 

DISCUSSÃO: 

Mesmo na literatura mais recente, é notável a ausência de dados e informações que possam ser 

usados para a identificação de indivíduos imaturos de dípteros muscóides. Em relação às ilustrações, 

são escassas as chaves taxonômicas que contém fotografias como as de SZPILA (2010), THYSSEN 

Figura 3. Coloração dos espinhos de larvas de terceiro estádio de L. cuprina. 
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(2010) e PRADO et al. (2022); aquelas que trazem desenhos esquemáticos como visto em QUEIROZ E 

CARVALHO (1987) podem gerar uma certa dificuldade com a percepção de caracteres anatômicos 

translúcidos ou de morfologia com maior complexidade de detalhes. 

Considerando que muitos peritos oficiais não tem formação acadêmica na área de biologia e não 

recebem treinamento adequado para o uso dos vestígios entomológicos em sua rotina (THYSSEN, 

person. comm.), torna-se relevante pensar na adição de caminhos mais amigáveis para a utilização dos 

principais instrumentos taxonômicos visando alcançar a identificação de uma espécie. Glossários ou um 

número quase irrestrito de imagens visando ilustrar melhor os caracteres anatômicos (PRADO et al., 

2022) podem ser importantes caminhos para prover mais acurácia no trabalho pericial. 

 

CONCLUSÕES: 

 A descrição detalhada do estágio larval de espécies de moscas necrófagas de importância 

forense pode contribuir para uma identificação mais acurada de um vestígio coletado em uma cena 

criminal. Neste estudo foram observados e fotodocumentados alguns dos caracteres mais utilizados 

para o diagnóstico de larvas de terceiro estádio de L. cuprina. Faz-se necessário continuar esta linha de 

estudo com outras espécies relevantes dentro do âmbito forense para fomentar um banco de dados 

morfológicos para diagnóstico de espécies necrófagas. 
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