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Resumo 

 
 O presente relatório aborda as várias etapas da construção de uma brochura concisa 

sobre Entomologia Forense, depois de se notar a escassez de publicações do mesmo género. 

 A brochura final assenta essencialmente nas espécies necrófagas Calliphora vicina 

(Diptera, Calliphoridae) e Lucilia sericata (Diptera, Calliphoridae) e na família 

Sarcophagidae em geral, como exemplos de espécies mais comuns de Diptera na 

aceleração da decomposição de vertebrados. A organização deste trabalho reflete de forma 

mais exaustiva as várias fases da ilustração científica, que deve iniciar-se numa 

compreensão profunda da espécie que se pretende representar. 

 É feita também uma abordagem histórica e evolutiva da ilustração científica, 

sublinhando alguns autores importantes e desenvolvimentos tecnológicos que contribuíram 

para a evolução deste tipo de desenho. Esta parte reflete a tarefa do ilustrador em procurar 

outros desenhos realizados acerca do mesmo tema, de forma a poder encontrar melhores 

soluções para as diferentes problemáticas e identificar eventuais incorreções a evitar. 

 A metodologia da ilustração assenta exclusivamente na realização da brochura e 

esclarece as diferentes fases do trabalho do ilustrador, desde a recolha e conservação das 

espécies, passando pelo trabalho laboratorial assistido e culminando no trabalho de atelier 

onde se realizam as etapas desde o desenho preliminar até às artes finais. 

 A parte científica deste trabalho esclarece os conceitos básicos da entomologia, 

providenciando um contexto generalizado acerca da biologia dos insetos: aspetos como a 

taxonomia, anatomia, comportamento e metamorfoses são explicados de forma a poder 

perceber-se a entomologia forense na sua componente teórica e aplicada. Dentro deste 

campo é importante destacar a interação entre os insetos necrófagos e os estádios de 

decomposição de um cadáver, assim como o papel determinante destes animais no cálculo 

do Intervalo Pós-Morte (IPM) e que consequências é que este tem no quotidiano do 

Homem e do meio ambiente. 
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Abstract 
 

 The work here presented addresses the several steps in the construction of a concise 

brochure concerning Forensic Entomology, after a noticeable lack of publications in this 

field.  

The final brochure focuses essentially on the necrophagous species Calliphora 

Vicina and Lucilia Sericata both from the Calliphoridae family as well as the 

Sarcophagidae family in general, serving as examples of the most common species of 

Diptera responsible for accelerating vertebrates’ decomposition. The structure of this 

dissertation details extensively the several phases of scientific illustration, which begins 

with a deep understanding of the species meant to be represented. 

 An historical and evolutionary context on scientific illustration is also provided, 

highlighting some important authors and technological advances that have contributed to 

the evolution of this strain of drawing. This part depicts the task of the illustrator when 

researching other drawings made about the same subject as a way to identify and avoid 

inaccuracies and also to improve his illustration.   

 This method of illustration is aimed at the materialization of the brochure and 

clarifies the several stages of the illustrator’s work. It begins with the collection and 

conservation of the species, which leads to laboratorial observation and finally culminating 

in studio production, from the preliminary drawing to the final artwork.   

The scientific part of this dissertation clarifies the basic concepts of entomology, 

while providing a general context of insect biology. Concepts such as taxonomy, anatomy, 

ecology and metamorphosis are explained in a way which allows the understanding of the 

theory and practice of forensic entomology. In this field, it is important to highlight the 

interaction of necrophagous insects with the dead body’s stages of decomposition, as well 

as the crucial role of these animals when calculating the Post-Mortem Interval (PMI) and 

the consequences this has in everyday life. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL: A PERTINÊNCIA DO DESENHO NA 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
A presente dissertação e relatório de trabalho assentam na necessidade mais 

primária da ilustração científica: a transmissão de conhecimento científico ao público. 

Desde que o Homem é capaz de estabelecer raciocínios lógicos e relacionar 

diferentes ideias, que recorre à expressão gráfica como meio auxiliar ou principal de 

transmissão de informação. O desenho, por se tratar de uma linguagem universal, permite 

reforçar conceitos e comunicar com outros quando o discurso oral e escrito não funciona ou 

o faz de uma forma incompleta. 

O desenho, quando representa o que é visível, é inteligível por todos, porque a 

visão é também ela universal. O ser humano, dotado de capacidades cognitivas e racionais, 

sempre procurou perceber o funcionamento de si próprio e do que o rodeia, resultando no 

nascimento da ciência e da filosofia, consequências diretas da curiosidade do Homem. 

 A ilustração científica, ganha uma designação própria por volta do século 

XVIII de forma a abranger todas as representações visuais feitas a partir de conteúdos 

científicos, isto é, para distinguir este tipo de desenho do seu equivalente artístico, 

expressão com um propósito meramente estético. É nesta divisão que se percebe a maior 

diferença entre a ilustração científica e as manifestações artísticas em geral, ou seja, a 

primeira tem como prioridade a transmissão de informação de forma rigorosa e correta, 

deixando o propósito estético num plano secundário. Obviamente, uma ilustração científica 

perfeita resulta da simbiose coerente entre rigor científico e harmonia estética, mas deve 

reforçar-se que o primeiro é sempre indispensável. 

No campo da ciência verificam-se áreas mais divulgadas que outras, 

possivelmente por serem alvo de estudo há mais tempo, mas tanto o ilustrador como o 

cientista têm o dever de divulgar o que não está devidamente difundido, e democratizar o 

conhecimento especializado. 

Durante a pesquisa de uma temática para a presente dissertação, foi possível 

perceber que a entomologia é um campo da biologia pouco divulgado ao grande público, e 

a entomologia forense (o campo da entomologia dedicado aos insetos necrófagos e ao 

Intervalo Pós-Morte) é um tema praticamente desconhecido do sujeito comum. 

A necessidade da ilustração científica no quotidiano do ser humano e a sua 

verdadeira importância também passam despercebidas à maioria das pessoas, e mesmo as 
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que sabem do que se trata, ignoram o valor que esta tem por estabelecer uma ligação entre 

os cientistas e o público. Além disto, o trabalho que um ilustrador leva a cabo, as várias 

etapas dos seus desenhos e o esforço investido em cada um deles é menosprezado pelo 

público em geral devido a uma grande lacuna de informação relativamente ao sistema 

processual que requer uma ilustração científica. 

Desta forma viu-se a necessidade de instruir o público nesse sentido, e de forma 

a transmitir a informação de uma só vez, decidiu-se realizar uma brochura concisa sobre a 

entomologia forense. Esta brochura compreenderá informação sucinta sobre esta matéria, 

além das ilustrações científicas que a acompanham que representarão as técnicas mais 

usadas pelos ilustradores na atualidade. 

No entanto, para a correta transmissão de informação, é necessário que o 

ilustrador compreenda o que pretende representar, e que no presente caso passa por 

perceber a classificação; anatomia; comportamento e funcionamento dos insetos. Depois, 

mais profundamente é também necessária a assimilação dos conceitos fundamentais da 

entomologia forense de uma forma mais aprofundada e as suas aplicações práticas, isto 

porque, para o êxito da publicação é fundamental que esta apele à curiosidade do público a 

quem se destina. Uma das formas mais bem sucedidas de o fazer, é mostrar ao público que 

a entomologia forense tem implicações diretas no seu dia-a-dia. 
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2. COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS IMPRESCINDÍVEIS NA 

ILUSTRAÇÃO ENTOMOLÓGICA: INSETOS 
 

O número de espécies conhecidas de insetos é difícil de calcular, mas ultrapassa 

certamente o de todos os outros animais juntos. Afirmar que estão descritos e 

designados cerca de novecentos mil insetos, é uma estimativa cautelosa. Todos os 

anos são identificadas aproximadamente sete mil novas espécies, e não há dúvida 

que o número destas que falta descobrir é superior ao que atualmente se conhece.1 

 

 

2.1. Breve Introdução à Entomologia 
 

A entomologia é o ramo da biologia e da zoologia que estuda os insetos, mas 

verifica-se que normalmente esta área é também alargada ao estudo dos outros artrópodes2 

terrestres (RIVERS e DAHLEM, 2014). Estes variam em tamanho; origem; 

comportamento; habitats; inter-relacionamento com o Homem e com o meio; e em diversas 

características. A pesquisa e o estudo dos insetos estende-se pela taxonomia, classificação, 

descrição anatómica, etologia, evolução e interações destes com outros seres vivos 

(ecologia), servindo de apoio a diversas outras áreas da ciência, como a botânica, a química 

ou a medicina. 

O estudo destes animais, a entomologia começou no século XVIII e pode dizer-

se que o próprio Darwin3 foi o primeiro grande entusiasta pela história natural dos 

artrópodes, uma vez que colecionava escaravelhos. Nesta época, e ainda hoje, os 

entomólogos eram amadores e curiosos porque não existia formação adequada na área, no 

entanto, uma grande parte do conhecimento entomológico atual deve-se ao trabalho destes 

não-profissionais. (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 

2.1.1. Classificação de Insetos: Taxonomia 

A análise taxonómica dos insetos é extremamente importante para a sua 

classificação e para pesquisa evolutiva das espécies de artrópodes. Para tal é necessário 

saber que a taxonomia implica o conhecimento das cadeias de grupos e subgrupos de seres 

                                                
1 Tradução livre de R. G. Davies. In Outlines of Entomology. Londres: Chapman & Hall, 1988. p.1 
2 Um artrópode é um ser vivo pertencente ao filo Arthropoda (categoria taxonómica) – ver segmento 2.1.1 Classificação 
de Insetos: Taxonomia. 
3 Charles Darwin (1809-1882) 
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vivos (ou seres não-vivos). No fundo, a taxonomia rege a classificação de todos os 

organismos biológicos do planeta, começando por grupos que designam e abrangem um 

número maior de seres até isolar o individuo na sua discrição mais singular: a espécie. 

Taxonomicamente, a primeira grande divisão é a vida, definindo se o 

organismo a analisar é provido ou desprovido desta, no caso dos insetos é possível afirmar 

que se tratam claramente de seres-vivos. Posteriormente segue-se o domínio (ou super-

reino) que agrupa os diferentes tipos de reinos consoante a sua constituição celular. Os 

insetos e os outros animais pertencem ao domínio Eucariota que engloba todos os seres-

vivos uni ou pluricelulares, que em oposição ao Porcariota cujas células tenham o núcleo e 

membrana envolvente bem evidentes (RIVERS e DAHLEM, 2014). 

Após esta distinção segue-se toda uma cadeia classificatória ordenada desde o 

mais abrangente até ao mais específico: reino; filo; classe; ordem; subordem; superfamília; 

epifamília; família; subfamília, tribo, género, subgénero; espécie e subespécie. De todas 

estas categorias, só algumas são usadas atualmente pelos biólogos e entomólogos. 

Simplificando a classificação de um ser-vivo, são elas o reino, o filo (ou divisão), a classe, 

a ordem, a família, o género e a espécie (WHITING, 2012). 

Os insetos representam uma das diversas classes do maior filo existente: 

Arthropoda (em grego “apêndices articulados”) que agrega os animais invertebrados, com 

exosqueleto rígido e apêndices ou membros articulados (DAVIES, 1988). 

Dentro dos artrópodes, a divisão de classes é feita consoante determinadas 

características físicas destes animais (normalmente é considerado o número de patas e 

segmentos corporais). Algumas das classes mais importantes da Arthropoda são a 

Chilopoda (centopeias); a Crustacea (bichos-de-conta); Arachnidea (aranhas, escorpiões e 

ácaros); Myriapoda (sínfilos, artrópodes albinos de solos húmidos, dois segmentos 

corporais e doze pares de patas) e por fim, a classe Insecta (ou Hexapoda) que abrange 

todos os artrópodes com três tagmas corporais e três pares de patas (ANTONELLI, 1999). 

Fechando ainda mais o cerco e aprofundando a classificação dos organismos, 

dentro da classe Insecta4, existem diversas ordens, das quais se destacam as mais relevantes 

(consultar também tabela 1): 

!Coleoptera, é a maior ordem de insetos, composta pelos comuns escaravelhos 

e besouros, estes insetos têm normalmente dois pares de asas do tipo élitro, e armadura 

bucal mastigadora, ou seja mandibular; 

                                                
4 Os insetos pertencem à maior classe de todas, representam 57% do World Register of Species: Catalogue of Life 
(RIVERS & DAHLEM, 2014). 
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!Orthoptera, engloba gafanhotos, com dois pares de asas tipo tégmina ou 

nenhum e mandíbula mastigadora; 

!Blattodea, engloba grilos e baratas, com dois pares de asas ou nenhum e 

mandíbula mastigadora 

!Lepidoptera, são as borboletas diurnas e noturnas (vulgo traças), todas com 

dois pares de asas escamosas, mandíbula mastigadora enquanto larvas (lagartas) e tubo de 

sucção em adultos; 

!Hymenoptera, composta pelas formigas, abelhas e vespas. Insetos 

normalmente com dois pares de asas membranosas e armadura bucal de mandíbula; 

!Thysanura, os comummente chamados “peixinhos prata”, são mastigadores e 

desprovidos de asas; 

!Hemiptera, abrange os insetos a que normalmente chamamos “falsas 

joaninhas” e percevejos, têm armadura bucal picadora-sugadora, e dois pares de asas 

hemiélitras ou inexistentes; 

!Odonata, é a ordem que abrange as libélulas (libelinhas) e semelhantes que 

tenham dois pares de asas que não se dobram e mandíbula; 

!Homoptera, é a ordem que abriga algumas grandes pragas hortícolas como 

cochinilhas e pulgões, armadura bucal sugadora e dois pares de asas membranosas ou 

ápteros; 

!Siphonaptera, as comuns pulgas, que são desprovidas de asas, são 

mastigadoras na fase larval e sugadoras/perfuradoras enquanto adultos; 

!Diptera, a ordem à qual pertencem as moscas e os mosquitos que se 

caracterizam por terem mandíbulas nos estádios larvais e armaduras bucais sugadoras, 

picadoras ou muscóides enquanto adultos. Embora tendo asas, só o par anterior destas é 

visível, os vestígios evolutivos do segundo par são umas estruturas escondidas atrás das 

asas chamadas Halteres (ANTONELLI, 1999) (PARKER-CLARK, 2013). 
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Ordem Asas Desenvolvimento 

Armadura 

Bucal/ 

Alimentação 

Nome Comum 

Coleoptera 2 Pares élitros 
Completo 

(Holometabólico) 
Mastigadora escaravelhos; besouros;... 

Collembola Nenhum 
Incompleto 

(Ametabólico) 
Mastigadora colêmbolos 

Dermaptera 2P./Nenhum 
Incompleto 

(Ametabólico) 
Mastigadora  “bichos-tesoura” 

Diptera 1Par (2Pares) 
Completo 

(Holometabólico) 

Libadora/ 

Sugadora/ 

muscóide 

moscas e mosquitos 

Hemiptera 
2 Pares 

hemiélitros/Nenhum 

Parcial 

(Himetabólico) 

Libadora/ 

Perfuradora/ 

Sugadora 

cigarras; bicho-frade;... 

Homoptera 
2 Pares membranosos/ 

Nenhum 

Parcial 

(Himetabólico) 

Perfuradora/ 

Sugadora 
cochonilhas; pulgões 

Hymenoptera 2 Pares  membranosos 
Completo 

(Holometabólico) 
Mastigadora abelhas; vespas e formigas 

Lepidoptera 
2 Pares membranosos 

com escamas 

Completo 

(Holometabólico) 

Mastigadora/ 

Libadora 
borboletas e traças 

Odonata 
2 Pares membranosos 

que não dobram 

Completo 

(Holometabólico) 
Mastigadora libélulas 

Orthoptera 
2 Pares asas tipo 

tégmina 

Parcial 

(Himetabólico) 
Mastigadora gafanhotos e grilos 

Neuroptera 
2 Pares membranosos 

nervação transversal 

Completo 

(Holometabólico) 
Mastigadora crisopos 

Siphonaptera Nenhum 
Completo 

(Holometabólico) 

Mastigadora/ 

Perfuradora/ 

Sugadora 

pulgas 

Thysanoptera 
2 Pares membranosos 

franjados 

Incompleto 

(Ametabólico) 

Perfuração/Sucç

ão 
tripes 

Thysanura Nenhum 
Parcial 

(Himetabólico) 
Mastigação peixinhos-prata 

Tab. 1 – Tabela das maiores ordens da classe Insecta e suas características, criada por Ana Soalheiro de acordo 
com os textos e tabelas de Arthur Antonelli, P. J. Gullan e P. S. Cranston, 1999 
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2.1.2. Importância Ecológica e Relações Fundamentais 

Existem diversas razões para se estudar estes artrópodes, por serem superiores 

em número relativamente aos outros animais, são também dotados de diversas 

características que tornam o seu estudo num campo muito abrangente da investigação 

biológica. 

Os insetos podem ser encontrados em grande número nos diversos 

ecossistemas, sejam aquáticos, terrestres, subterrâneos ou aéreos, ocupam também um lugar 

dominante nas diversas cadeias alimentares, devido à superioridade numérica e outras 

características. Por estes e outros motivos, a ausência ou presença destes animais nas 

diversas ecosferas  pode determinar a sua boa manutenção e conservação. Os insetos são 

essenciais por desempenharem algumas funções preponderantes nos ecossistemas como: a 

regeneração dos solos através da degradação de madeiras e reciclagem de nutrientes; a 

propagação das plantas devido à polinização e dispersão de sementes;  fonte de alimento 

para insectívoros como aves, mamíferos, peixes e répteis; e manutenção da estrutura 

comunitária da fauna por serem predadores, parasitas e transmissores de doenças para 

alguns animais de grande porte. Embora se apresentem normalmente prejudiciais na 

interação com outros animais, sem os insetos o Homem não existia (GULLAN e 

CRANSTON, 2010). 

São considerados «Espécies-Chave» porque a perda das suas funções 

ecológicas pode determinar o colapso ou o desaparecimento de determinado ecossistema, 

vejamos o caso das térmitas (Termitoidae) que convertem a celulose dos solos tropicais, 

sugerindo que a sua ausência compromete a estrutura e composição dos solos dos trópicos 

(idem, p. 242). 

Estes animais representam também perigosos atentados à saúde pública e 

veterinária por transmitirem doenças mortais e por serem pragas responsáveis pela 

devastação de campos de cultivo e edificado. Por outro lado, também desempenham um 

papel fundamental e direto na interação com o ser humano, por serem fonte de produtos de 

consumo (como o mel e a seda), no caso de insetos parasitóides e predadores5, por 

ajudarem no controlo de pragas e no avanço da ciência por serem auxiliares no 

desenvolvimento de estudos relacionados com genética e com a profilaxia de certas 

doenças (ANTONELLI, 1999) (DAVIES, 1988) (GULLAN & CRANSTON, 2010). 

 

                                                
5 A título de exemplo, as joaninhas (Coleoptera) alimentam-se dos pulgões e outros insetos parasitas de plantas . 
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Fig.1 – Três tagmas da mosca varejeira verde-garrafa Lucilia sericata 
Verde-Cabeça; Rosa-Tórax; Amarelo-Abdómen 

Ana Soalheiro tinta-da-china sobre papel e pintura digital, 2014 

2.2. Anatomia e Fisiologia: Estrutura e Morfologia 
 

Existem diversos factores morfológicos na estrutura de um inseto que 

contribuem para a sua sobrevivência e acima de tudo para a superioridade numérica em que 

se encontram na biosfera. Começando com a capacidade de voo, passando pela 

adaptabilidade aos diferentes meios, pelo tamanho, pela respiração traqueal, pelo 

exosqueleto e metamorfoses, os insetos conseguem reproduzir-se melhor, disseminar-se em 

maior escala, em menos tempo, e consequentemente resistir muito mais a alterações no 

ecossistema do que os restantes animais (DAVIES, 1988). 

Genericamente, a anatomia de um inseto divide-se em três partes: cabeça, 

tórax, abdómen (ver figura 1) e apêndices (asas, antenas e patas) (ANTONELLI, 1999) 

(PARKER-CLARK, 2013). Em termos biológicos a divisão do corpo dos insetos e dos 

outros artrópodes é dada através da tagmose, que é o termo utilizado para explicar o 

processo de fusão ou separação dos diferentes segmentos corporais no sentido evolutivo, 

desde os artrópodes primitivos como a trilobite até aos insetos mais desenvolvidos da 

atualidade. Nos insetos, a segmentação, ou tagmose resultou em três partes ou tagmas: 

Cabeça, Tórax e Abdómen (HEADRICK e GORDH, 2003).  
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Fig.2 – Eixos de Lucilia sericata 
Ana Soalheiro lápis de cor sobre papel, 2014 

Além deste seccionamento corporal estão também designados os diferentes 

eixos corporais do inseto para referência e análise anatómica (ver figura 2) dos quais se 

destaca o mediano (ou antero-posterior). Os outros eixos, embora nomenclados, são menos 

usados do que as suas vistas correspondentes6 (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

Antes de se descreverem os elementos anatómicos destes animais, é importante 

explicar os diferentes componentes da sua constituição física. As propriedades da matéria 

que compõe o exosqueleto, desempenham um papel fundamental na impermeabilização, 

cicatrização de feridas e metamorfose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tegumento (ver figura 3) é a camada exterior do exosqueleto, constituído 

pela epiderme e pela cutícula, é normalmente composto por três subcamadas: A película 

exterior, ou Epicutícula7 é composta maioritariamente por proteína endurecida e ceras que 

previnem a desidratação. A Exocutícula uma camada relativamente espessa é 

essencialmente formada por quitina, proteína e substâncias que que produzem um material 

duro e acastanhado chamado esclerotina que confere rigidez à Exocutícula 8 ; e 

Endocutícula, normalmente a mais espessa das três, também composta por proteína e 

quitina, no entanto estas substâncias não estão escurecidas, tornando a Endocutícula mole e 

flexível (DAVIES, 1988). 

                                                
6 N.A.: Aqui, a aproximação ao corpo do inseto funciona como o método de Monge na Geometria, estipularam-se diversas 
vistas, entre elas: dorsal (em planta); ventral; lateral (perfil); anterior (frontal) e posterior (ver figura 1). 
7 A epicutícula mede cerca de 4µm (quatro micrómetros) de espessura, e é provida de ceras que além da impedirem a 
perda de água por parte do organismo, ajudam na metamorfose. (ver segmento Metamorfose e Muda). 
8 A Exocutícula, por ser mais rígida, está muitas vezes reduzida ou inexistente nas zonas mais flexíveis do Tegumento. 
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Fig.3 – tegumento de inseto em corte:1) epicutícula; 2) exocutícula; 3)endocutícula; 4)editélio (epiderme); 
5)membrana basal; 6)célula tricogénia; 7)célula glandular; 8)célula da epiderme; 9)poro glandular; 10)cerda 

 Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relativamente à descrição morfológica e estrutural do inseto, a abordagem será 

feita no âmbito das secções corporais acima mencionadas. 

 

2.2.1. Cabeça 

O tamanho, a forma e outras características da cabeça,  constituem elementos 

fundamentais que refletem as adaptações funcionais do inseto ao seu habitat e à dieta 

alimentar, além disso a maioria das estruturas sensoriais de um inseto encontram-se na 

cabeça (HEADRICK e GORDH, 2003). 

A cabeça de um inseto é uma cápsula de cutícula composta por várias zonas 

divididas entre si por suturas, são de destacar duas suturas mais importantes que formam 

um “Y” invertido entre si: a sutura epicraniana e a sutura frontal de dois braços (ver figura 

4). O tipo de suturas e o número de cernas que nelas se encontram ajudam também na 

classificação taxonómica da espécie (DAVIES, 1988). Também existe uma nomenclatura 

estabelecida para a orientação da cabeça em relação ao tórax, associada ao tipo de vida e 

alimentação: quando a armadura bucal está projetada para a frente chama-se Prognata, para 

baixo é Hipognata e para dentro (virada para o interior do tórax) é Opistognata 

(MIORELLI, 2013). 
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Na cabeça há zonas mais importantes que outras, por ser nestas que se inserem 

ou às quais se associam alguns elementos anatómicos fundamentais, como os olhos 

compostos; os ocelos (em algumas espécies); a armadura bocal e as antenas9. Desde a zona 

posterior até à anterior designaram-se seis segmentos da cabeça: Pré-Antenal (ou Ocular); 

Antenal; Labral; Mandibular; Maxilar e Labial10 (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

No segmento Pré-Antenal, e separados pela fronte, localizam-se os olhos 

compostos, que na maioria dos insetos, observando a olho nu, se aparentam com duas 

grandes esferas metalizadas e que constituem o principal e mais sofisticado órgão visual 

destes animais. Praticamente todos os insetos adultos e ninfas11 têm um par destes olhos, 

bastante proeminentes, que trabalhando como um só, conseguem cobrir até quase trezentos 

e sessenta graus do campo visual que os envolve (idem). Os insectos têm também o corpo 

revestido por células foto receptoras na camada sub-cuticular, que detetam a luz mas 

desprovidas de sistema ótico.  

A córnea é o elemento exterior dos olhos compostos e é por sua vez dividida 

em milhares de faces de formato normalmente hexagonal, no entanto, cada uma destas 

faces tem uma estrutura visual própria e separada das outras, chamada Ommatidia. Cada 

                                                
9 N.A.: O encéfalo ou cérebro, presente na maioria dos insetos, também é um elemento fundamental, mas como não 
pertence aos elementos anatómicos de superfície, não será aprofundado neste texto. 
10 O protórax não é visto como um segmento da cabeça por ser considerado parte do tórax (GULLAN & CRANSTON, 
2010).  
11 Estádio intermédio de um inseto de metamorfose incompleta ou parcial (ver subcapítulo 1.3. Metamorfose e muda: 
processos e fases de crescimento) 

Fig.4 – Cabeça de Calliphora vicina. Assinalado a vermelho: Sutura Epicraniana e Ocelos 
Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 
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Ommatidia tem uma lente cuticular convexa que protege o cone cristalino encarregue de 

direcionar a luz para cerca de oito células foto receptoras que constituem a retina, estas, por 

sua vez, encaminham os estímulos por diversas outras células até ao nervo óptico que reúne 

a informação visual de todas as Ommatidias. Sendo assim, pode afirmar-se que um olho 

composto resulta da repetição das várias Ommatidias (idem, pp. 115-117). 

O número destes mecanismos individuais dos olhos compostos varia consoante 

a espécie e o sexo do insecto: «desde 30 000 em algumas libélulas até 17 000 ou mais em 

determinadas espécies de lepidópteros, ou apenas cerca de 4000 na grande maioria dos 

dípteros»12 (DAVIES, 1988). 

Em adição aos olhos compostos, algumas ninfas e insetos adultos possuem 

ocelos dorsais no vertex da cabeça (ver figura 3). Por norma verificam-se três ocelos que 

formam um pequeno triângulo na zona entre a fronte e a parte superior da cabeça. Cada 

ocelo permite um ângulo de visão de cerca de cento e cinquenta graus, mas tal não significa 

que estes “olhos” representem um instrumento de visão de qualidade, antes pelo contrário, 

a distância a que a retina se encontra da lente é inferior à distância do foco, ou seja, a 

imagem resultante é incrivelmente desfocada. No entanto pensa-se que o propósito destes 

“olhos” não seja o da visão acurada e precisa, mas antes o da detecção do horizonte, 

melhorando assim a percepção espacial e o equilíbrio no voo (RESH e CARDÉ, 2003).  

Certos autores, defendem que a posição e estrutura dos ocelos permitem ao inseto o 

conhecimento da posição exata em que se encontram relativamente aos pontos cardeais e ao 

sol (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 Voltando à divisão segmentar da cápsula da cabeça, no segmento Antenal, como 

o próprio nome indica, inserem-se as antenas. Estes apêndices sensoriais segmentados e de 

existência dupla, eram ancestral e primitivamente constituídos por oito segmentos, mas 

atualmente encontram-se espécies com antenas com muitas mais segmentos, chamadas 

antenómeros, que funcionam por si só como quimio-receptores e mecano-receptores. Estes 

receptores indicam, entre outros factores, a velocidade do ar durante o voo e a informação 

química e física da atmosfera circundante (LOUDON, 2003). 

 O aspecto das antenas é muito diferente nos insetos juvenis em comparação com 

os seus equivalentes adultos, devido ao seu inevitável desenvolvimento. No entanto, certos 

                                                
12 A visão dos insetos é menos precisa que a humana, pois estes pressentem o movimento, mas a distinção das formas é 
menos precisa. No entanto, alguns vêm a cores e em alguns casos até detectam a radiação ultravioleta (DAVIES, 1988). A 
sensibilidade à luz é, no entanto, maior nestes artrópodes, uma vez que detectam mudanças de luz e flashes luminosos 
superiores ao Homem. Por exemplo, se uma mosca, Musca domestica (Linnaeus, 1758), entrar num local iluminado por 
luz fluorescente (como a iluminação de cozinha), esta luz que aos olhos do ser humano parece constante, é vista pelo 
animal como estando a piscar (RIVERS & DAHLEM, 2014). 
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insectos sem asas como os da ordem Protura13, são desprovidos de antenas em qualquer um 

dos seus estádios de desenvolvimento, além destes, a grande maioria das larvas dos insetos 

de metamorfose completa também tem estas hastes sensoriais incrivelmente reduzidas ou 

totalmente inexistentes (idem). 

 A  antena total tem tipicamente três grandes subdivisões (ver figura 5), o escapo 

ou fuste, geralmente é maior do que os outros segmentos e é a primeira haste deste 

apêndice, este encontra-se agarrado à cabeça do inseto través de uma sutura flexível, 

segmentado e cuticular, aliás todos os restantes segmentos da antena encontram-se 

interligados por esta cutícula flexível e fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O segundo segmento é o pedicelo e alberga quase sempre um órgão sensorial 

chamado Órgão de Johnston, que responde perante o movimento da parte distal da antena 

em relação ao pedículo: o flagelo. (GULLAN e CRANSTON, 2010). Este último é muitas 

vezes multissegmentado e filamentoso, estes filamentos chamam-se flagelómeros, que 

podem ser reduzidos e morfologicamente variados. 

 Só algumas espécies de insetos não voadores (como os pertencentes à sub-classe 

Apterygota) é que têm os flagelos providos de musculatura própria, de resto quase todas as 

                                                
13 A esta ordem abrange cerca de cento e setenta espécies identificadas e caracteriza-se por insetos de metamorfose 
incompleta, que sofrem três mudas de exoesqueleto ao longo da vida e são desprovidos de olhos ou antenas, tendo, no 
entanto, um par de patas anterior equipado com órgãos sensoriais. 

Fig.5 – Tipos de Antenas: 1) Louva-a-Deus; 2)Térmita; 3)Joaninha; 4)Gafanhoto; 5)Alguns Besouros; 6)Borboletas 
Noturnas; 7)Abelha; 8)Mosquito Macho; 9)Mosca; 10)Escaravelho; 11)Libélula; 12)Alguns Besouros; 13)Mosquito 
Fêmea.  Ana Soalheiro tinta da china sobre papel, 2014 
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outras espécies não têm qualquer tipo de músculos na parte distal da antena, por isso muitos 

especialistas os denominam de “subsegmentos” uma vez que o termo “segmento” está 

reservado a partes corporais musculadas. No entanto, os flagelos não musculados também 

se movem em várias direções, mas não é um movimento mecânico (resultante da ação 

muscular), é antes um movimento hidráulico potenciado pela pressão da hemolinfa 

(sangue) que circula no interior da antena. O bombear deste “sangue” é realizado pelos 

músculos de um coração acessório que existe no interior da cabeça junto à base das 

antenas, e é o retorno do fluxo hemolínfico da parte distal da antena até a este coração que 

depois transmite ao cérebro toda a informação sensorial. 

 O movimento das antenas é controlado por um par de músculos que têm inserção 

dentro da cápsula craniana e no interior do escapo, e também por um segundo par de 

músculos que se insere no escapo e no pedicel. A ação combinada destes dois pares de 

músculos, permite mover as antenas dos insetos em quase todas as direções (LOUDON, 

2003).  

 Ainda nas antenas, ocorrem numerosos órgãos sensoriais chamados sensilas, que 

se podem manifestar na forma de pelos, espinhos, farpas, fendas ou cones e que funcionam 

como higrorreceptores14, termorreceptores e receptores químicos e mecânicos. Por norma, 

as antenas dos insetos são sexualmente dimórficas,  nos machos são ainda mais sofisticadas 

e elaboradas que as dos seus correspondentes femininos, por isso, estes apêndices 

sensoriais são normalmente de maior dimensão para detectarem as feromonas sexuais 

femininas (GULLAN e CRANSTON, 2010). Em alguns insetos, as antenas assumem 

também propósitos não-sensoriais como agarrar o parceiro durante a cópula (pulgas e 

colêmbolos) ou para segurar partes da presa (alguns besouros) (LOUDON, 2003). 

 Dos restantes quatro segmentos da cápsula encefálica do inseto (Labral, 

Mandibular, Maxilar e Labial) parte toda a armadura bucal, que por norma, embora tenha 

tantos segmentos indexados, não preenche uma área tão extensa no plano frontal da cabeça 

como os olhos compostos. Esta estrutura, num inseto, é externa à boca e varia consoante o 

processo ou manipulação alimentar a que se destina: seja para morder e mastigar, como na 

maioria dos coleópteros; para sugar e absorver líquidos, como nas borboletas e traças ou 

para perfuração; para a sucção como nos mosquitos e para filtrar líquidos como nas moscas 

(DAVIES, 1988). 

                                                
14 Higroreceptores são receptores do nível de humidade do ar, não confundir com hidroreceptores que estão relacionados 
com a detecção da água em estado líquido. 
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 As armaduras bucais destes animais são constituídas por diversos componentes 

que podem variar consoante a função, mas que contêm quatro partes que se podem 

encontrar em quase todos os insetos: O Labro, que muitas vezes é referido como lábio 

superior forma um “teto” sobre a cavidade pré-oral; A Maxila, normalmente utilizada para 

processar a comida; O Labium, muitas vezes mencionado como lábio inferior, que é uma 

fusão das duas partes, o pré-mento e o pós-mento, vestígios de uma segunda maxila que 

existia nos artrópodes primitivos; E a Hipofaringe, associada ao segmento mandibular, é 

uma estrutura semelhante à língua na parte inferior da boca por onde as glândulas salivares 

segregam saliva. Em algumas espécies e famílias de insetos como nas efémeras e nas 

lacraias15 a Hipofaringe possui dois lóbulos laterais chamados Superlinguas (GULLAN e 

CRANSTON, 2010). 

 Este apêndices que formam a armadura bucal podem encontrar-se na 

generalidade dos insetos, mas muitas vezes verifica-se a ausência de alguns ou a presença 

de outros, por exemplo, os insetos que mordem e mastigam, são providos de outros 

apêndices: as Mandíbulas, que são uma espécie de dentes ou garras fortes e rígidas que 

cortam  e despedaçam o alimento (um processo semelhante à mastigação humana). As 

mandíbulas estão geralmente dispostas uma de cada lado do Labrum e operam numa 

deslocação horizontal. Os insetos não mastigadores também têm apêndices chamados 

mandíbulas mas a sua função não é a de cortar ou rasgar, funcionam como lóbulos 

adjacentes ao Labrum e operam outras funções, nomeadamente para picar (Amateur 

Entomologists' Society, 2014). 

 A Estrutura da armadura bucal é composta e organizada em função do método 

alimentar de cada animal, no entanto, em muitas espécies e famílias, as mandíbulas e outros 

componentes desta estrutura são usados para defesa contra potenciais predadores e também 

na luta macho-macho durante o período nupcial. É também de salientar que em alguns 

insetos adultos a armadura bucal é reduzida, atrofiada e não-funcional porque alguns 

insectos, nomeadamente os de metamorfose completa, praticamente não se alimentam na 

fase adulta (DAVIES, 1988). 

 Esta descrição da armadura bucal foi feita de uma forma muito genérica de 

maneira a poder aplicar-se a todas as ordens de insetos, no entanto, esta estrutura varia 

dentro do género, família e às vezes até espécie, e revela ser um dos elementos 

                                                
15 N.A.: Lacraia é o nome comum dado aos insetos da ordem Thysanura  e Dermaptera, popularmente chamados de 
«bichos-tesoura». 
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fundamentais tanto para uma correta classificação taxonómica como para uma boa uma 

generalização ecológica (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 

 2.2.2. Tórax 

 Escleritos é o termo que define as zonas endurecidas do exosqueleto resultantes 

de esclerotização (aglomeração de esclerotina), também referidas como placas, estas podem 

apresentar diferentes formas e tamanhos. É importante frisar que os escleritos não definem 

nenhum segmento corporal nem qualquer região anatómica, mas provocam e aglomerações 

e processos cuticulares que são visíveis a olho nu e que consequentemente influenciam o 

aspecto morfológico dos insetos (DAVIES, 1988). 

 Das diferentes ações da esclerotização, resultam variadas alterações corporais do 

inseto. As suturas, por exemplo as da cabeça que já foram aqui analisadas, são formadas 

através da junção de paredes corporais esclerotizadas; os escleritos também formam os 

sulcos; apodemas ou cavidades e também apófises ou protuberâncias. 

 O esclarecimento relativamente aos escleritos é preponderante na observação 

tanto do tórax como do abdómen, uma vez que nestas regiões anatómicas os escleritos 

influenciam o aspecto exterior do corpo, e também porque recebem diferentes nomes 

consoante a região corporal em que se encontram. No caso do tórax e do abdómen os 

escleritos dorsais são Tergitos e os ventrais são subdivididos entre Esternitos (esterno) e 

Pleuritos (região pleural) (HEADRICK e GORDH, 2003) (RESH e CARDÉ, 2003). 

 O tórax é o segundo tagma do corpo de um inseto. Aparentemente a função 

primordial do tórax de um inseto é a locomoção, uma vez que as modificações evolutivas 

deste segmento sempre foram no sentido de aprimorar o movimento do animal (primeiro 

andar e depois voar), estas alterações morfológicas que aprimoraram a locomoção deram-se 

provavelmente antes de outras evoluções morfológicas como a metamorfose. É também por 

esta razão que os três pares de patas e asas se encontram apendiculadas no tórax 

(HEADRICK e GORDH, 2003). Todas estas alterações resultaram numa variedade 

morfológica e estrutural dos elementos do tórax, adaptados às funções básicas de cada 

espécie, como saltar, correr, andar, escavar e voar. O voo concretamente, é uma 

característica locomotiva única que diferencia os insetos de todos os outros invertebrados, e 

também dos outros animais voadores, que normalmente têm a locomoção terrestre 

atrofiada, por terem asas. 
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Fig.6 – Pata de inseto e respectivos segmentos. 
Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 

 Anatomicamente, o tórax está ligado ao primeiro tagma, a cabeça, através da 

cerviz ou nuca, esta região normalmente membranosa assume a articulação entre o foramen 

occipital da cápsula craniana e a parte anterior do tórax (pronoto) (idem). 

 A região torácica é segmentada em três partes designadas respetivamente como 

protórax (anterior), meso tórax (médio) e metatórax (posterior) que revelam a sua forma 

mais simples nos insetos desprovidos de asas e na maioria das larvas (RIVERS e 

DAHLEM, 2014, p. 53). 

 Como já referido anteriormente, todos os indivíduos adultos da classe Insecta 

têm seis patas, que os distinguem das restantes classes de artrópodes, estas encontram-se 

obrigatoriamente no tórax, especificamente um par em cada região torácica (pro, meso e 

meta) (ANTONELLI, 1999). 

 Anteriormente, os antepassados dos insetos tinham vários pares de patas 

uniformes ao longo de todo o corpo, no entanto, devido ao processo da tagmose, estas patas 

foram evoluindo e sofrendo modificações acabando por se transformar na armadura bucal; 

nas seis patas torácicas; e nos vários apêndices abdominais. Estas modificações 

continuaram a acontecer, e resultaram nos variados tipos de patas que se podem encontram 

em toda a classe, revelando-se peças-chave na taxonomia e identificação destes animais 

(ADLER, 2003). 

 Os termos entomológicos estipulados para as diferentes regiões da pata do inseto, 

são semelhantes, ou até os mesmos que se utilizam na anatomia humana. A pata de um 

inseto adulto tem tipicamente seis segmentos (ver figura 6), sendo estes, do proximal para o 

distal: coxa; trocânter; fémur; tíbia; tarso e pré-tarso (GULLAN e CRANSTON, 2010).  
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 Alguns autores defendem que a pata de um inseto tem dez ou onze segmentos, 

incluindo a epicoxa (fundida com a articulação da asa), a subcoxa (absorvida pelo pleuron), 

a coxa, o trocânter, o pré-fémur (tipicamente fundido com o trocânter), o fémur, a patela ou 

rótula (fundida com a tíbia), a tíbia, o basitarso, o eutarso (normalmente subdividido), e o 

pré-tarso  (ADLER, 2003). Na entomologia contemporânea, a nomeação das regiões da 

pata adopta uma nomenclatura entre estas duas versões: abrangendo as seis regiões 

clássicas, acrescidas do basitarso e do pré-fémur em alguns insetos (idem). 

 Cada segmento da pata do inseto é movido independentemente por músculos 

inseridos na sua base, a não ser nas cinco ou mais subdivisões do tarso que operam sem 

ação muscular própria, estas subdivisões não são verdadeiros segmentos sendo chamados 

de tarsómeros (idem) (GULLAN e CRANSTON, 2010). As áreas de flexão entre cada 

segmentos, tal como nos humanos, são as articulações, que proporcionam uma eficiência 

mecânica à pata. As articulações contêm pontos de contacto esclerotizados chamados 

côndilos e podem operar de duas formas: Monocondilar, com um único ponto articular 

normalmente esférico que permite uma liberdade considerável de movimentos; e 

dicondilar, que funciona como um encaixe de chaves, sendo que uma é o negativo 

morfológico da outra que permite só um tipo de movimento (ADLER, 2003). 

 A adesão de alguns insetos a superfícies não horizontais é proporcionada pelos 

pulvili, uns discos almofadados que se encontram nos últimos tarsómeros, estes podem ser 

suaves ou cobertos de pelos (cerdas). Outros elementos que também auxiliam a locomoção 

vertical localizam-se na parte distal do pré-tarso e são as unhas (um par de garras laterais) e 

um lóbulo medial, o arólio. Alguns dípteros também possuem junto às garras, um outro 

disco chamado empódio (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 O movimento locomotor da pata resulta da orientação e do tipo de articulações 

nela presentes, bem como do tamanho de cada segmento e da proporção entre cada par de 

patas (os gafanhotos e outros saltadores têm as patas metatársicas desproporcionalmente 

maiores do que as outras). 

 A coxa é tipicamente curta e robusta e insere-se no tórax através de um anel 

cuticular na cavidade coxal, o trocânter é geralmente pequeno e move-se verticalmente em 

relação à coxa mas está geralmente fixo ao fémur, que é normalmente o maior segmento da 

pata, variando consoante o tamanho dos músculos extensores da tíbia que alberga dentro de 

si, o fémur também está equipado com espinhos e cerdas de maior destaque nos insetos 

predadores. A tíbia, é delgada é longa, e por vezes é ligeiramente curvada para que, quando 

fletida, a sua extremidade distal fique junto à mesma proximal do fémur. 
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 Articulado com a tíbia, vem o tarso e as suas várias subdivisões e pseudo-

segmentos, na maioria dos insetos o basitarso encontra-se presente e o eutarso é dividido 

em dois ou quatro tarsómeros, tipicamente, tanto o basitarso como o eutarso estão 

equipados com pelos sensoriais e receptores químicos, a sua face ventral segrega um 

líquido ceroso possivelmente com o objectivo impermeabilizante, impedindo que alguns 

compostos líquidos indesejáveis adiram às patas, ou que estas fiquem presas em armadilhas 

de película viscosa (como as teias de alguns aracnídeos) (ADLER, 2003). 

 Paralelamente às patas, outros apêndices muito importantes do tórax são as asas. 

Tendo a maioria dois pares destas, um par ou até nenhum, os insetos são, como referido 

anteriormente, os «únicos invertebrados voadores» (ANTONELLI, 1999). 

 As asas dos insetos são aparelhos singulares no universo dos seres vivos, porque, 

contrariamente às aves, morcegos ou répteis voadores extintos, estas não são o resultado de 

membros modificados, e consequentemente não têm músculos internos. Estes apêndices 

são constituídos essencialmente por cutícula e podem ser cobertos por cerdas, escamas ou 

não ter nenhum revestimento adicional (WOONTTON, 2003). 

 A origem evolutiva das asas nos insetos é ainda pouco clara, é possível perceber 

quando os insetos começaram a ter asas mas é difícil determinar a razão pela qual 

aconteceu16. 

 Até ao ano de 2001, coexistiam duas teorias que justificavam o aparecimento das 

asas nos insetos, ambas concordam no ponto em que as asas primitivas destes artrópodes 

eram atrofiadas e pequenas. A primeira teoria e mais tradicional, baseada em provas 

experimentais e modelos teóricos, defende que estas “micro-asas” existiam em vários 

segmentos do corpo de maneira a prevenir a queda livre dos insectos que se alimentam de 

madeira, funcionando como um paraquedas. A segunda teoria, sugere que as estas provêm 

dos insetos semiaquáticos, que batiam as asas de forma a poderem locomover-se na 

superfície da água sem se afundarem, idêntico ao que as efémeras e libélulas fazem 

atualmente. Até hoje, nenhuma das duas teorias foi provada, nem foi lançada mais alguma 

alternativa, remanescendo então esta querela entomológica acerca da origem evolutiva das 

asas (idem). 

 A asa só se forma totalmente no inseto adulto, à exceção das asas do penúltimo 

estádio da ordem Ephemeroptera. As várias espécies de insetos voam a velocidades 

                                                
16 As modificações corporais ao nível da evolução, são normalmente consequência de uma necessidade de adaptação. 
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Fig.7 – Asa de inseto (Calliphora vicina) e respectiva nervação. 
Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 

diferentes, por isso a forma e tamanho das asas variam de espécie para espécie (DAVIES, 

1988). 

 A nível estrutural, uma asa funcional é normalmente uma projeção cuticular 

suportada por nervuras tubulares esclerotizadas (ver figura 7). As nervuras mais compridas 

são longitudinais (perpendiculares ao corpo do inseto) e vão desde a inserção da asa até à 

ponta desta, existem também nervuras cruzadas secundárias, transversais e intersetadas às 

longitudinais, de forma a garantir um maior suporte estrutural à asa. Tanto a estrutura 

venosa como a película cuticular são estruturas duplas que fortalecem a asa por 

funcionarem numa justaposição do lado ventral e dorsal (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nomenclatura das nervuras das asas é um tanto complexa, e por isso já foram 

desenvolvidos vários sistemas nomenclares ao longo dos anos. Atualmente prevalecem 

dois, que resultam da investigação entomológica que desde há várias décadas tenta 

homologar a estrutura alar das diversas espécies de insetos. 

 O sistema Comstock-Needham, de 1898, o mais minucioso dos dois, determina 

variadas ramificações venosas e os respetivos nomes, além disso, também define os eixos 

de flexão/dobra das asas17, as regiões alares e faz referência ao leque anal (vannus) presente 

em muitas asas posteriores. Por outro lado, o sistema Kukalová-Peck de 1984, é mais 

                                                
17 Ramificações da nervação alar segundo o sistema Comstock-Needham (do anterior para o posterior): costal; subcostal; 
radial; medial; cubital; anal e jugal. Além destas, também estão nomencladas as dobras de recolha e extensão da asa: 
claval; jugal; mediana ou remigial e transversa (estas não estão presentes em insetos incapazes de recolher as asas, como 
as libélulas e as efémeras. 
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simples morfologicamente, mas mais complexo a nível interpretativo, isto porque admite 

uma ramificação antes da costal, pré-costal e defende que todas as ramificações são 

acopladas (sendo cada par convexo numa raiz única), além disto, este sistema abrange todas 

as ramificações existentes, mesmo aquelas que só se verificavam em insetos já extintos 

(WOONTTON, 2003). 

 A nervaçãoKukalová-Peck, por ser a mais recente, é seguida pelos entomólogos 

de todos o mundo, devido ao seu carácter mais atual, no entanto, como omite diversos 

elementos morfológicos não-venosos, e como a maioria dos insetos atuais não possui 

nervação anterior, os entomólogos acabam por seguir também o sistema venoso do século 

XIX (idem). 

 Outra característica também importante das asas, é a articulação entre a asa 

anterior e posterior, estas formas de encaixe permitem que os dois pares de asas funcionem 

como um só durante o voo,  e que sejam recolhidos separadamente. Este engenho alar que 

liga as asas varia morfologicamente consoante a família ou a espécie e não se verifica em 

todos os insetos alados.  

 Relativamente ao voo, as asas têm que ser simultaneamente rígidas e flexíveis18, 

tendo um nível de resistência estrutural comparável ao de um chapéu-de-chuva aberto. O 

funcionamento das asas durante o voo é controlado por modalidades sensoriais e 

movimentos corporais assimétricos bilaterais, que compensam o desequilíbrio do 

movimento alar de forma a manter a trajetória estável (DICKINSON e DUDLEY, 2003). 

 Analisar a capacidade de voo de um inseto requer o conhecimento de uma série 

de princípios aerodinâmicos que não serão explorados neste texto, resumidamente o 

movimento das asas durante o voo assemelha-se a um “oito” horizontal ou um infinito e o 

número de batimentos destas varia em função da sua amplitude e do peso do corpo do 

inseto (DAVIES, 1988). O voo do inseto, e este movimento específico requerem enormes 

níveis de oxigénio, aliás, a oxigenação necessária para o funcionamento destes músculos 

alares é a mais alta de todos os músculos locomotores conhecidos (DICKINSON e 

DUDLEY, 2003). 

 É importante salientar também, que nem todas as asas têm só o propósito de 

voar, existem insetos cujas asas cobrem diversas ações, além do voo, as asas podem ter 

várias funções. Entre estas funções, são de destacar as asas anteriores dos coleópteros que 

                                                
18 As asas têm que ser rígidas para resistir a deformações indesejadas resultantes do ar e das forças inertes das repetidas 
acelerações e desacelerações do bater das asas, mas flexíveis o suficiente para permitir a mudança repentina e a 
curvatura das asas necessárias para impulsionar o inseto no ar e aguentar o seu peso durante o voo. Tradução livre de 
WOONTTON, Robin J. “Wings” In Encyclopedia of Insects. San Diego: Academic Press, 2003. p.1190 
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servem única e exclusivamente como carapaças protetoras (da asa posterior que voa); as 

asas dos gafanhotos e outros ortrópodes  que servem para produzir sons; as asas dos 

lepidópteros que ajudam na regulação térmica; e tantas outras funções alares tangentes às 

diversas ordens: camuflagem e sinalização territorial, defensiva e sexual (WOONTTON, 

2003). 

 Por fim, é também importante referir que os diversos sistemas fundamentais do 

inseto, como o respiratório (traqueal), não funcionam em exclusividade no tórax nem no 

abdómen, estão distribuídos por todo o corpo como o sistema nervoso e circulatório. 

 

 2.2.3. Abdómen 

 Para o ilustrador científico, pouco há para saber acerca da zona abdominal, no 

caso excepcional em que o objectivo do trabalho seja o desenho do interior do abdómen ou 

de algum órgão em particular, isto porque esta zona do corpo dos insetos é pouco 

caracterizada em termos morfológicos exteriores, no entanto é de extrema importância a 

nível entomológico, por ser nela que se encontram sistemas determinantes como o 

reprodutor e ovipositor. O abdómen é o tagma menos especializado, isto por ser desprovido 

de apêndices relevantes, à exceção das cerdas, órgãos reprodutores e apêndices pré-genitais 

visíveis em quase todas as larvas e nos adultos da Subclasse Apterygota (HEADRICK e 

GORDH, 2003). 

 A nível exterior, o abdómen é constituído por onze segmentos. Todas as 12 

divisões são normalmente identificáveis na fase embrionária do inseto, mas depois de 

adulto, a maioria desaparece, funde-se ou é difícil de identificar. No tagma abdominal são 

também visíveis os espiráculos pleurais (laterais) que constituem entradas e saídas de ar do 

sistema respiratório traqueal (DAVIES, 1988). 

 A homologação de segmentos e escleritos é difícil neste tagma, uma vez que a 

presença de apêndices é rara, e quando acontece é significativamente diferente de espécie 

para espécie. Outras características como os órgãos reprodutores, mudam de aspeto e 

localização consoante a espécie e especialmente o sexo do animal, tornando difícil estimar 

onde se inserem normalmente19. Dada a extensa variação na segmentação e morfologia 

abdominal, a maioria dos entomólogos, quando pretende referir alguma zona específica do 

                                                
19 N.A.: Estas estipulações são complicadas por comparação com os outros tagmas corporais do inseto, por exemplo, para 
o tórax e a cabeça, estão designadas diversas regras de morfologia e localização relativas aos apêndices, como é o 
exemplo da inserção dos três pares de patas, ou o segmento onde se encontram os ocelos. Estas estipulações, quase regras, 
são possíveis visto serem fenómenos verificados em praticamente todas as espécies. 
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abdómen do inseto, utilizam os termos “pré-genital”, “genital” e “pós-genital” 

(HEADRICK e GORDH, 2003). 

 A zona genital é importante para o ilustrador na sua vertente visível, uma 

pequena parte, tendo em conta que quase toda a genitália se insere no interior do tagma 

abdominal e é portanto, invisível do exterior. Esta além de todas as funções determinantes 

que protagoniza, também é essencial na distinção de muitas espécies de insetos. Muitas 

vezes, dois indivíduos aparentemente iguais, pertencem a espécies diferentes e tal só é 

possível determinar através da remoção e posterior observação da genitália. 

 A parte anal-genital do abdómen é designada por terminália e é constituída, 

normalmente, pela zona compreendida entre o oitavo e décimo-primeiro segmentos. A 

genitália feminina é composta pelos recetores interiores de sémen, e pelos órgãos exteriores 

encarregues da oviposição, estes estão divididos em duas partes: a parte apendicular que 

abrange os apêndices do oitavo e nono segmento; e a parte substitucional, constituída pelos 

apêndices da parte extensível e posterior dos segmentos abdominais (GULLAN e 

CRANSTON, 2010). 

 A genitália feminina encontra-se apensa ao oitavo e nono segmentos abdominais 

e a sua parte mais importante é o gonóporo, que se caracteriza por uma abertura genital 

típica dos insetos por onde passam os ovos. O gonóporo protagoniza também a fronteira 

entre a genitália interna e externa, genericamente a sua existência é singular, de localização 

medial e é normalmente independente do ânus. Muitas fêmeas ostentam um ovipositor 

apendicular na oitava secção abdominal, que se desenvolve a partir de apêndices 

evolutivamente modificados e permite libertar os ovos de uma forma mais precisa20. 

 Morfologicamente, o gonóporo é constituído por diversas partes, sendo o 

aparelho basal a gonopófise, que é seguido de valvífeors encarregues de suportar o tubo por 

onde o ovo passa. A ponta ou haste do opositor inclui três válvulas apendiculares que, 

dependendo das espécies, têm a função de proteger, forrar ou revestir este apêndice 

(HEADRICK e GORDH, 2003). 

 A genitália masculina, tem por sua vez, a função primordial de inseminar a 

fêmea. Para tal, dependendo a espécie, o macho deve enganchar-se, agarrar-se ou a abraçar-

                                                
20 N.A.: Normalmente, quando o ovipositor não se encontra presente numa espécie, assume-se que já existiu nos seus 
antecessores e que se perdeu, consequência do curso evolutivo de adaptação. 
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se ao sseu correspondente feminino para conseguir depositar os espermatóforos21 ou o 

sémen22 (RESH e CARDÉ, 2003) (DAVIES, 1988). 

 A morfologia da genitália masculina dos insetos é tão variada no seu aspeto e 

componentes constituintes (supinados ou ausentes), que torna virtualmente impossível uma 

sua generalização. No entanto, a maioria dos insetos alados, possui um aparelho basilar 

esclerotizado denominado phallobase que sustenta e envolve (através da membrana 

phallotheca), uma parte mais distal chamada aedeagus. É por esta última, através de um 

tubo membranoso, o endophalus que se efetua a conexão com o gonóporo feminino. Quase 

todos estes elementos são interiores e sustentados no nono segmento abdominal, a parte 

exterior do aedeagus é chamada ectophallus, e possui dois lóbulos, os phallomeros, que 

normalmente se unem para formar o falo do macho (HEADRICK e GORDH, 2003). 

  

 2.2.4. Órgãos Sensoriais e Fundamentais 

 Uma parte igualmente importante de fisiologia de um inseto, que decorre no 

interior do exosqueleto, é o seu funcionamento sensitivo e órgãos vitais. Este assunto, aos 

olhos do ilustrador científico, pode aparentar-se supérfluo, mas mesmo que o desenho 

pretendido seja exterior e superficial, as noções básicas do funcionamento fisiológico e 

especialmente sensorial do inseto, são fundamentais para uma competente compreensão 

destes animais. 

 Relativamente aos órgãos fisiológicos, a análise será superficial, uma vez que o 

funcionamento da maioria foi aprofundado anteriormente: 

 Começando pelo sistema visceral ou gástrico, responsável pela digestão de 

alimentos, que se caracteriza fundamentalmente pelo canal alimentar, e é constituído pela 

boca; esófago; moela; intestinos; recto e ânus é de funcionamento similar ao 

correspondente na maioria dos animais (DAVIES, 1988). 

 O sistema Respiratório, por sua vez, como já mencionado anteriormente, é 

traqueal, ou seja, é composto por uma rede de “traqueias” (sem pulmões) que se estendem a 

todo o corpo de forma a oxigenar os vários órgãos; assim, a entrada e saída de ar é feita 

através das aberturas respiratórias ou espiráculos presentes ao longo do exosqueleto 

(GULLAN e CRANSTON, 2010). 

                                                
21 Espermatóforos, são cápsulas de proteína dos artrópodes que contém espermatozoides que são transferidas do macho 
para a fêmea durante a cópula (A.A.V.V., 2014). 
22 Em alguns insetos, o processo de depósito é executado através da injeção direta do sémen no corpo da fêmea, 
denominado “inseminação traumática” (HEADRICK & GORDH, 2003). 
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 O sistema circulatório dissemina-se num registo semelhante ao dos outros 

animais, no entanto, existem cavidades dentro do corpo, denominadas homocelos que 

contém a hemolinfa (o equivalente ao sangue nos insetos), uma substância incolor, amarela 

ou verde constituída essencialmente por plasma (DAVIES, 1988). 

 O sistema muscular ou locomotor, está obviamente encarregue da locomoção e é 

composto por diversos músculos de funcionamento complexo, que se podem agrupar 

consoante o papel que desempenham. Na cabeça encontram-se os músculos controladores 

do labrum, das antenas, da mandíbula, da maxila, do labium, e o dilatador cibário e 

faringeal. O tórax e o abdómen, embora constituam tagmas separados, contêm músculos 

que lhes são comuns, à exceção dos flexores/contratores das asas e dos músculos das patas, 

a região torácica-abdominal alberga os músculos dorso-longitudinal; ventral-longitudinal; 

oblíquo-longitudinal e dorso-ventral (idem). 

 O sistema nervoso, por fim, é talvez o mais complexo, mas também aquele cujo 

conhecimento possível é mais superficial. Este, também denominado de sistema sensorial, é 

formado por várias secções e subsistemas, está encarregue particularmente de uma série de 

órgãos e de ações e, no panorama geral, do correto funcionamento de todo o corpo do 

inseto. O órgão principal do sistema nervoso é o cérebro, que se localiza imediatamente 

abaixo do esófago e é formado por uma amálgama de gânglios nervosos, estes comunicam 

para o resto do corpo através de uma corrente de neurónios longitudinal que compõem o 

sistema nervoso central. Este último direciona os seus impulsos através de fibras motoras 

(para os músculos) ou sensoriais (para os órgãos de mesmo nome). Além destes, existe 

também um sistema nervoso periférico que se encontra debaixo do tegumento e é mais 

desenvolvido nos estádios larvais de revestimento mole (idem). 

 Todos estes subsistemas do sistema nervoso promovem o correto funcionamento 

dos diversos receptores para melhorar a percepção exterior: mecânicos; órgãos auditivos 

(através de tímpanos distribuídos ao longo do corpo); receptores químicos (que detetam 

odores e paladares); receptores de humidade e temperatura; foto-receptores e órgãos 

visuais. 

 

 2.3. Metamorfose, Muda e Etapas de Desenvolvimento 
 

 O desenvolvimento do corpo não é contínuo nos insetos, pelo menos não nas 

partes esclerotizadas do exosqueleto. O crescimento destes animais é proporcionado pelo 
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processo de muda, tal como em muitos artrópodes. Este processo consiste na formação 

periódica de uma nova camada cuticular que, quando completamente formada, obriga a que 

o inseto se liberte da sua “pele” antiga, num processo denominado ecdise. Existe também 

uma denominação para os vários intervalos entre-mudais: estádios (GULLAN e 

CRANSTON, 2010). 

 Algumas ordens de insetos sofrem de um crescimento indeterminado, ou seja, 

continuam a passar por processos de muda até morrerem23, no entanto, a partir de ponto em 

que atingem a fase adulta, o tamanho do seu corpo não aumenta. À exceção, na maioria dos 

insetos o crescimento é previsível e determinado, uma vez que existe um estádio específico 

que marca o fim do crescimento corporal e que precede a última muda. Todos os insetos de 

crescimento determinado, tornam-se aptos à reprodução nesta última fase, denominada fase 

adulta ou estádio imaginal, assim, um inseto adulto, reprodutivamente maturo chama-se 

imago (idem). 

 Um imago, é um inseto completamente alado, porém, existem exceções, como as 

efémeras cujas asas estão totalmente desenvolvidas no penúltimo estádio (subimago), sendo 

no entanto incapazes de voar e de se reproduzir. 

 Como referido anteriormente, nem todos os insetos crescem da mesma forma, o 

processo de crescimento e sequências de mudas nos insetos divide-se em três grupos: 

desenvolvimento incompleto, parcial e completo. 

 

 2.3.1. Desenvolvimento Incompleto ou Ametabólico 

 Existem alguns insetos que crescem através de um processo de maturação mais 

primitivo que os outros, este denomina-se desenvolvimento incompleto e os seus 

protagonistas, ametabólicos. Estas espécies não apresentam estádios larvais, ou seja o 

indivíduo emerge diretamente do ovo, não no seu aspeto final, mas assemelhando-se a uma 

miniatura de adulto chamada ninfa. 

 A ninfa possui todos os mesmos órgãos e componentes anatómicos que o seu 

correspondente adulto, no entanto a genitália não está presente nestes estádios intermédios 

dos insetos ametabólicos. Nestes incluem-se os insetos de crescimento indeterminado que 

continuam a sofrer mudas, mesmo depois de atingirem a maturidade sexual (STEHR, 

2003). 

                                                
23 N.A.: Os Collembola, por exemplo, são alguns dos insetos que sofrem deste crescimento “infinito”. 
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 Contrariamente aos insetos ametabólicos, todas as outras espécies sofrem 

obrigatoriamente um processo de metamorfose, ou seja, desde que o indivíduo emerge do 

ovo, passa por mutações físicas acentuadas em cada muda a que é sujeito. Os insetos que 

crescem desta forma subdividem.se em dois grupos: insetos de metamorfose parcial e 

insetos de metamorfose completa. 

 

 2.3.2. Desenvolvimento Parcial: Metamorfose Hemitabólica 

 A metamorfose parcial é característica de uma grande quantidade de insetos, 

embora superficialmente o procedimento seja semelhante aos insetos ametabólicos, a 

mudança física que estes animais sofrem em cada muda é verdadeiramente notória, uma 

mutação. 

 O inseto himetabólico também compreende um ovo, vários estádios ninfais e um 

adulto, contudo, o aspeto fisionómico do inseto muda de estádio para estádio, esta 

transformação é especialmente notória na transição do subimago para o imago que é 

quando o animal adquire as asas, e outros aspetos configurais, como a cor, e 

padrões/motivos da carapaça em algumas espécies (GULLAN e CRANSTON, 2010). 

 

 2.3.3. Desenvolvimento Completo: Metamorfose Holometabólica 

 Este tipo de desenvolvimento só se verifica em insetos providos de asas, estas 

espécies de insetos alados holometabólicos, partilham uma inovação evolutiva única no 

reino animal: o estádio pupal. 

Os insetos holometabólicos depois de emergirem dos ovos, passam por vários estádios 

larvais, seguidos de pupa e por fim, adulto24 (ver figura 8). 

 A ação que se realiza dentro da pupa é incrivelmente complexa, porque a 

mudança estrutural e morfológica a que a larva se submete é bastante profunda, uma vez 

que as alterações não são só fisionómicas, muitas vezes, a função da armadura bucal muda 

totalmente, assim como as antenas, as patas e os órgãos internos25. 

 Todo este processo é fruto da interação de alguns tipos de hormonas, aliás, as 

diferentes combinações hormonais durante a muda determinam que tipo de estádio é que se 

segue.  

 

                                                
24 N.A.: O caso mais conhecido de metamorfose completa nos insetos é o dos lepidópteros, cujo desenvolvimento parte do 
ovo para os vários estádios da larva (neste caso lagarta), depois para pupa (casulo) de onde emerge a borboleta adulta. 
25 Em algumas espécies a transformação também ocorre ao nível do sistema nervoso, em casos em que a larva é acéfala 
acabando por se metamorfosear (pupar) num adulto dotado de um cérebro perfeitamente funcional. 
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 Os órgãos endócrinos, segregam vários tipos de hormonas, destas, há três 

conjuntos hormonais de influencia direta no processo de metamorfose. Criadas pelas 

células neuro-secretória; glândula pró-torácica e pelo corpora allato, estes três grupos 

hormonais encontram-se nomenclados por PTTH26, Ecdisona27 e JH28. A função primordial 

do PTTH é a de impulsionar o segregação das outras duas hormonas, que desempenham 

por sua vez o papel de determinar e influenciar a mutação. Quase como numa receita 

culinária (ver tabela, a maior dosagem de uma, menor de outra, ou equilíbrio das duas 

resulta num estádio de crescimento específico (RIVERS e DAHLEM, 2014). 

 Nos insetos holometabólicos, as funções do animal em cada fase são específicas 

e distintas. A larva tem como única função a alimentação e consequente armazenamento de 

energia, há espécies em que o adulto praticamente não se alimenta (à exceção de eventuais 

                                                
26 Protoracicotropic Hormone (Hormona Pró-torácico Trópica). 
27 Complexo hormonal de ecdysteróides produzido pelos insetos, esta hormona sexual está também presente (modificada) 
nos vertebrados, nos quais também está relacionada com o colesterol. 
28 Juvenile Hormone (Hormona Juvenil) é o termo que simplifica um complexo hormonal/molecular envolvido no 
processo da metamorfose. 

Fig.8 – Metamorfose de Lucilia sericata.: ovos>larva>pupa>adulto 
Ana Soalheiro, lápis de cor sobre papel, 2014 
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dínamos de proteína pós-pupa) e as suas únicas funções são a reprodução e dispersão 

(oviposição) (STEHR, 2003). 

 

 2.3.4. Ovos e Larvas 

 Todos os insetos emergem de ovos, à exceção de alguns pulgões que expelem 

clones de si mesmos, e consoante a espécie, vida embrionária de um inseto pode passar-se 

de diversas formas. A maioria das fêmeas deposita ovos fertilizados e ricos em nutrientes, 

no entanto, alguns insetos podem desenvolver-se dentro do ovo noutras condições que não 

estas. 

 Ao contrário de outros animais ovíparos, é possível um embrião de inseto 

desenvolver-se dentro de um ovo não fecundado, no entanto, os cromossomas nele 

depositados pertencem exclusivamente à progenitora e o embrião vem a desenvolver-se 

macho. Algumas fêmeas, uma vez que conseguem gerir a quantidade de sémen que fertiliza 

o ovo, conseguem controlar o sexo do embrião em caso de necessidade e como 

consequência de diversos fatores externos (WHEELER, 2003). 

 Também existem ovos que se podem desenvolver sem fonte nutritiva interna 

(gema), no entanto estes nutrientes devem ser fornecidos de outra forma, ou parasitando 

outros insetos, ou fornecidos exteriormente pela progenitora. Os ovos, por serem grandes 

fontes de nutrientes e os insetos neles contido incapazes de se defender, constituem um alvo 

fácil para os diversos predadores  (ibidem). 

 Dependendo das espécies, os ovos são protegidos dos predadores de variadas 

formas, na maioria das vezes, é a progenitora que se encarrega de proteger os seus ovos, 

nunca os largando. Noutros casos, algumas características do próprio ovo são fundamentais 

para impedir que estes sejam roubados ou atacados: a casca dos ovos pode ser rígida, ou 

estes podem ser difíceis de detetar por se encontrarem camuflados; por vezes estão 

protegidos por uma membrana dura ou cobertos por toxinas repelentes e venenosas 

expelidas pelo progenitor (idem). 

 Depois dos ovos eclodirem, emergem larvas (fases evolutivas dos insetos 

holometabólicos), estas têm uma estrutura normalmente segmentada em anéis normalmente 

uniformes e podem ser providas ou desprovidas de patas29. 

 Os aspeto morfológico e o comportamento das larvas varia muito consoante a 

espécie, o que torna a sua generalização anatómica uma tarefa difícil, no entanto, foram 

                                                
29 N.A.: Além das patas torácicas, também se podem verificar patas abdominais, curtas e atrofiadas, estas só se encontram 
nos estádios larvais do inseto e perdem-se durante a transformação para adulto. 
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nomenclados alguns tipos de larvas que se agrupam segundo o seu aspeto exterior (ver 

tabela 2) : campodeiforme; elateriforme; escarabeiforme; eruciforme; vermiforme e por 

fim, verme (STEHR, 2003). 

 

 
Termo Exemplos Características Morfológicas e Formais 

Campodeiforme Coleoptera (besouros) e 
Neuroptera (crisopos) 

Corpo longo e achatado, patas torácicas, e algumas 
abdominais. Cabeça com antenas e prógnata. 

Elateriforme Coleoptera e Elateridae 
(besouro da colmeia) 

Similar à campodeiforme (acima), mas mais alongada 
e esclerotizada, pode apresentar patas torácicas. 

Escarabeiforme Coleoptera (Escaravelhos) Corpo curvo em forma de “C”, cabeça escura e corpo 
esbranquiçado e patas torácicas bem desenvolvidas. 

Eruciforme Lepidoptera (borboletas e 
traças) 

Larvas tipo-lagarta, corpo cilíndrico e patas torácicas 
bem desenvolvidas, verificam-se micro-patas 
abdominais. 

Vermiforme Diptera (moscas e 
mosquitos) 

Larvas semelhantes a minhocas, também sem patas, 
também agrupa os gusanos, larvas específicas das 
moscas (díptera superior). 

Ovisciforme 
Coleoptera (gorgulhos) e 
Hymenoptera (formigas, 

vespas e abelhas)  

Termo pouco preciso, utilizado para designar larvas 
com corpo em forma de “vírgula” com patas 
reduzidas, atrofiadas ou totalmente ausentes (tanto 
torácicas como abdominais ou micro-patas). 

 

 

  

Tab. 2 – Tabela da nomenclatura utilizada para designar diversos tipos de larvas holometabólicas 
segundo o seu aspeto exterior, criada por Ana Soalheiro a partir do texto de Frederick Stehr, 2003. 
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3. COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS ESPECÍFICAS PARA A 

ILUSTRAÇÃO  DE INSETOS NECRÓFAGOS: 

ENTOMOLOGIA FORENSE 
 

A entomologia tem as suas origens na biologia aplicada, (...) alimentada pelo desejo 

da humanidade em eliminar as consequências negativas da interação inseto-

Homem. Mais do que qualquer motivação intelectual, impulsionada por um desejo 

de saber mais acerca do fascinante e infinito mundo dos insetos, a entomologia tem 

uma origem menos nobre. 

Não é de estranhar que um ramo específico desta disciplina, seja entomologia 

forense, mais concretamente médico-criminal, tanto aplicada à natureza como 

focada em interações negativas. Nestes casos, a entomologia é baseada em seres 

humanos que causam danos a outros seres humanos. Os insetos são meros 

espectadores oportunistas.30 

 

 

3.1. Breve Introdução à Entomologia Forense 
 

 A Entomologia Forense estuda os insetos e os outros artrópodes que estão 

associados à decomposição de cadáveres (como ferramenta auxiliar da investigação 

criminal) e a interação negativa com o quotidiano do Homem. 

 Contrariamente ao conhecimento geral, a entomologia forense não está associada 

somente a investigações criminais de assassinatos, esta designação também abrange o 

estudo do papel dos insetos em pragas, contaminações e ecologia (SHREVE, 2014). 

 Este termo específico da entomologia divide-se então em quatro vertentes: 

- Entomologia Urbana, que estuda os insetos ligados a pragas (e pragas 

domésticas (ex: vespa asiática; gafanhotos;...); situações parasitárias (piolhos, 

pulgas, ...) e co-habitações (baratas; térmitas;...); litígios resultantes da 

infestação de espaços públicos ou privados (idem); 

- Entomologia de Produção e Armazenamento - Consumo, que previne e 

analisa eventuais contaminações e cobre a segurança dos produtos de 

consumo, está ligada nomeadamente a infestações e contaminações de 

                                                
30 Tradução livre de David B. Rivers e Gregory A. Dahlem. In The Science of Forensic Entomology. Chichester: Wiley 
Blackwell, 2014. p.13 
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produtos alimentares consumidos e distribuição comercial (traças; gorgulho; 

lagarta;...); (idem); 

- Entomologia Veterinária e da Fauna Selvagem, relacionada coma  

vigilância e salvaguarda de eventuais casos de negligência; abuso físico de 

animais; domínio selvagem em cativeiro; animais abatidos em áreas 

protegidas; etc. 

- Entomologia Médico-Legal, relacionada com a saúde pública, e mais 

especificamente na investigação criminal, através da determinação do 

Intervalo Pós-Morte (IPM) e das circunstâncias da mesma; situações de 

homicídio, suicídio, violação sexual, abuso físico, negligência no tratamento 

de crianças e idosos (idem). 

 É nesta última vertente que o termo entomologia forense é mais utilizado, talvez 

porque no panorama criminal esta disciplina tem uma utilidade direta e por enquanto 

insubstituível. Consequentemente é no campo Médico-Legal que o presente capítulo se irá 

centrar. 

 

3.2. Retrospectiva Histórica da Entomologia Forense 
 

Desde que os seres humanos habitam o planeta terra que os insetos fazem notar a 

sua presença: mastigam, mordem, sugam, voam, importunam e interagem com os homens 

de inúmeras outras formas. Disto resultam a perda de sangue, dispersão de doenças, 

destruição de colheitas e ataques às pessoas, seus alimentos e animais. Aliás, o declínio e 

ascensão de um sem fim de civilizações, esteve muito relacionado com a capacidade destas 

em coexistirem com os insetos (BENECKE, 2001). 

As primeiras referências  à colonização de cadáveres por parte de artrópodes 

encontram-se na própria Bíblia, no antigo testamento, tanto na referencia às pragas do 

Egito31 como quando Isaías pormenoriza a decomposição de um corpo morto «A tua glória 

e o som das tuas harpas desceram à morada dos mortos. Jazes sobre um leito de gusanos, e 

a tua coberta são os vermes.» (Isaías, 14:11). 
                                                
31 No livro Êxodo, que integra o Pentateuco do Antigo Testamento, estão descritas as pragas que assolaram o Egito como 
pena de não libertarem os hebreus da escravatura. Três destas pragas são referentes a insetos (Entomologia Forense no 
Produto de Consumo): «(...) E houve piolhos sobre os homens e sobre os animais. Todo o pó de toda a terra se 
transformou em piolhos em toda a terra do Egito» (Êxodo 8:13); «(...) As moscas entraram em grande quantidade na casa 
do faraó, na casa dos seus servos e em toda a terra do Egito, que foi devastada pela invasão das moscas.» (Êxodo 8:20) e 
«(...) Pela manhã, o vento do oriente tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos levantaram-se sobre toda a terra do Egito 
e poisaram em grande quantidade por todo o território do Egito. Nunca houve gafanhotos assim antes nem haverá depois.» 
(Êxodo 10:13-14). 
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O primeiro caso entomológico forense a ser documentado foi descrito pelo 

advogado e investigador Sung Tźu no seu livro Hsi Yüan Chi Lu (A lavagem dos Erros), no 

século XIII, na China a propósito de um homicídio por laceração num campo de arroz. 

Segundo o texto, no dia seguinte ao assassinato, o investigador pediu a todos os 

trabalhadores que pousassem as suas foices no chão, aparentemente, vestígios invisíveis de 

sange tinham atraído alguma varejeiras até um dos instrumentos. Uma vez confrontado com 

a situação, o camponês a quem pertencia aquela foice, admitiu a culpa ajoelhando-se e 

batendo com a cabeça no chão (BENECKE, 2001). 

Desde este episódio na China até ao século XVIII que se encontram poucos casos 

descritos, aliás só em mil e setecentos, época que se pautou por uma grande evolução e 

preocupação ao nível da medicina patológica e legal é que é retomado o desenvolvimento 

da EF. Em 1767 Carl Linnaeus32 afirmou que três moscas seriam capazes de destruir um 

cavalo tão rapidamente como um leão, referindo-se indiretamente à massa de larvas que 

uma mosca é capaz de produzir (idem). 

Os primeiros casos de entomologia forense aplicada deram-se em França em 

pleno século XIX, mas no inicio do mesmo século já tinham sido publicados estudos que 

provavam a relação direta dos insetos com a deterioração de cadáveres. 

Ludwig Mende (1779-1832) publicou em 1829 uma primeira lista de insetos 

necrófagos fruto da sua investigação, mais tarde seguiu-se Mathieu Orfila (1787-1853), que 

em conjunto com Octave Lesueur (1802-1860), publicou o Tratado das Exumações 

Jurídicas de Medicina Legal de 1831, do qual faz parte uma lista mais exaustiva e precisa 

que a de Mende, mas que ainda não relaciona estes insetos com o IPM. Em 1857, Ludwig 

Krahmer (1810-1895), descreve as vantagens e desvantagens do uso de insetos para a 

determinação do IPM, muitas dos métodos que descreve são utilizados ainda atualmente 

(AMENDT et al, 2004). 

Um dos momentos mais importantes no avanço da entomologia forense, deu-se a 

28 de Março de 1850 quando o relatório forense sobre a influência de alguns insetos num 

cadáver foi finalmente aceite em tribunal e constituído como prova criminal. Este relatório 

da autoria do Dr. Louis Bergeret (1814-1893), mostrou em que altura aproximada (primeira 

tentativa de IPM) é que o homicídio ocorreu e acabou por ilibar quatro suspeitos da morte 

de uma criança francesa. No entanto, Bergeret assumiu alguns factos que hoje se revelam 

incorretos ou variáveis e que atualmente poderiam ter mudado as conclusões do relatório: 

                                                
32 Carl Linnaeus (1707-1778) biólogo, botânico e naturalista sueco, responsável pela identificação e estudo de inúmeras 
espécies animais e vegetais, entre estes, muitos insetos de importância forense. 
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presumiu que a metamorfose da mosca demorava um ano a completar-se e que as fêmeas só 

depositam ovos na estação estival (BENECKE, 2001). 

Outros casos foram tomando forma e por toda a Europa começou a ser estudada a 

fauna de sepulturas e a modificação de cadáveres devido à ação de insetos, que por 

comparação, assumiram papéis determinantes em causas de morte circunstancialmente 

duvidosas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais (AMENDT et al, 2004). Entre 

os anos sessenta e oitenta do século XX, a entomologia forense foi assegurada quase 

exclusivamente pelo Dr. Marcel Leclercq (1924-2008) e pelo biólogo Pekka Nuorteva 

(1926-) que focaram o seu trabalho de investigação em casos práticos (BENECKE, 2001). 

A partir dos anos oitenta do século XX, surgem os primeiros livros nos Estados 

Unidos e na Austrália: em 1986 e 1990 (RIVERS e DAHLEM, 2014). 

Atualmente a entomologia forense é aceite em inúmeros países como um recurso 

forense importante e é utilizada em casos criminais de alto expoente. 

 

 

3.3. Alterações do Cadáver 
 

Tafonomia é o termo que designa o estudo dos processos de decomposição dos 

organismos após a morte até à descoberta do cadáver, incluindo os processos de putrefação, 

mumificação e fossilização (RIVERS e DAHLEM, 2014). 

A decomposição de um cadáver é um fenómeno que começa no momento da 

morte e se desenvolve até só restarem os ossos do indivíduo. Este processo tem sido alvo de 

vários estudos e pesquisas que o tornam cada vez mais detalhado e preciso, no entanto, a 

génese deste estudos foca-se em casos ocorridos na América do Norte e na Europa, que 

acaba por comprometer o alcance geográfico dos princípios da entomologia forense. 

Embora os relatórios existente definam diferentes zonas de diversas condições atmosféricas 

e ecológicas, as áreas abrangidas são constituídas maioritariamente por regiões de clima 

temperado, o que marginaliza a investigação acerca da entomologia forense nos habitats 

tropicais (GOFF, 2003). 

Apesar da lacuna acima mencionada, existem múltiplos padrões de 

decomposição comuns às diversas condições climatéricas, que dividem este processo em 

fases. 
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Vários fatores podem influenciar uma boa análise acerca da deterioração de um 

organismo (vertebrado ou não), como a localização geográfica, o meio aquático/terrestre, a 

estação do ano e a capacidade de os necrófagos vertebrados e insetos garantirem uma 

aproximação aos restos mortais (RIVERS e DAHLEM, 2014) . 

Influenciado pela temperatura, posição do cadáver em relação ao sol, nível de 

humidade e outros fatores, o processo de deterioração tem início no momento em que o 

coração para de bater e provoca um conjunto visível de sintomas exteriores de falecimento. 

Estas alterações devem-se à descida dos níveis de oxigénio (O2) que já não está a ser 

bombeado pelo coração, consequente subida de dióxido de carbono (CO2) e diminuição dos 

valores do pH dos tecidos. Foram então definidas e aceites pelo comunidade científica, 

quatro etapas de deterioração corporal, independentes da ação exterior e consequências 

exclusivas da cessação cardíaca (também as primeiras fases post mortem a fazer-se notar) 

(idem): 

• Livor Mortis: Refere-se a quando o cadáver tem um aspeto lívido e pálido e 

até marmóreo. Devido à perda de circulação e da ação da gravidade, o sangue e 

outros fluidos concentram-se nas regiões corporais mais perto do chão, 

provocando uma mudança na aparência da pele que passa de rosada a arroxeada. 

• Rigor Mortis: Este é um dos primeiros sinais de morte e designa o 

endurecimento dos membros e outras extremidades devido a alterações químicas 

musculares (coagulação do citoplasma), potenciadas pela descida do pH e por 

uma modificação no complexo proteico miológico; 

• Algor Mortis: Fenómeno caracterizado pela descida da temperatura até esta 

se aproximar da temperatura ambiente. Alguns autores defendem que este fator 

pode ajudar a determinar vagamente o IPM33, quando o corpo é encontrado numa 

fase inicial de decomposição; 

• Decomposição Macromolecular: Degradação molecular dos tecidos, e 

decomposição química da proteína (protólise), dos lípidos (oxidação e hidrólise) 

e dos hidratos de carbono (perda estrutural da glicose). 

 

 

 

                                                
33 Esta estimativa do IPM é obtida a partir da equação de Glastier: IPM = !".!℉!!"#$"%&!'%&(  !"#$%  (℉)

!,!
 (RIVERS & 

DAHLEM, 2014). 
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3.3.1. Decomposição Biótica e Abiótica 

O processo de decomposição prevê várias etapas, como já começou a ser 

explicado anteriormente, mas o seu objetivo fundamental é a assimilação do cadáver pela 

biosfera através de diversos fatores exteriores. 

Quando os tecidos e outros constituintes começam a sair do corpo para 

integrarem a litosfera (terra), o solo começa a ficar saturado com os fluidos e enzimas 

corporais que delimitam o raio de ação direta de decomposição, denominado Ilha de 

Decomposição do Cadáver (CDI – Corpse Decomposition Island) resultado da 

decomposição biótica e abiótica (idem). 

A decomposição abiótica caracteriza-se pela deterioração química dos elementos 

para o solo, esta origina a CDI através do processo de autólise 34  e putrefação 

microbiológica35, que combinados, obrigam à libertação de gases, enzimas e moléculas 

orgânicas. Por outro lado, a decomposição biótica define a degradação catabólica do 

material orgânico, potenciada por organismos vivos (insetos e outros necrófagos), que se 

sentem atraídos pelos sinais químicos dos gases e enzimas que a decomposição abiótica 

liberta (idem) (SHREVE, 2014). 

 

3.3.2. Etapas de Decomposição Física 

Relativamente à decomposição física, foram estipuladas cinco estádios distintos 

de degradação do cadáver, desde a hora da morte até aos restos mortais. Estes cinco 

estádios reúnem uma generalização comum entre as várias fases de decomposição do corpo 

nos diferentes ecossistemas e são determinantes no estudo das ondas de sucessão da fauna36 

(que serão apresentadas mais adiante) (GOFF, 2003): 

• Estádio Fresco (inicia-se com a morte): Quando o corpo começa a inchar por 

acumulação de dióxido de carbono; 

• Estádio de Edema/Putrefação: Acumulação de gases, que resulta numa 

aparência marmórea até ao momento em que começam a ser libertados os fluidos 

pelos orifícios (provoca a IDC); 

• Estádio de Apodrecimento/ Decomposição Ativa: Devido ao processo da 

necrose, o corpo escurece (também o pico de colonização de insetos); 

                                                
34 Autólise: morte celular provocada por enzimas da própria célula – autodigestão. 
35 Putrefação Microbiológica: degeneração química dos tecidos moles, catalisada pelos micróbios do organismo. 
36 Ver Sucessão Entomológica no segmento 3.4.1. 
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• Estádio de Pós-Apodrecimento/ Decomposição Avançada: Esqueleto e 

cartilagem expostos devido à ação dos artrópodes que assimilam os tecidos 

moles; 

• Estádio Seco: Só restam os ossos, folículos (pelos/cabelos) e cartilagem 

(este estádio termina quando estes se desintegram passado muito tempo) (GOFF, 

2003) (RIVERS e DAHLEM, 2014). 

 

3.4. Insetos de Importância Forense e Cálculo do Intervalo Pós Morte 
 

Os insetos sentem-se atraídos por um cadáver instantes após a morte, no entanto, 

a oviposição nem sempre ocorre imediatamente. 

Existem vários tipos de insetos a povoar um cadáver, consoante a função que 

desempenham, os insetos representam diferentes graus de importância na determinação do 

IPM e encontram-se divididos nas seguintes categorias: insetos necrófagos que se 

alimentam de carne putrefacta; predadores que se alimentam de insetos necrófagos; 

espécies omnívoras que se alimentam tanto de insetos necrófagos como de carne putrefacta, 

e outros artrópodes que utilizam o cadáver como prolongamento do seu habitat natural 

(idem). 

Do ponto de vista forense, os primeiros dois grupos (necrófagos e predadores) 

são os mais importantes, por serem fundamentais na determinação do IPM, estes incluem 

maioritariamente espécies das ordens Coleóptera e Diptera37. 

 

 3.4.1. Vagas de Sucessão Entomológica e sua Relação com a Decomposição 

 Os insetos que colonizam um cadáver aparecem em diferentes fases da 

decomposição consoante o tipo de alimento que o cadáver lhes pode proporcionar. Um bom 

entendimento da ordem pela qual os insetos se apresentam bem como o conhecimento e 

identificação dos vários estádios de crescimento e respectiva duração destes animais, são 

factores essenciais para uma análise correta do IPM. 

 A sucessão de insetos num cadáver pode ser bastante previsível por se encontrar 

exaustivamente estudada, mas, como já referido anteriormente, existem uma série de 

fatores que influenciam ou até impossibilitam a detecção do cadáver por parte dos 

artrópodes. Estas alterações, como a temperatura do corpo e o ambiente exterior ou 

                                                
37 N.A.: Ver segmento 2.1.1 Classificação de Insetos: Taxonomia 
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Tab.3 – Vagas de Sucessão de Espécies em cadáveres na Colômbia 
Tabela traduzida para português por Ana Soalheiro. 

Fonte: http://www.fsijournal.org/article/S0379-0738(01)00422-4/fulltext 
 

interior;... impossibilitam uma boa análise da sucessão da fauna no cadáver, e 

consequentemente uma estimativa deficiente do IPM (GOFF, 2003). 

 As moscas varejeiras são tipicamente as primeiras colonizadores do cadáver, 

atraídas para a carne putrefacta através odores da deterioração, chegando a percorrer 

grandes distâncias para o conseguir. Estas moscas adultas viajam até aos cadáveres porque 

as suas larvas se alimentam de carne putrefata e também porque o cadáver reúne todas as 

condições necessárias à oviposição (humidade, compostos ricos em sulfureto de hidrogénio 

e amoníaco; algumas feromonas e estímulos tácteis) 

 É importante salientar que as fêmeas Diptera não põem ovos em tecidos 

desidratados ou mumificados, uma vez que tanto os ovos como as larvas dependem da 

humidade para um desenvolvimento e crescimento saudáveis (AMENDT et al, 2004). Por 

outro lado, embora estas fêmeas prefiram cadáveres em estádios iniciais de decomposição 

para pôr os seus ovos, muitas vezes acabam por recorrer a estádios mais avançados de 

putrefação, porque na perspectiva maternal, «é melhor ovipositar num local menos 

apropriado, do que não ovipositar de todo» (RIVERS & DAHLEM, 2014, p. 194). 

 A chegada dos vários insetos ao cadáver está intimamente relacionada com os 

estádios de decomposição explicados anteriormente, ou seja, a relação dos estádios com a 

colonização e crescimento de espécies é na maioria das vezes previsível e é denominada 

por Sucessão Entomológica (ver tabela 3). A título de exemplo, os orifícios corporais e 

eventuais feridas ante-mortem do cadáver, representam locais preferenciais para a 

oviposição de moscas da família Calliphoridae. Além da dieta alimentar das diferentes 

espécies que povoam o cadáver, alguns destes insetos necrófagos, ao ingerirem carne 

putrefacta, alteram a constituição química dos tecidos, tornando-os apetecíveis para os 

colonizadores seguintes (WILLIAMS, 1984). 
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 O primeiro estádio pós-morte (fresco) coincide com a chamada Fase de Exposição, 

quando os primeiros químicos são libertados e atraem os insetos. Depois, quando o cadáver 

começa a inchar (segundo estádio) dá-se paralelamente a Fase de Detecção por parte dos 

necrófagos, quando se dirigem até ao corpo em decomposição, culminando numa Fase de 

Aceitação (ou não) daquele cadáver como um bom recurso alimentar para as suas crias38, 

este período de aceitação coincide com o fim do Estádio de Edema e com o início da 

decomposição (GOFF, 2003) (RIVERS & DAHLEM, 2014). 

 Uma vez aceite, as colonizações de insetos sucedem-se e aceleram o processo de 

decomposição ao ingerirem os tecidos mortos. A presença de artrópodes avoluma-se e os 

tecidos continuam a ser consumidos durante o Estádio de Decomposição Avançada, 

eliminando todos os tecidos putrefactos até que só restem cartilagens e ossos (Estádio 

Esquelético) que tem como consequência a Fase de Dispersão de todos os insetos39 (idem). 

 Numa abordagem mais específica, existem diversas tabelas e estudos que 

também relacionam a atividade de famílias específicas de insetos com os estádios de 

decomposição, verificando-se, que em condições normais e em regiões de clima temperado, 

a sucessão de famílias é a seguinte: Calliphoridae (moscas varejeiras); Muscidae (moscas 

comuns); Silphidae (besouros); Sarcophagidae (moscas da carne); e por fim, Histerydae, 

Nitidulidae, Cleridae, Dermestidae e Scarabidae (outras famílias de coleópteros) (idem).  

 

 3.4.2. Determinação do IMP (Intervalo Pós-Morte) 

 A determinação do IPM é muito importante ao nível de investigações criminais, 

porque uma vez calculada o “intervalo da morte”, é possível até identificar o cadáver (por 

comparação bom bases de dados de pessoas desaparecidas). Um dos fatores mais 

importantes na determinação do IPM é a recolha de diversos tipos de temperaturas entre 

elas, a temperatura da massa das larvas, do cadáver e do ambiente (AMENDT et al, 2004). 

 Assim existem numerosos fatores que influenciam o cálculo do IPM, bem como 

do aparecimento dos insetos colonizadores, deste modo, alguns entomólogos forenses 

defendem a divisão do IPM em dois componentes: O IPMmáx que marca o tempo decorrido 

desde a morte até ao momento em que o cadáver é encontrado, e o IPMmin. Este último, é a 

abreviatura de Intervalo Mínimo Pós-Morte e foi criado para tornar a estimativa mais 

                                                
38 Um corpo pendurado (ex. enforcado) não representa um bom local para a oviposição uma vez que, devido à ação da 
gravidade, ocorre uma perda muito maior de fluidos, que provoca a descida dos níveis de humidade essenciais e 
consequente aceleração do processo de decomposição. 
39 N.A.: Muitas vezes permanecem na IDC alguns artrópodes predadores ou parasitários das pupas metamórficas dos 
insetos necrófagos. 
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precisa, em casos em que o tempo decorrido entre a morte e a primeira vaga de colonização 

é impreciso devido a vários fatores40, assim, é determinado o IPMmin, ou seja, o tempo 

decorrido entre a primeira colonização de espécies até ao momento em que o corpo é 

encontrado, garantindo uma estimativa temporal mínima à qual é acrescido o intervalo 

temporal impreciso entre o momento da morte e a primeira colonização (o entomólogo 

forense, apenas conseguirá afirmar que o indivíduo está morto há pelo menos N tempo) 

(RIVERS & DAHLEM, 2014). 

 Relativamente ao desenvolvimento dos insetos, é utilizado um modelo comum, 

através de uma curva de relação entre a taxa de desenvolvimento e a temperatura a que 

ocorre, depois calcula-se o ADA para cada espécie: Dias-Graus Acumulados (Accumulated 

Degree Days) que indica a energia térmica disponível no local para o desenvolvimento dos 

insetos no cadáver. Uma vez determinado o ADA de cada espécie do local, este é 

comparado como o ADA ideal, que resulta na estimativa do IPM até ao último estádio de 

desenvolvimento encontrado no cadáver (idem).  

 Portanto, para uma boa determinação do IPM, é necessário assumir o seguinte: 

• Os insetos utilizados no cálculo do IPM, alimentam-se do cadáver porque 

este lhes garante um desenvolvimento saudável. 

• As fêmeas destas espécies não depositam ovos em hospedeiros vivos. 

• Todos os insetos são poiquilotérmicos (temperatura corporal variável em 

função da mesma exterior). 

• Existe uma relação regularizada entre a temperatura e o desenvolvimento de 

insetos imaturos (neste caso, larvas) caraterísticas de cada espécie. 

• Os estádios de desenvolvimento dos insetos, bem como as diferentes 

espécies, são de identificação exata (embora, por vezes a identificação 

morfológica ou molecular não é possível).  

 

 3.4.3. O Papel e o Método do Entomólogo Forense 

 O entomólogo forense tem um papel fundamental na obtenção de informação em 

casos criminais de homicídio especialmente se estes ocorreram mais de setenta e duas horas 

antes da descoberta do cadáver por parte das autoridades.  

                                                
40 Variadas condições podem atrasar a colonização ou mesmo impedir que esta aconteça, entre elas encontram-se as 
barreiras físicas (corpos enterrados abaixo de 30cm; embrulhados em plásticos; encontrados em espaços interiores 
fechados) e outras variantes externas (temperatura; estação do ano; ambiente aquático; corpo queimado; precipitação; 
condições de pouca luminosidade). 
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 A observação do comportamento dos insetos no local é de extrema importância, 

uma vez que é necessário identificar se só existe uma primeira geração de insetos no 

cadáver, ou se já se verificam várias gerações (por exemplo, com a presença de várias 

pupas vazias nas imediações). Este reconhecimento é importante uma vez que no caso de só 

se verificar uma única geração, a estimativa do IPM é baseada na idade das larvas e ovos, e 

no caso de se apresentarem várias gerações de insetos, o cálculo assenta quase 

exclusivamente no estudo da Sucessão Entomológica. 

 Deste modo, a «recolha no local, de insetos como prova, deve ser meticulosa e 

rigorosa e realizada por alguém que conheça profundamente o comportamento dos 

insetos», como frisa a entomóloga forense, Gail Anderson, em muitos casos, os 

entomólogos não são chamados ao local do crime, e «nessas circunstâncias, a qualidade da 

análise vai depender da cuidadosa recolha de insetos por parte das autoridades de 

investigação»41 (AAVV, 1997) 

 Aquando da descoberta de um cadáver, que pela sua fase de decomposição 

aparente estar morto há mais de três dias, um entomólogo forense deve ser chamado ao 

local, uma vez que passado este tempo (idem). 

 Quando um corpo se encontra morto há menos de um mês, o mais importante é 

analisar a massa de gusanos (larvas de mosca), estes compreendem três estádios entre 

mudas antes de puparem, que podem ser facilmente reconhecidos pela forma, tamanho, cor 

e número de orifícios respiratórios42. Estas massas de larvas aglomeram-se normalmente 

nos orifícios corporais e nas feridas ante-mortem e, tal como outros elementos devem ser 

recolhidos com todo o cuidado. 

 A recolha destas provas compreende algumas regras e cuidados de forma a 

garantir a sua posterior análise em laboratório (ver figura 9). Devem ser recolhidas 

amostras de ovos, metade fixados (colocados num frasco em álcool) e outra parte mantida 

viva (colocados num frasco seco, tapado com um papel de cozinha para permitir a entrada 

de ar e com um papel de cozinha embebido em água no seu interior para prevenir a 

desidratação), é de extrema importância marcar as horas a que estes ovos foram recolhidos, 

porque caso eclodam, permite perceber há quanto tempo foram depositados, (demoram 

                                                
41 Tradução livre de In order for this analysis to take place, there must be careful and accurate collection of insect 
evidence in the scene, this is best if performed by someone with knowledge of insect behavior. I’m always willing to attend 
to scene if possible, unfortunately, I’m often not called until the body has been removed from the scene. In those 
circumstances, the quality of analysis will really depend on careful collet of insect evidence by the investigating offices. 
Drª. Gail Anderson no vídeo Forensic Entomology Burnaby: Simon Frase University, 1997. 
42 N.A.: O tamanho da larva aumenta entre estádios, porque o individuo continua a alimentar-se, e o número de orifícios 
respiratórios também se altera, bem como o segundo e terceiro estádios que apresentam entranhas avermelhadas visíveis a 
olho nu através da membrana superficial.  
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cerca de dezoito horas a eclodir), neste caso deve acrescentar-se ao conteúdo do frasco, um 

pedaço de carne putrefacta para as larvas se puderem alimentar (idem). 

 A recolha das larvas deve ser feita procurando as maiores, que serão 

normalmente as mais velhas, e provavelmente as primeiras a colonizar o cadáver43, estas, 

tal como os ovos, devem ser mantidas parte vivas num frasco respirável e húmido, e outra 

parte deve ser morta (mergulhadas previamente em água a ferver por alguns segundos e 

depois em álcool). Nas imediações da CDI também poderão encontrar-se larvas que se 

estejam a afastar do cadáver, à procura de um local adequado para pupar (portanto, mais 

velhos) e devem ser recolhidos separadamente das larvas do cadáver tanto vivos como em 

álcool. As larvas recolhidas vivas servem para analisar o seu crescimento e obter adulto (de 

mais fácil identificação), enquanto que mantidas em álcool constituem provas legais do 

estádio de crescimento em que se encontravam no momento da recolha (idem).  

 As pupas também devem ser recolhidas e deixadas num frasco respirável seco 

(prova, a existência de pelo menos uma geração de colonizadores), se forem encontradas 

pupas brancas, indica que a metamorfose se iniciou e que a cápsula ainda não teve tempo 

de escurecer (o escurecimento demora algumas horas), estas devem ser recolhidas 

separadamente das outras. Em casos em que o local ainda só apresente uma pupa, esta é 

extremamente importante e pode ser um fator-chave no diagnóstico do IPM, uma vez que 

foi o primeiro individuo a pupar. Por fim, todas as pupas recolhidas devem estar 

devidamente identificadas relativamente à zona do local do crime em que foram 

encontradas, muitas vezes também é aconselhável recolher uma amostra da camada 

superficial do solo (até três centímetros de profundidade) para análise em laboratório 

(idem).  

 Finalmente, a recolha de adultos deve ser feita para uma melhor identificação das 

espécies, mas não contribui significativamente para o cálculo do IPM, a não ser que sejam 

adultos ainda incapazes de voar, esses devem ser recolhidos separadamente por terem 

acabado emergir da pupa (idem). 

 Uma vez em laboratório, os insetos também desempenham papéis fundamentais, 

como na detecção de drogas, venenos ou ADN que ingeriram quando se alimentavam dos 

restos mortais da vítima. Outras situações também podem ser relevantes, como o 

comportamento de algumas famílias necrófagas como as Sarcophagidae, que só depositam 

ovos com a luz do dia e que são das poucas capazes de voar e percorrer grandes distâncias  

                                                
43 N.A.: O correto reconhecimento de espécies é muito importante nesta parte, muitas vezes, no local podem encontrar-se 
larvas de moscas de espécies mais pequenas que podem ser mais velhas que as larvas maiores de espécies de maior porte. 
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sob condições atmosféricas adversas, devido a esta capacidade podem ser as primeiras 

espécies a chegar a um cadáver embora não façam parte da primeira vaga de sucessão de 

fauna em circunstâncias normais, conforme explica o Dr. David Faulkner (WERTEEN, 

1996, 16:35min). 

 

 3.4.4. Aplicações práticas da Entomologia Forense 

 A entomologia forense está genericamente associada ao cálculo do IPM, em 

casos criminais de homicídio como analisado anteriormente, no entanto, pode ter diversas 

aplicações além de assassinatos. Algumas das técnicas utilizadas por peritos em 

entomologia forense podem ser fundamentais em casos de maus tratos, abuso ou 

negligência infantis, geriátrica e animal. Em muitas destas situações, os insetos necrófagos 

e os organismos a eles associados concentram-se também nas feridas das vítimas (vivas) 

(CENTEIO, 2011) (RIVERS & DAHLEM, 2014). 

 O estudo cuidadoso dos insetos recolhidos no local do crime pode ajudar a 

perceber se houve deslocação do cadáver e identificar o verdadeiro local do crime, por 

serem espécies específicas de determinados habitats. Estes artrópodes podem também 

ajudar a revelar o suspeito de um crime de variadas formas. A título de exemplo, encontra-

se documentado um caso passado em Itália, relativamente a um assassinato não resolvido: 

Foi encontrado um mosquito no local do crime que tinha ingerido sangue humano, depois 

Fig.9 – Recolha de Espécies no Local: 1)frasco selado; 2)Recipientes de recolha de larvas vivas e mortas; 3) 
adulto seco e identificado num alfinete entomológico. 
Ana Soalheiro, grafite sobre papel, 2014 
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de feita a análise ao ADN, foi possível verificar que este não pertencia à vitima. Mais tarde, 

através de comparação com várias pessoas relacionadas com a vítima foi possível 

determinar o suspeito que tinha sido picado pelo mosquito, consequentemente provava-se 

que este tinha estado no local do crime (AMENDT et al, 2004). 

 Atualmente a entomologia forense não é somente utilizada em seres humanos, 

mas também no controlo de herbicidas, inseticidas, contaminações químicas e 

envenenamento intencional de determinados locais além de controlar o prevenir outros 

tipos de comportamentos que prejudiquem e comprometam a conservação ambiental 

(Entomotoxicologia). Além disto, também se aplica a entomologia forense a animais 

domésticos e selvagens com o fim de averiguar situações de maus tratos; envenenamento; 

caça furtiva; ou captura ilegal de animais silvestres para fins de criação, vestuário de pele, 

tráfico e desportos ilícitos (CENTEIO, 2011).  
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4. A CIÊNCIA PELA IMAGEM: ORIGENS DO DESENHO 

CIENTÍFICO E EVOLUÇÃO DA ILUSTRAÇÃO ENTOMOLÓGICA 
 

O valor da ilustração científica como uma ferramenta da ciência, já há muito que foi 

reconhecido por dar ao leitor um entendimento claro e facilitado daquilo que lê. O 

objetivo, técnicas e resultados da ilustração entomológica mudaram bastante ao 

longo da história, especialmente devido à evolução do conhecimento humano e da 

tecnologia.44 

 

4.1. Retrospetiva e Fundamentos da Ilustração Científica 
 

 O desenho em si, como forma de expressão, nasceu como uma consequência do 

desejo do Homem em representar aquilo que o rodeia. O desenho científico, mais 

concretamente e na sua forma mais simplificada, nasce da relação entre Arte e Ciência 

tendo como objectivo democratizar o conhecimento científico ou simplesmente facilitar a 

compreensão de determinada teoria, através da sua tradução gráfica. A ilustração, além do 

seu valor como “cultura material”, já provou há muito tempo ser um fator decisivo no 

desenvolvimento da ciência moderna (MOSER, 2014). 

 A função básica do desenho científico é a comunicação. Cada ilustração 

compreende rigor e técnica e deve traduzir determinado conhecimento científico, tendo um 

propósito mais didático do que estético (uma vez que a correta transmissão de informação é 

sempre mais importante do que o aspeto visual da ilustração) (GONÇALVES, 2014). Ao 

nível da conservação, a ilustração científica também é importante como forma de registo 

gráfico permanente de teorias ultrapassadas ou de assunções científicas erradas que se 

verificam ao longo da história. 

 

 4.1.1. Origens do Desenho de História Natural 

 O desenho científico desenvolveu-se mais rapidamente ao nível da anatomia 

humana e registo de observações de doenças, porque a saúde e a exploração interior sempre 

preencheram grande parte da curiosidade do ser humano em relação à natureza. 

 As origens do desenho de história natural estão pouco definidas em relação às 

antigas civilizações devido à falta de informação. É dado como certo que no Antigo Egito 

                                                
44 Tradução livre de Diana Marques. In The Inportance of Entomological Illustration: Worth a Thousand Words. 
Brismane: 2004  
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(3100 – 322 a. C.) existiram papiros com representações de elementos naturais, uma vez 

que atualmente se sabe que este povo nutria um certo fascínio por alguns animais como 

gatos, escaravelhos e crocodilos, cujas representações (esculturas e pinturas murais) se 

conservaram até aos dias de hoje. 

 No entanto, a primeira tentativa de desenho natural, foi realizada na Grécia 

Clássica (séc. V - II a.C.) para acompanhar os textos de Thysophrasus (372-288 a.C.) nas 

suas obras As Pesquisas Sobre as Plantas e As Causas das Plantas (idem). 

  Nos quatrocentos anos que se seguiram, à exceção de ilustrações anatómicas de 

Aristóteles45, não se conhecem praticamente nenhuns registos do mesmo género, até 

Claudius Galenos (130-200 d.C.), considerado por muitos o primeiro anatomista da 

história46, nas várias obras que publicou sobre o corpo humano figuram ilustrações de 

anatomia e dissertações tanto gráficas como textuais sobre doenças e humores, baseadas na 

classificação aristotélica das espécies (CHOULANT, 1962)  

 Durante toda a época medieval, poucas ou nenhumas ilustrações científicas 

foram realizadas. A maior parte da arte produzida era sacra e o domínio do clero promovia 

a escuridão intelectual e proibia práticas como a dissecação de cadáveres por considerar 

que este ato era um sacrilégio. No entanto, notam-se algumas exceções na época, como 

Mondino de Luzzi (c.1275-1326), que investigou secretamente acerca da anatomia do 

Homem, mas cujo trabalho só foi publicado largos anos mais tarde (1478). Fora estes e 

outros curiosos “fora-da-lei”, o ocidente só voltou a ver algum desenho natural a partir do 

século XIV, graças à mudança de mentalidade impulsionada pelo Renascimento (LE 

MINOR & SICK, 2012). 

 Cennino Cennini (c.1370-c.1440) escreveu a obra Il Libro dell’Arte, que só foi 

publicado no século XV, um tratado de belas artes que aborda técnicas e meios artísticos e 

defende o desenho primordial da pintura e o desenho natural como ferramentas essenciais 

do artista completo (PEREIRA, 2012). 

 Na viragem do século XV para o XVI, Nicolau Copérnico (1473-1543) 

demonstra o heliocentrismo da terra e impulsiona assim uma grande mudança no 

pensamento intelectual e artístico da época. Desta forma, a noção espacial mudou e a 

perspectiva foi inevitavelmente descoberta, alterando a concepção formal dos objetos e 

respetiva representação gráfica. Os artistas renascentistas, baseando-se na perspetiva, na 

                                                
45 Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo grego, que entre outras teorias bastantes conhecidas, classificou as espécies que 
conhecia, numa hierarquia de grupos consoante a alma dos seres. 
46 N.A.: As suas ilustrações eram especulativas, uma vez que Galeno não tinha acesso a informação sobre o corpo humano 
(as dissecações de pessoas eram proibidas) e baseava os seus desenhos na observação dos animais que dissecava. 
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geometria e na matemática, demonstraram que uma representação natural de rigor 

científico é um patamar alcançável pelo ser humano. 

 Albert Dürer (1471-1528) é talvez dos maiores e mais importantes nomes do 

desenho científico da renascença, por ter demonstrado uma grande preocupação com a 

cópia fiel dos elementos naturais e com a mecânica anatómica do Homem (ver figura 10). 

Contemporâneo a Dürer, deve obviamente destacar-se Leonardo DaVinci (1452-1519) por 

ter sido um grande investigador científico que apoiou todas as suas pesquisas nos desenhos 

de incrível rigor que realizou (MOSER, 2014). No entanto, não se pode afirmar que 

DaVinci tenha contribuído diretamente para o desenvolvimento da ilustração científica, 

uma vez que os seus cadernos de anatomia, botânica e invenções só foram encontrados e 

divulgados em 1898 (LE MINOR & SICK, 2012). 

 

 Pouco tempo depois, em 1543, Andrés Vesálius (1514-1564) publica De Humani 

Corporis Fabrica, uma obra anatómica notável pelo seu rigor científico, preocupação 

estética e detalhe de elementos (ao nível da informação disponível na época), tal só se 

verificou porque Vesálius recorreu a dissecações ainda ilegais de cadáveres humanos. 

 A ilustração tanto médica como botânica, continuou a desenvolver-se, 

espelhando as inovações renascentistas. Mais tarde, no século XVII, nasceu uma tendência 

que se viria a manter por muitos e longos anos, a Grand Tour, uma moda praticada entre os 

Fig.10 – Albert Dürer Lebre Nova, 1502 
Aguarela e guache sobre papel, 25x23cm - Museu Albertino, Viena 

Fonte: http://www.wga.hu/html_m/d/durer/2/16/2/01hare.html  
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artistas e os jovens de classes altas. Esta consistia em enveredar em grandes viagens para 

destinos desconhecidos e exóticos a fim de elevar o conhecimento e experienciar novos 

meios (PEREIRA, 2012). 

 Para os viajantes da Grand Tour, era muito comum proceder-se a registos do que 

viam, tanto descrições textuais, como desenhadas e apontamentos gráficos nos seus diários 

de viagem. Estes cadernos eram normalmente publicados, aquando do regresso do viajante, 

de forma a mostrar ao público tudo o que tinham observado. Assim, ainda hoje existem 

inúmeros registos gráficos de animais, plantas exóticas, ruínas de templos e construções de 

civilizações antigas, muitas das quais extintas ou desaparecidas. 

 No século XVIII, em pleno Barroco, a premissa da tendência artística limitou o 

desenho científico e natural à pintura. Esta, além do rigor anatómico exímio, também 

continha representações de cavalos, animais selvagens executadas com grande rigor 

(pinturas de batalhas épicas), e naturezas mortas compostas por peças de caça e elementos 

botânicos dotados de um detalhe incrível (OGILVIE, 2005) 

 Pouco depois, em 1704, Isaac Newton (1642-1717) publica o Tratado de Ótica, 

que, tal como a Teoria Heliocêntrica de Copérnico, revoluciona o pensamento da época. 

Promovendo o conhecimento empírico, Newton demonstra que a natureza é governada por 

leis e o Homem, para a compreender, tem a função de as descobrir. 

 Carl Linnaeus foi talvez a personalidade que mais contribuiu para o 

desenvolvimento da ilustração científica moderna, e o maior nome da história natural. O 

naturalista sueco dedicou toda a sua vida à identificação de categorização de espécies 

animais e vegetais. Linnaeus é também o pai da classificação taxonómica, explicada na sua 

obra Systema Naturae de 1735. 

 No mesmo campo, também se destacou o francês Georges Leclerc (1707-1788) 

na descrição de espécies quando publicou os vários volumes de Histoire Naturelle (1748-

1788). Tanto o naturalista sueco como o francês, foram responsáveis pelo aperfeiçoamento 

do desenho científico, elevando o patamar rigoroso dos ilustradores, que assim passaram a 

enfrentar o desafio de uma representação de maior rigor (a par com a sede de conhecimento 

característica do Iluminismo) (PEREIRA, 2012). 

 O século XIX caracteriza-se  pela revolução científica e pela intensificação da 

Grand Tour, prováveis consequências das expedições napoleónicas ao Egito (1798-1801) 

no final do século XVIII. 

 Dos diversos acontecimentos que marcaram este período, são de destacar a 

Viagem do Beagle de Charles Darwin (1809-1882), acompanhado pelos ilustradores 
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Augustus Earle (1793-1838) e Conrad Martens (1801-1878), que além de ter resultado num 

álbum de ilustrações naturais fascinantes, impulsionou a obra científico-natural mais 

importante deste século A origem das Espécies, publicada em 1859 por Darwin (ver figura 

11) (idem) (MARQUES, 2004). 

 

 Ainda durante este período são de salientar as ilustrações médicas de Henry Gray 

(1827-1861); a viagem de Eugène Delacroix (1798-1863) a Marrocos; o livro Birds of 

America de John James Audubon (1785-1851), dotado de um trabalho e extensão incríveis; 

e o Atlas da Anatomia Humana e Cirurgia publicado em 1845 por Bourgery (1797-1849) 

(ver figura 12) (LE MINOR e SICK, 2012) (GONÇALVES, 2014) (PORTER, 1995). 

 Já o século XX, pautou-se pela institucionalização da ilustração científica e pela 

proliferação da mesma. Em 1911, Max Brödel (1870-1941) começa a leccionar ilustração 

médica na John Hopkins University, esta instituição oficializa o grau académico de 

Ilustração Médica, anos mais tarde, em 1959. É também em honra de Brödel que se forma a 

Association of Medical Illustrators, em 1937, como celebração do 50º aniversário da 

primeira publicação o Professor. 

 É também neste século que Elaine Hodges (1937-2006) co-funda o Guild of 

Natural Scientific Illustrators (1968) no Smithsonin Institution, e mais tarde, em 1989 

publica o Guild Handbook of Scientific Illustrators. Este último, é considerado “a Bíblia” 

dos ilustradores científicos, sendo um manual de regras, técnicas e soluções pata um bom 

desenho científico (MARQUES, 2004). 

Fig.11 – Anónimo Canis Antarticus 1882 
Litografia a cores, prancha 4 do vol. Mammalia da Viagem do Beagle 

Fonte: http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F8.2&viewtype=image&pageseq=35 
 
 



Ilustração Científica: 
Metodologia do Desenho Científico na Divulgação da Entomologia Forense ao Grande Público 

 

Ana Calheiros Soalheiro                        Dissertação de Mestrado em Anatomia Artística – Ilustração Científica                                   FBAUL   2015 

| 58  

 Ainda no campo da ilustração médica, o século XX é marcado pelos volumes de 

anatomia e fisiologia de Frank Netter (1906-1991), talvez um dos ilustradores anatómicos 

mais conhecidos do grande público. 

 

4.2. Ilustração Entomológica 
 

 Ilustração entomológica define o ramo da ilustração científica dedicado ao 

desenho de insetos e outros artrópodes, como tal, a correta observação e compreensão da 

ecologia destes animais é fundamental para uma ilustração entomológica rigorosa e de 

claro entendimento. 

 A ilustração científica, além de outras vantagens, permite enaltecer determinadas 

características específicas de cada espécie, por exemplo, a conservação de espécies em 

álcool é duradoura mas não consegue conservar a cor. Deste modo, uma boa ilustração 

permite um registo quase permanente da informação cromática das espécies47 (American 

Museum of Natural History, 2013). 

 Nomear todos os cientistas e ilustradores que de algum modo contribuíram para o 

desenvolvimento da ilustração entomológica, é uma tarefa ambiciosa e praticamente 

impossível, no entanto, é possível salientar alguns nomes e obras que transformaram a 

                                                
47 N.A.: A informação acerca da cor é especialmente importante na recolha de dados relativa a espécies atualmente 
extintas, mais concretamente nos artrópodes, cujas características cromáticas são muitas vezes fator de diferenciação de 
espécies. 

Fig.12 – Bourgerie Cabeça em corte a mostrar cérebro e cerebelo, 1845 
Litografia contida no Atlas da Anatomia Humana e Cirurgia 

Fonte: LE MINOR, Jean-Marie; SICK, Henri – Atlas of Human Anatomy and Surgery Colónia: Taschen, 2012 
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ilustração entomológica e que lhe confere o papel singular que ainda hoje desempenha no 

panorama científico (idem). 

 

 4.2.1. Desenvolvimentos Preponderantes e Ilustradores a Destacar 

 A invenção da prensa móvel em 1439 por Johannes Gutenberg (1398-1468) 

marca um grande desenvolvimento na ilustração científica em geral e na entomológica em 

particular, por permitir a reprodução de desenhos em série. Deste modo, as ilustrações 

deixam de ser exemplares únicos em coleções particulares para poderem acompanhar livros 

e dissertações científicas. 

 Dürer, além de exímio ilustrador natural, também se revelou um grande mestre 

da gravura, sendo que uma das suas obras gravadas mais emblemáticas terá sido 

Rhinocerus48,1515 (ver figura 13). Na ilustração entomológica, Dürer destacou-se com a 

aguarela Lucanus cervus de 1505 (ver figura 14), uma ilustração a três quartos de um 

escaravelho vaca-loura, funcionou como um protótipo da ilustração entomológica para os 

artistas que se seguiram (SPRECHER-UEBERSAX, 2008). 

 

 
                                                
48 Dürer fez esta xilogravura a partir de descrições e esboços anónimos de um rinoceronte indiano que chegou a Lisboa no 
início do ano de 1515 (primeiro exemplar do género na Europa). O Rei D. Manuel I teve a intenção de o enviar como 
presente ao Papa Leão X no final do mesmo ano, mas o animal nunca chegou a Roma, porque a frota que o levava 
naufragou ao largo da Liguria no início de 1516. 

Fig.13 – Albert Dürer Rhinocerus, 1515 
Xilografia papel, 21x30cm – British Museum, Londres 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/worldhistory/rhinocerous 
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 Recorrendo também à calcogravura49, Jacob Hoefnagel (1575-1640) publica 

Archetypa Studiaque Patris (1592) composto por gravuras reprodutivas dos desenhos 

entomológicos do pai 50  (ver figura 15), e Diversae Insectarium Volatium em1630 

(MARQUES, 2004) (CARIATI, 2010). 

 

 

 

 

                                                
49 N.A.: Calcogravura ou calcografia designam gravura sobre cobre, no entanto, atualmente estes termos também 
abrangem gravura sobre outros metais (zinco, alumínio...). 
50 O título integral desta publicação Archetypa Studiaque Patris Georgii Hoefnageli é uma reprodução integral do 
conjunto de estudos naturais Nasci.Patri.Mori, da autoria do seu pai Joris Hoefnagel (1542-1601). 

Fig.14 – Albert Dürer Lucanus Cervus, 1505 
Aguarela e guache sobre papel, 21x30cm – J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

Fonte: http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=25&handle=li 
 

Fig.15 – Jacob Hoefnagel Scarabei Umbra, 1592 
Ponta seca sobre papel, 15x20cm – Achenbach Foundation for Graphic Arts 

Fonte: http://art.famsf.org/jacob-hoefnagel/scarabei-umbra-plate-1-pt-2-book-archetypa-studiaque-patris…-frankfurt-n-p-1592 
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 No fim do século XVI, em 1590, Zacharias Janssen (1585-1632) inventa o 

microscópio composto, e pouco depois, em 1608, o telescópio. O primeiro permite que 

Francesco Stellutti (1577-1652) publique o livro Persio tradotto in Verso Schiolto e 

Dichiarato (1630), um compêndio contendo as primeiras ilustrações de animais realizadas 

ao microscópio (MARQUES, 2004) (OGILVIE, 2005) (CARIATI, 2010). Outra publicação 

consequente ao microscópio a destacar é o panfleto L’Occhio della Mosca (1644) de 

Giovanni Battista Odierna (1597-1660), que mostra como a invenção deste aparelho 

revolucionou a temática ilustrativa do século XVI (ver figura 16). 

 

 

 

 Também com recuso ao microscópio, Robert Hooke (1635-1703) escreve e 

ilustra a obra Micrographia (1665), um manual com impacto tremendo na ilustração 

entomológica, por ser um dos primeiros livros entomológicos sobre microscopia (ver figura 

17) (HOOKE, 1854) (PYLE, 2000) (CARIATI, 2010). As ilustrações de Hooke não 

tiveram concorrência durante anos, até ser publicada a Biblia Naturae em 1737, que reúne a 

pesquisa entomológica51 de Jan Swammerdam (1637-1680) num livro póstumo composto 

pelo botânico Herman Boerhaam (1668-1738), aquando celebração do centenário do 

nascimento do primeiro. Esta publicação valorizou-se devido ao domínio que 

Swammerdam tinha do trabalho ao microscópio, devendo salientar-se a ilustração do olho 

composto de uma abelha (ver figuras 18) (PYLE, 2000). 

                                                
51  Esta publicação contém inúmeras dissecações de insetos e dissertações sobre metamorfoses e estádios de 
desenvolvimento. 

Fig.16 – Giovanni Battista Odierna Particulari dell’ochio della mosca, 1644 
Ponta seca sobre papel, – The Huntingotn Library, San Marino 

Fonte: https://thonyc.files.wordpress.com/2013/07/odierna2.jpeg 
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 Outro artista a destacar no trabalho microscópico é W. Lens Aldous (1792-1838) 

que reproduziu inúmeras ilustrações entomológicas recorrendo à litografia, como por 

Fig.17 –Robert Hooke O Olho da mosca, 1665 
Técnica mista de gravura sobre papel, – incluído em Micrographia 

Fonte: HOOKE, Robert. Micrographia: Or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies. Londres: Taylor & Francis, 1854 
 
 
 

Fig.18 –Jan Swammerdam Olho de Abelha, 1737 
Técnica mista de gravura sobre papel, – Cambridge University Library, Cambridge 

Fonte: http://venetianred.files.wordpress.com/2010/04/bee.jpg 
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exemplo a cabeça da pulga (ver figura 19) que mostra um grande domínio das técnicas de 

transparência (CARIATI, 2010). 

 

 

 O início do século XVIII vê nascer uma das obras mais importantes de ilustração 

entomológica, esta é da autoria de Maria Sybila Merian (1647-1717), e intitulada 

Metamorphosis Insectorum Surinamensium (1705), que reúne pranchas de insetos tropicais 

e suas metamorfoses executados durante a viagem de Maria à colónia holandesa do 

Suriname entre 1698 e 1701 (ver figura 20) (American Museum of Natural History, 2013). 

 

 

 

Fig.19 –Lens Aldous Cabeça de Pulga, 1838 
Litografia colorida manualmente, – Hope Library – Oxford University Museum of Natural History, Oxford 
Fonte: http://upload.wikipedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Head_of_the_Flea_%28Lens_Aldous%29.jpg 

 
 
 
 

Fig.20 –Maria Sybila Merian Metamorfose de Besouro, 1705 
Litografia sobre papel, – American Museum of Natural History, Nova Iorque 

Fonte: http://www.payer.de/amarakosa2/amarak2010741.jpg 
 

 
 
 
 



Ilustração Científica: 
Metodologia do Desenho Científico na Divulgação da Entomologia Forense ao Grande Público 

 

Ana Calheiros Soalheiro                        Dissertação de Mestrado em Anatomia Artística – Ilustração Científica                                   FBAUL   2015 

| 64  

 No final do mesmo século, Alois Senefelder inventa a litografia que permite a 

reprodução a cores de desenhos e representa uma enorme inovação e contribuição para o 

trabalho dos ilustradores entomológicos em particular e para os zoológicos em geral. A 

litografia antecede por poucos anos a Camera Lucida52, inventada em 1807 por William 

Wollanston (1766-1828), este instrumento, através de um sistema de espelhos faz uma 

projeção do modelo a desenhar sobre a folha de papel onde se trabalha (MARQUES, 2004). 

 Por volta de 1826 é inventada a fotografia, invenção atribuída a várias entidades, 

vem influenciar tremendamente a ilustração científica por permitir a captura real e estática 

do objecto que se pretende realizar, a máquina fotográfica transforma-se então num meio a 

que muitos ilustradores recorrem durante o processo da representação gráfica. 

 O século XIX testemunha a maior expansão da ilustração entomológica até então 

registada. Muitos nomes começam a surgir e a Grand Tour torna-se cada vez mais 

frequente, trazendo para a Europa a moda do exótico, e da arqueologia. As academias e 

sociedades científicas também começam a ser mais procuradas e o desenvolvimento 

científico é tema de conversa em quase todas as situações. Deste modo, as obras sobre 

insetos avolumam-se e a entomologia a deixa de ser um hobby para ser uma disciplina 

científica séria. 

 Em 1828 James Stephens (1792-1852), membro da Real Sociedade Zoológica 

Inglesa, publica um compêndio sobre ilustração entomológica intitulado Illustrations of 

British Entomology, numa recolha de todas as espécies de insetos recolhidos nas ilhas 

britânicas até à data. Mais tarde, em 1854, Thomas Wollaston (1822-1878), publica um 

levantamento ilustrado de todas as espécies de insetos do arquipélago da Madeira: Insecta 

Madeirensia (ver figura 21). Pouco tempo depois, em 1870, P. Duncan (1821-1891) e 

Emile Blanchard (1819-1900) trabalham juntos na obra The transformations of Insects (or 

Metamorphosis), resultado de uma pesquisa incansável sobre os processos de mutação 

generalizado à maioria das ordens de Hexapoda e que contém uma das primeiras ilustrações 

da interação de insetos forenses com cadáveres (ver figura 22)  (STEPHENS, 1828) 

(WOLLASTON, 1854) (DUNCAN e BLANCHARD, 1870). 

 

 

 

 

                                                
52 N.A.: Designação original em latim, que traduzida para português significa “câmara de luz/ câmara clara”. 
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Fig.21 –Thomas Wollanston Besouros, 1854 
Litografia sobre papel, – Insecta Madeirensia 

Fonte: WOLLASTON, T. Vernon -  Insecta Madeirensia: An Account of the Insetcs of the Islands of the Madeiran Group. Londres: 
Taylor and Francis, 1854 

 
 

 
 
 
 

Fig.22 –P. Duncan e Emile Blanchard Metamorfose das moscas da carne, 1870 
Ponta seca e água-tinta sobre papel sobre papel, –Coleção particular 

Fonte: DUNCAN, P. Martin; BLANCHARD, Emile. The Transformation of Insects (or Metamorphosis). Londres: Cassell, Petter & 
Galpin, 1870 
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 Ainda no final do século XIX, é importante salientar a invenção do Raio-X, em 

1895, por Wilhelm Röentgen (1845-1923) que não teve um impacto direto na evolução da 

ilustração entomológica, mas na ilustração científica em geral, especialmente no que 

confere à anatomia humana, o Raio-X vem então permitir uma visualização da radiação 

gama, e consequentemente um melhor entendimento da estrutura interior de muitos animais 

sem recorrer à dissecação. 

 Finalmente, o século XX assiste à continuação do grande crescimento da 

ilustração entomológica com a publicação de Indian Insect Life, em 1909, por Maxwell-

Lefroy (1877-1925), uma das primeiras obras entomológicas extensivas sobre os a fauna 

entomológica das colónias britânicas (MAXWELL-LEFROY, 1909). 

 Outros nomes a destacar no século XX, que marcaram a ilustração entomológica 

mais recente são: John Donson; John Cody; Bernar Durin ou a já anteriormente 

mencionada Elaine Hodges. Esta última, além de ter sido um personagem fundamental na 

institucionalização da Ilustração Científica Geral, foi uma ilustradora entomológica de 

destaque e publicou diversos desenhos em publicações tanto do Smithsonian Institution 

como em livros exteriores ao museu (MARQUES, 2004).  
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5. CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PELA IMAGEM: 

VALOR E REQUISITOS DO DESENHO CIENTÍFICO, 

METODOLOGIA DO ILUSTRADOR - RELATÓRIO 
 

Estas imagens, no princípio todas elas estritamente desenhadas, eram consideradas 

especiais, pois tornavam o texto mais ilustre, e, ao serem incluídas nesses trabalhos 

científicos, eram imbuídas da mesma verdade, objectividade e honestidade, 

ultrapassando o valor estético de mero adorno. Tornando-se práticas, ao traduzir o 

conhecimento em código gráfico, e mostrando-se úteis e com valor documental, 

deram origem a uma nova disciplina: a ilustração científica, ou a outra metade do 

discurso científico. A categorização como disciplina e método, além de um 

profundo conhecimento do domínio científico em que se intervém. .53 

 

5.1. Características Singulares do Desenho Científico 
 

A ilustração científica tem um potencial muito superior a outros tipos de registo, 

como a fotografia ou o vídeo. O desenho, por ser uma ação controlada totalmente por quem 

a pratica, permite manipular a informação nele contida de forma a enaltecer o mais 

importante ou conduzir o observador a fazer a leitura que o ilustrador pretender. A 

fotografia captura a natureza com um grande realismo, no entanto, no campo da ilustração 

natural, realismo não é sinónimo de rigor científico ou de uma forma eficaz de transmissão 

de informação. 

O desenho, ao contrário da fotografia, permite demarcar estruturas e realçar 

aspetos morfológicos do que está a ser representado de uma forma detalhada e clara, o que 

não é possível na fotografia (MARQUES, 2004). O desenho permite corrigir imperfeições; 

preencher eventuais lacunas; fazer reconstruções (de seres extintos como os dinossauros); 

simplificar/esquematizar e representar o que não se vê (PEREIRA, 2012). Ainda assim, a 

fotografia não deve ser vista como uma inimiga da ilustração científica, aliás, as duas 

acabam por convergir num propósito único, uma vez que a primeira é muitas vezes (ou 

quase sempre) utilizada pelos ilustradores em diversas fases dos seus desenhos. 

Outra grande vantagem da ilustração científica é a síntese de informação, além 

de certos campos da ciência serem verdadeiramente difíceis de compreender sem auxílio de 

material gráfico, uma só ilustração é capaz de substituir uma grande quantidade de texto e 

                                                
53 Fernando Correia In Ressuscitar o Extinto. Cruz Quebrada: G+S, 2014. p.40  
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transmitir a mesma informação, ou seja «um desenho adequado é capaz de eliminar páginas 

de texto; melhora a percepção e pode ser uma parte chamativa e memorável da 

informação» (BRISCOE, 1996). 

Além de tudo isto, o desenho científico requer um grande trabalho de observação 

por parte do ilustrador, deste modo, muitas vezes o artista acaba por se aperceber de certos 

elementos e funcionalidades do “objeto” que passaram despercebidas ao cientista 

(GONÇALVES, 2014) (HOLZENTHAL, 2008a). Este aspeto é tão evidente que muitas 

vezes os cientistas fazem ilustrações daquilo que observam para a sua análise ser mais 

cuidada e atenta. 

 

5.2. Recolha de Espécies e Respectiva Análise 
 

O conhecimento acerca da forma como as espécies foram recolhidas e mantidas é 

muito importante para o ilustrador. Além disso é importante o seu estudo e análise 

morfológica para se saber reconhecer facilmente os diferentes elementos que compõem a 

espécie e o seu funcionamento (HOLZENTHAL, 2008a). 

 

 5.2.1. Recolha e Conservação das Exemplares a Ilustrar 

 No presente relatório, foram selecionadas duas espécies de dípteros da família 

Calliphoridae (moscas varejeiras) e alguns indivíduos não-identificados da família 

Sarcophagidae (moscas da carne), recolhidos pela entomóloga Neiva Centeio (FCUL) no 

âmbito da sua dissertação de mestrado Entomologia Forense da Vida Selvagem: 

Morfologia Comparada de Estádios Imaturos e Adultos de Calliphoridae Recolhidos em 

Cadáveres de Fauna Selvagem. 

 Em ambas as famílias foram recolhidos exemplares do sexo feminino e 

masculino e dentro da família Calliphoridae foram identificadas duas espécies, mais 

comuns no território português: Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), pertencente 

ao género Calliphora e Lucilia sericata (Meigen, 1826) inserida no género Lucilia 

(CENTEIO, 2011). 

 Estes exemplares foram recolhidos em Lisboa (Campo Grande), Sertã e Aroeira 

usando armadilhas de isco contendo carne de porco e peixe (CENTEIO, 2011). Em 

laboratório, os adultos foram conservados secos, devidamente montados em alfinetes 

entomológicos, estes, no caso das moscas, devem perfurar o tórax, ligeiramente à direita 
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(The Southern African Loop of Bionet-international, 2000). As larvas foram conservados 

em frascos com álcool e tanto os invólucros dos ovos como as pupas foram conservados 

secos, também em frascos (CENTEIO, 2011). 

 Finalmente, as espécies foram identificadas pela entomóloga recorrendo às 

chaves dicotómicas de dípteros: (SZPILA, 2010a) (SZPILA, 2010b) (SZPILA, 2010c). O 

ilustrador, quando tem acesso às espécies também deve consultar as chaves dicotómicas 

(chaves de identificação) a que o biólogo recorreu, porque nestas é possível perceber com 

clareza quais as diferenças morfológicas a salientar em cada ilustração. 

  

 5.2.2. Conhecimento morfológico e funcional das espécies 

 A ordem Diptera, como analisado anteriormente no subcapítulo 2.1.1. 

“Classificação de Insetos: Taxonomia”, compreende as moscas verdadeiras e melgas, neste 

caso só as moscas serão analisadas. Esta ordem é composta por cerca de 86000 espécies e é 

uma das maiores ordens da sua classe. A família Calliphoridae é a maior dentro desta 

ordem, acima das mil espécies descritas (CENTEIO, 2011). 

 Os dípteros adultos, tanto machos como fêmeas, caracterizam-se por um par de 

asas e um segundo reduzido chamado haltere e um grande par de olhos compostos, além de 

outras características. A oviposição destes animais é estimulada pelos compostos emanados 

por cadáveres de vertebrados em decomposição e estímulos tácteis da carne putrefacta. As 

suas larvas crescem juntas, em grandes massas segregando enzimas para facilitarem o 

consumo dos tecidos moles. O comportamento destas espécies aquando da localização de 

um hospedeiro pode ser afetado por estímulos visuais das cores azul, amarelo e branco 

(idem). 

 As espécies de Calliphora vicina caracterizam-se por um tórax preto e abdómen 

azul metalizado; a bucca, espiráculo e nervura basicosta são laranjas. 

 Lucilia sericata apresenta uma cor geral verde-metálico; nas asas, a nervura 

«supra esquamal tem tufos de cerdas, a nervura basicostal é de cor amarela e tem 3 cerdas 

acrosticas pós-suturais e coxopleura presente» (idem, p. 23) 

 Relativamente à família Sarcophagidae, do ponto de vista geral, apresentam 

olhos compostos avermelhados desprovidos de cerdas, tórax com listas brancas e pretas 

verticais e abdómen com listas ou manchas variáveis. Consoante a espécie, apresentam 

extremidades abdominais muito variáveis, especialmente notórias nos planos lateral e 

ventral (MERRITT et al, 2003). 
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As larvas das moscas necrófagas são muito semelhante e enquadram-se na 

categoria “verme”, são acéfalas, desprovidas de patas e têm um corpo cónico dividido em 

doze segmentos: 1 segmento da região cefálica; três segmentos torácicos e oito segmentos 

abdominais (com anéis de espinhos pigmentados). A armadura bucal é mastigadora e a 

região proximal o interior alberga a sua única estrutura rígida o esqueleto cefalo-faríngico. 

O espiráculo posterior é constituído por tubérculos dorsais que podem variar em número 

consoante o estádio de desenvolvimento (idem). 

 

5.3. Planeamento da Publicação 
 

Antes de se iniciar a o desenho científico é necessário perceber qual o seu fim e 

como vai ser publicado, esta parte é muito importante especialmente quando o ilustrador 

responde exclusivamente perante o cientista e este é que lida com o volume de texto e 

publicação do manual. Além disto, é necessário apurar o público a quem se dirige, o 

tamanho e páginas do documento final e o tamanho que as ilustrações deverão ter nas 

reproduções. 

 

5.3.1. Averiguação do Público-Alvo 

Perceber a entidade a quem se vão dirigir as ilustrações ou as publicações onde 

estas se inserem, é um fator determinante no tipo de desenho e linguagem gráfica que se vai 

utilizar. 

Quando a ilustração se destina à comunidade científica, por exemplo quando 

acompanha um artigo académico publicado por um cientista, a linguagem utilizada pelo 

ilustrador pode ser mais específica, e por vezes o desenho é mais simples porque o público 

é conhecedor da matéria e rapidamente a contextualiza. Neste campo inserem-se ilustrações 

em papers académicos; teses e dissertações; livros escolares e técnicos; publicações 

específicas e revistas de temas particulares do universo científico. 

Na ilustração para o público em geral, o ilustrador enfrenta o desafio de 

explicar algo fora da área de conhecimento do leitor, muitas vezes até enaltece informação 

que para o próprio é óbvia e clara mas que para o grande-público pode ser totalmente 

desconhecida e consequentemente fundamental para uma boa compreensão da informação 

gráfica. As ilustrações dirigidas ao grande-público devem «ser fáceis ao olhar» e bem 

preparadas, de forma que «acrescentem interesse e entendimento à informação; más 
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ilustrações simplesmente irritam a audiência» (WHEATLEY, 1981). Estas ilustrações 

podem encontrar-se em guias ecológicos; posters de museus; revistas genéricas (National 

Geographic, Super Interessante, etc); brochuras; panfletos; bulas de medicamentos; livros 

variados e enciclopédias. 

 

5.3.2. Objectivos da Publicação 

O presente relatório tem como objectivo a divulgação de informação científica 

(entomologia), mais concretamente um seu ramo muito específico (forense) ao grande 

público. Neste caso concreto assume-se que o público não está a vontade com os conceitos 

e noções básicos da biologia e zoologia54, sendo necessário enquadrá-lo nesse contexto 

através de uma breve explicação. Depois, é necessária uma breve explicação acerca dos 

fundamentos da entomologia forense e forma como esta se desenvolve: contexto histórico; 

mais-valias para o Homem; procedimentos; regras e objectivos. Todos estes blocos de texto 

devem ser devidamente ilustrados e explicados, sendo que a informação transmitida na 

parte escrita deve estar orientada no mesmo sentido que a informação contida nos desenhos 

que a acompanham (WOOD, 1994) (WHEATLEY, 1981). 

Desta forma, o ilustrador e o cientista, os dois acompanhados pelo editor, ou 

ilustrador sozinho (despendendo do responsável pela publicação) devem proceder ao 

mapeamento do documento a publicar: averiguar a escala; tamanho das páginas; publicação 

digital; testes de fontes55; número de páginas e previsão da dimensão das ilustrações 

impressas (WHEATLEY, 1981). 

 

5.3.3. Mapeamento e Páginas  

Para a divulgação da Entomologia Forense ao grande público, nesta publicação 

específica, definiu-se que a forma de edição mais apropriada para este objectivo seria a 

brochura. Definido o formato retangular horizontal, 14cmx14cm, estipulou-se o volume de 

texto para cada página e fez-se uma previsão do número de páginas (ver figura 23). 

 

 

 

                                                
54 Temática descrita e abordada no capítulo 2. 
55 N.A.: As regras generalizadas da ilustração científica aconselham o uso de fontes não-serifadas, isto é, sem os pequenos 
traços presentes nas extremidades das letras. Calibri e Arial são exemplos de letras não-serifadas ou Sans-serif, enquanto 
que bons exemplos de fontes serifadas podem ser a Times New Roman ou a Garamond. 
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Para a presente brochura foi realizado um mapeamento, como uma de espécie 

de maquete da publicação para ser explicada ao designer da edição como deveria processar-

se a distribuição dos vários elementos nas páginas (ver figura 24). Posteriormente 

definiram-se os blocos de texto específicos a figurar em cada página e as ilustrações 

necessárias para os acompanhar, que resultou numa lista de ilustrações a cores e outra de 

ilustrações mais esquemáticas e simples a preto e branco. As imagens previam um tamanho 

impresso singular, permitindo determinar as dimensões em que o original seria executado 
56. 

 Também foi necessário testar reduções a fim de perceber se a técnica utilizada 

teria leitura na publicação final (ver figuras 25 e 26). 

 
                                                
56 Originais devem ser muito maiores do que a imagem que vai ser impressa e, no caso do desenho entomológico, não 
devem exceder as 10 ampliações (o desenho corresponder a 10 vezes o tamanho real). A exceção para esta regra encontra-
se no desenho o evidência de determinados pormenores. 

Fig.23 –Mapeamento da Publicação 
Ana Soalheiro, Esferográfica sobre papel, 2015 
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Fig.24 –Mapeamento do conteúdo textual da Publicação 
Ana Soalheiro, grafite sobre papel, 2015 

Fig.25 –Redução de linhas a 50% 
Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 
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5.4. Observação da Espécie e Trabalho de Laboratório 
 

No caso particular do desenho entomológico, o acesso a um laboratório 

equipado com microscópios ópticos e estereoscópicos é determinante dadas as dimensões 

reduzidas dos espécimes a desenhar. A observação das espécies disponibilizadas para a 

elaboração da presente brochura foi realizada no laboratório de entomologia da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa entre os meses Junho e Setembro de 2014, 

recorrendo ao microscópio estereoscópico Olympus SZX7 de forma a observar as espécies 

anteriormente mencionadas com diferentes ampliações (ver figura 27). 

 

 

5.4.1. Acompanhamento Científico  

A observação dos exemplares, no laboratório foi supervisionada pela 

entomóloga Teresa Rebelo da mesma instituição, que acompanhou o processo inicial e 

laboratorial do presente relatório e prestou auxílio tanto a nível técnico como científico: no 

Fig.26 –Redução de desenho (asa) 
Ana Soalheiro, fotografia digital a fotocópias, 2014 
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funcionamento dos microscópios e dúvidas específicas da morfologia57 e comportamento 

das espécies, bem como confirmação da identificação atribuída. 

  

 

Ainda, durante este período, a observação dos indivíduos foi acompanhada 

pelas chaves dicotómicas mencionadas anteriormente (5.2.1) e por imagens ampliadas das 

larvas, realizadas por Neiva Centeio no MEV (Microscópio Electrónico de Varrimento) 

(ver figura 28). 

 

 
                                                
57 A título de exemplo, com a ajuda da Teresa Rebelo foi possível perceber a distinção entre macho e fêmea nas famílias 
de moscas em observação. O maior tamanho dos olhos composto e curta distância entre eles é característica dos machos, 
enquanto que olhos compostos mais reduzidos e mais afastados definem a morfologia das fêmeas. 

Fig.27 –Lupa de microscopia e espécimes em preparação 
Ana Soalheiro fotografia digital, 2014 

Fig.28 –Neiva Centeio Larvas de Primeiro Instar de Calliphora vicina 
Fotografia de Microscópio Electrónico de Varrimento 
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5.4.2. Caderno de Campo e Captura de Imagem 

O caderno de campo constitui uma etapa essencial no decorrer do processo do 

desenho científico e também foi utilizado no presente trabalho, tanto no laboratório como 

ao longo de toda a dissertação. Em simultâneo com a observação no microscópio 

estereoscópico e na lupa manual, realizaram-se pequenos esquissos e esboços de alguns 

elementos dos insetos (ver figura 29); esquemas de alguns apêndices como a nervação das 

asas ou as diferentes partes das patas (ver figura 30) e também se tiraram muitos 

apontamentos (ver figura 31) referentes a singularidades das espécies visíveis na lupa. 

 

 

 

 

Fig.29 –Caderno de Campo: Pré-Tarso e Garra 
Ana Soalheiro, 2014 

Fig.30 –Caderno de Campo: Inserção da Asa 
Ana Soalheiro, 2014 
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Foram também realizadas fotografias na lupa Olympus para auxílio/base dos 

desenhos preliminares, para tal recorreu-se ao programa informático/software LabSens - 

Microscope Imaging Software, desenvolvido pela Olympus que permitiu capturar imagens 

a partir da lupa de microscopia. Os espécimes foram colocados nas posições pretendidas 

com o auxílio de pinças e alfinetes entomológicos e pequenos pedaços de esferovite para os 

manter na mesma posição. De forma a melhorar a qualidade das fotografias, recorreu-se a 

dois focos móveis LED de laboratório, que iluminaram as moscas, maioritariamente do 

lado esquerdo de forma a cumprir com as regras da ilustração científica que assim o 

sugerem. 

 

5.5. Trabalho de Atelier 
 

O trabalho de atelier, na ilustração científica é o mais demorado de todo o 

processo do desenho porque implica várias fases distintas. 

A tarefa mais difícil na produção de um desenho rigoroso e correto é a 

distribuição de todas as partes do exemplar no sítio correto, e as suas proporções 

(BOWESTEAD e ECCLES, 2012). 

 

5.5.1. Seleção e Montagem das Fotografias de Laboratório 

As imagens capturadas em LabSens foram escolhidas consoante a sua 

pertinência para a lista de desenhos a executar, assim, foram divididas em três grupos: As 

Fig.31 –Caderno de Campo: Antena e Nervuras da Asa (Esquemas) 
Ana Soalheiro, 2014 
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imagens que reuniam condições para servirem de base ao desenho preliminar; imagens não 

aconselháveis para base de desenho, mas que contêm informações importantes acerca da 

espécie (pormenores, ampliações exageradas); e finalmente, imagens que resultaram menos 

bem e por isso seriam descartadas do processo. 

Selecionadas e divididas as imagens, procedeu-se à sua montagem no programa 

Adobe Photoshop, uma vez que a captura do LabSens têm uma distância focal e 

enquadramento inferiores à observação analógica. As várias partes das imagens foram 

montadas e o nível de cores e luz foi melhorado de forma a aproximar-se à realidade. Nesta 

fase, depois de montadas as imagens, muitas vezes, o regresso ao laboratório para fazer 

novas fotos foi necessário, porque as imagens montadas ficaram incompletas, o que 

implicou novas fotografias daquele exemplar (ver imagem 32). 

 

 

 

5.5.2. Desenho Preliminar 

A fase de desenho preliminar é de extrema importância para uma rigorosa e 

capaz ilustração científica e deve ser realizada com o maior cuidado, cumprindo todas as 

regras religiosamente. 

Fig.32 –Fotografia à lupa de um exemplar de Sarcophagidae incompleto 
Ana Soalheiro fotografia digital, 2014 
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Os primeiros esboços, sejam eles no caderno de campo ou noutro suporte, 

devem esclarecer a morfologia geral da espécie, o seu contorno e proporções e também 

devem mostrar alguma preocupação com a geometria implícita de vários elementos do 

indivíduo, um exemplo bastante óbvio de geometria presente nas moscas é o padrão 

hexagonal visível nos olhos compostos ou a rotação das patas (ver figura 33 e 34). 

 

 

 

 
 

Fig.33 –Desenho preliminar de Lucilia sericata: Rotação da pata 
Ana Soalheiro, grafite sobre papel vegetal, 2014 

Fig.34 –Estudo da anatomia da larva sobre fotografias de LabSens 
Ana Soalheiro, marcador sobre fotografia impressa, 2014 
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Também é importante que o ilustrador faça uma pesquisa de outros desenhos 

científicos já realizados acerca do mesmo assunto, tecer uma análise crítica e antecipar 

erros que possam suceder. 

Posteriormente, recorre-se à base fotográfica escolhida e inicia-se o desenho 

preliminar, decalcando (a papel vegetal ou na caixa de luz) o contorno do exemplar para o 

papel (ver figura 35). Terminado o decalque, e sobre o mesmo, é imperativo fazerem-se 

correções de perspectiva, projeções de elementos que não estejam em verdadeira grandeza, 

reconstruções de partes danificadas ou inexistentes ou até modificações na escala de certas 

partes do indivíduo (ver figura 36). Aqui, o recurso ao caderno de campo ou mesmo o 

regresso à observação em laboratório são muitas vezes necessários, para comparar o 

desenho preliminar com as espécies reais. Ainda, quando possível, deve recorrer-se ao 

cientista, neste caso ao entomólogo, para que este observe o desenho, confirme as correções 

e até, eventualmente, aponte outras modificações a acrescentar (GONÇALVES, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35 – Contorno do exemplar Calliphora vicina 
Ana Soalheiro, marcador sobre papel vegetal, 2014 
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Confirmado o rigor anatómico e geométrico do desenho preliminar, deve 

passar-se ao desenho preliminar pormenorizado, onde se acrescentam os pormenores 

(sempre em desenho de linha) e características específicas da espécie (ver figura 37). 

Quando se pretende enaltecer ou evidenciar determinado elemento/característica do 

individuo, é nesta fase que o ilustrador o deve fazer (BRISCOE, 1996). 

Finalmente, o desenho preliminar pormenorizado, deve ser submetido a uma 

nova revisão científica e morfológica, garantindo que reúne todas as condições para ser 

transferido para o suporte da arte final58. 

 

                                                
58 Muitas vezes, no caso de desenhos de artrópodes (vista dorsal), o desenho preliminar só é feito em metade do corpo, 
sendo a outra parte decalcada em espelho para a folha, criando uma simetria perfeita (BRISCOE, 1996). 

Fig.36 –Correções ao desenho preliminar 
Ana Soalheiro, grafite sobre papel vegetal, 2014 

Fig.37 –Desenho preliminar pormenorizado de Sarcophagidae 
Ana Soalheiro, grafite sobre papel vegetal, 2014 
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5.5.3. Ilustração Final 

A penúltima fase, ilustração final, é talvez a mais demorada e trabalhosa de 

todas, antes de a iniciar, o ilustrador deve saber que suporte e técnica(s) vai utilizar e deve 

estar completamente à vontade nesses campos59. 

As fotografias, esquissos, caderno de campo e tabelas de cores (ou gradientes 

de cinza) são guias fundamentais nesta fase e devem acompanhar o ilustrador até ao fim do 

desenho final (ver figura 38) (WOOD, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, a primeira tarefa para a ilustração final é uma cuidada 

transferência do desenho preliminar para o suporte final, este processo pode ser executado 

de várias formas consoante o método que o ilustrador melhor dominar. No presente 

trabalho, todos os desenhos preliminares foram transferidos para papel ou scratchboard60 

com decalque de vegetal, feito a partir de fotocópia do desenho preliminar (ver figura 39). 

                                                
59 O caderno de campo é o local reservado à experimentação de novas técnicas e materiais, e estes só devem ser 
empregues na ilustração final quando já estiverem totalmente dominados. A não ser, claro, que a ilustração final não se 
destine à publicação e represente um mero exercício do ilustrador. 
60 O scratchboard é um suporte de desenho, um papel grosso revestido com um pigmento inerte, como a caulina ou 
Branco-de-Espanha, com cola de caseína ou de peles como aglutinante. Esta superfície “tipo-gesso” permite que o artista 
possa riscar e abrir brancos com uma ponta seca ou lâmina, sobre superfícies já pintadas, de forma a criar linhas muito 
finas, quase impossíveis de conseguir com outra técnica (MAYER, 2006, p.352). 

Fig.38 –Desenho de ponteado à lupa com referencias de imagem e gradientes 
Ana Soalheiro fotografia digital, 2014 
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A decisão relativa à escolha da técnica e materiais deve incidir, além do 

domínio do artista, naquela (ou aquelas) que se mostra a mais adequada para a informação 

gráfica que o desenho pretenda transmitir. Assim, o artista deve ponderar sobre o uso da 

cor, a enfatização que o material permite, o pormenor da técnica, o custo e o formato do 

trabalho61. 

 

Técnicas e materiais a salientar: 

• Monocromáticas (ver figura 40): Grafite; tinta da china (ideal para 

scratchboard); Sépias; micropen (ideal para ponteado); gravura calcográfica 

(ponta-seca, água-forte e água-tinta);e aerógrafo (BOWESTEAD & 

ECCLES, 2012) (WOOD, 1994) (PEREIRA, 2012). 

• Policromáticas (ver figura 41): Aguarela (adequada para poliéster); lápis de 

cor; guache; Litografia; Serigrafia e aerógrafo62 (WOOD, 1994). 

• Digital (Mono e policromática): Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Corel 

Draw; ZBrush (3D); Sculptris (3D); e Blender (3D). (PEREIRA, 2012) 

(HOLZENTHAL, 2008a) (HOLZENTHAL, 2008b) (WOOD, 1994) 

 

                                                
61 Se um trabalho for de dimensões muito grandes, com a espécie muito ampliada a técnica que se escolhe não deve ser de 
uma grande minúcia (ex. micropen nº005) porque não está ajustada ao tamanho da peça. Desta forma, o trabalho é mais 
demorado, difícil e pode perder a leitura. 
62 O aerógrafo tanto pode ser usado a preto e branco, como a cores. 

Fig.39 –Transferência de desenho preliminar para scratchboard recorrendo a papel químico 
Ana Soalheiro, fotografia digital do processo, 2014 
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Fig.40 –Perfil de Lucilia sericata 
Ana Soalheiro, tinta da china sobre papel, 2014 

Fig.41 –Lucilia sericata em perspetiva 
Ana Soalheiro, lápis de cor sobre papel, 2014 
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 No decorrer do desenho, o ilustrador deverá fazer várias fotocópias a cores do 

seu desenho nas quais deve experimentar traçado, materiais sem estragar o desenho original 

(ver figuras 42 e 43). 

 Uma vez pronta a ilustração, esta deve ser totalmente verificada, para apurar 

erros, discrepâncias, rigor científico e lacunas gráficas. 

 

 

 

Fig.42 –Fotocópias, fotografias e desenho de Sarcophagidae 
Ana Soalheiro fotografia digital, 2014 

Fig.43 –Fotocópia de arte final com anotações e experiências 
Ana Soalheiro, fotocópia laser a cores, 2014 
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Umas vez corrigido, o trabalho encontra-se em condições de ser digitalizado ou 

fotografado e assim se proceder à sua “limpeza” digital. Esta fase da preparação da Arte 

Final ou Rendering (ver figuras 44 a 51):, serve para limpar o fundo, nivelar (ou enaltecer) 

as cores, mudar o aspeto compositivo, no fundo, deixar a ilustração pronta a ser enviada 

para a publicação (ver figuras 52 a 54) (PEREIRA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44 –Arte Final de um exemplar da família Sracophagidae 
Ana Soalheiro, aguarela e tinta da china sobre scratchboard, 2014 
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Fig.45 –Calliphora vicina 
Ana Soalheiro, tinta da china, aguarela e micropen sobre scratchboard, 2014 

Fig.46 –Pormenor de Calliphora vicina 
Ana Soalheiro, tinta da china, aguarela e micropen sobre scratchboard, 2014 
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Fig.47 –Lucilia sericata 
Ana Soalheiro, tinta da china, aguarela e lápis de cor sobre papel, 2014 

Fig.48 – Pormenor de Lucilia sericata 
Ana Soalheiro, tinta da china, aguarela e lápis de cor sobre papel, 2014 
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Fig.49 –Necrobia Rufipes 
Ana Soalheiro, lápis de cor sobre papel, 2014 
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Fig.50 –Dermestes frischi 
Ana Soalheiro, lápis de cor sobre papel, 2014 
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Fig.51 –Nicrophorus vespillo 
Ana Soalheiro, lápis de cor sobre papel, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustração Científica: 
Metodologia do Desenho Científico na Divulgação da Entomologia Forense ao Grande Público 

 

Ana Calheiros Soalheiro                        Dissertação de Mestrado em Anatomia Artística – Ilustração Científica                                   FBAUL   2015 

| 92  

Fig.52 –Spread interior da publicação (brochura) 
Ana Soalheiro, layout digital em Adobe InDesign, 2014 

Fig.53 –Póster interior da publicação (brochura) 
Ana Soalheiro, layout digital em Adobe InDesign, 2014 
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Fig.54 –Brochura impressa (várias perspetivas) 
Fotografia de Ana Soalheiro, 2014 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O desenho científico, além de protagonizar um elo de ligação entre o público e a 

ciência, permite facilitar a identificação de espécies animais, vegetais, objetos, máquinas, 

dada a simplificação que o desenho possibilita, sem, no entanto, comprometer o rigor da 

ilustração. Concretamente no caso destas espécies de Diptera, o uso do desenho como 

auxiliar do discurso textual, permite revelar certos aspetos morfológicos e anatómicos, que 

seriam impossíveis de evidenciar de outra forma, como por exemplo, recorrendo 

exclusivamente à fotografia. 

 Além dos aspetos formais, o desenho como recurso, simplifica a compreensão de 

alguns processos como o da metamorfose das moscas ou as vagas de sucessão de espécies 

num cadáver em decomposição, permitindo assim a criação de ilustrações científicas, que, 

aliadas a diagramas e esquemas podem traduzir estes processos complexos em sistemas 

muito mais fáceis de entender. 

 Por outro lado, na perspetiva do ilustrador, quando se passa por todo este processo 

desde início, é possível constatar o quão importante é o estudo da anatomia, taxonomia e 

funcionamento das espécies que se vão desenhar e do seu contexto biológico. Aliás, saber-

se exatamente como os diferentes elementos anatómicos da mosca funcionam, possibilita 

uma escolha muito mais acertada das técnicas que se devem utilizar nas diferentes 

ilustrações do exemplar, e qual delas será mais adequada para transmitir melhor a textura, 

transparências, cor e brilhos do animal. 

 Assim, foi possível concluir que algumas técnicas e materiais são mais indicadas do 

que outras na representação das diferentes espécies ou ideias. O uso da tinta da china, 

grafite e micropens para desenhar com recurso à linha mostraram-se técnicas mais 

adequadas nos desenhos esquemáticos, instrutivos ou nos diagramas, enquanto que os 

mesmos materiais (especificamente tinta-da-china e micropens) utilizados com a técnica de 

ponteado ou mancha, revelam-se mais apropriados na representação da mosca Calliphora 

vicina, por esta ser praticamente monocromática e beneficiar da volumetria alcançada com 

estas técnicas. 

Por outro lado, o uso de técnicas policromáticas, como a aguarela e lápis-de-cor, é 

mais aconselhado na representação de Lucilia sericata e das moscas da carne 

(Sarcophagidae), cujas cores representam um papel importante nas suas características 

físicas identificativas. Alguns componentes anatómicos de destaque também beneficiam 
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das qualidades destes materiais como por exemplo o uso da aguarela muito diluída e de 

preenchimento parcial na representação das delicadas asas destes insetos. 

Ainda a nível técnico, é possível que muitas vezes o recurso a técnicas mistas seja o 

mais benéfico, especificamente na representação de insetos quando se pretende a 

transparência da aguarela em algumas partes, e a opacidade negra da tinta-da-china para 

outros detalhes. 

 Terminada a brochura pretende-se que esta tenha uma utilidade pública real, que 

seja publicada num museu de história natural ou numa revista de conteúdo científico 

acessível, a fim de averiguar se o seu papel de informar o grande público foi alcançado com 

sucesso. 

 A nível académico, pretende-se também que a presente dissertação possa ser útil ao 

público não-científico, uma vez que pode clarificar e explicar conhecimentos 

entomológicos generalizados a pessoas que não tenham bases científicas. 
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