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Entomologia é a área de conhecimento da biologia que estuda os insetos e sua relação 
com o homem, às plantas e outros animais. Está relacionada a diferentes áreas de conhecimento 
como a ecologia, a fisiologia, a genética, a taxonomia e também toxicologia, entre outras. Por meio 
desse  estudo,  podemos  conhecer  a  morfologia  e  fisiologia  dos  insetos,  utilizá-los  de  diversas 
formas. A entomologia consiste em uma das principais ciências que estão em torno da Agronomia. 
O estudo de pragas agrícolas é essencial para que possamos controlá-las de maneira eficaz e de 
modo a preservar o meio ambiente.  Mas não são apenas prejuízos que trazem esses importantes 
seres, os insetos são essenciais para a sobrevivência do ser humano, dependemos deles para realizar 
processos de polinização, fabricar o mel que consumimos, a seda que utilizamos em nossas roupas, 
decompor a matéria orgânica que enriquece nossos solos, além de diversos outros processos de 
suma importância.

Algumas  áreas  da  entomologia  são:  Entomologia  Agrícola  –  Estuda  os  insetos  de 
interesse agrícola, tanto os insetos praga como os seus inimigos naturais. Com esse conhecimento 
pode-se  aplicar  o  Controle  Biológico  de  pragas,  diminuindo  a  utilização  de  agroquímicos 
beneficiando o ambiente com menor contaminação do solo e da água, além de produzir alimentos 
sem resíduos de agrotóxicos. Entomologia  Forense – Estuda a biologia dos insetos, suas fases de 
vida e a partir desse conhecimento quando uma pessoa morre e nela são encontrados insetos, pode-
se estimar a data da morte e auxiliar em investigações criminais. Segundo Romanna et al. (2012), 
pode-se utilizar os conhecimentos sobre a entomofauna presente no corpo e no local após a morte 
para  identificar  o  corpo,  descobrir  a  causa  da  morte,  descobrir  se  o  corpo  foi  movimentado, 
determinar o intervalo pós-morte. Além disso, a autora cita trabalhos em que a entomologia forense 
é  capaz  de  descobrir  o  uso  de  drogas  e  toxinas,  pois  afetam o  desenvolvimento  dos  insetos. 
Entomologia Médica – Os insetos estabelecem relacionamento com os seres humanos sendo que, 
muitos podem ser considerados parasitas e o homem seu hospedeiro. Assim, a entomologia médica 
se preocupa em conhecer o ciclo de vida dos insetos como agentes etiológicos e vetores de doenças. 
Como  exemplo,  podemos  citar  a  escabiose,  causada  pelo  piolho  que  suga  o  sangue  humano, 
geralmente na cabeça; a dengue (transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti) a conhecida 
doença de Chagas transmitida pelo inseto Triatoma infestans, chamado de barbeiro.

Outros aspectos da vida dos insetos que são de extrema importância para nossas vidas, 
justificam  o  estudo  e  a  difusão  do  conhecimento  a  respeito  da  entomologia:  Os  insetos  são 
elementos fundamentais da cadeia alimentar. Cada animal presente nela é de suma importância para 
a  manutenção  do equilíbrio  das  espécies  em determinados  ambientes.  Muitos  pássaros,  peixes, 



répteis, anfíbios e mamíferos se alimentam diretamente de insetos. A ausência de qualquer uma 
dessas  espécies  estudadas  pela  entomologia  no  meio  ambiente  pode  trazer  uma  série  de 
consequências ambientais.

Os insetos são os animais que mais matam no mundo. Se nos perguntarmos qual seria o 
animal  responsável  pelas  maiores  taxas  de  mortalidade  entre  humanos  no  mundo,  certamente 
pensaríamos em algo como um tigre, urso, cobra, leão ou até mesmo um hipopótamo. Porém, o 
animal  que  mais  mata pessoas  no planeta  é  o  mosquito.  Isso porque diversas  doenças  como a 
dengue,  malária  e  febre  amarela  são  transmitidas  por  mosquitos.  Diversas  ciências  além  da 
entomologia fazem estudos para desenvolver métodos eficazes de combater a transmissão dessas 
doenças e reduzir o número de mortes causadas pelo vetor.

Os insetos competem por alimentos.  Os insetos são responsáveis todos os anos por 
grandes perdas em lavouras das mais diversas espécies cultivadas. Mas eles não são de todo vilões, 
os seres humanos estimulam esta atuação, e muito. Por exemplo, a população humana passou a 
aumentar  de  tamanho  a  partir  do  momento  em que  deixamos  de  ser  nômades  e  nos  fixamos 
iniciando a agricultura. Os insetos seguiram praticamente a mesma lógica que nós: mais alimento 
disponível, mais indivíduos. Portanto, eles competem conosco por alimentos, podendo, em alguns 
casos, inutilizar ou mesmo consumir toda a parte aproveitável por nós como alimento. Constituindo 
só aí um grande motivo para se estudar entomologia.

Entretanto, como citado anteriormente, muitos insetos ajudam a controlar pragas nas 
lavouras. Os chamados inimigos naturais, que consistem em insetos predadores que se alimentam 
de  outros  insetos  considerados  praga  para  nossos  cultivos.  Um dos  grandes  exemplos  são  as 
joaninhas, que na fase adulta podem se alimentar de pulgões, ácaros, moscas-branca, cochonilhas, e 
ovos de diferentes insetos.  A rotação de culturas,  presente no sistema plantio direto é  uma das 
principais técnicas utilizadas para reduzir a utilização do controle químico de insetos e dessa forma 
priorizar a presença dos inimigos naturais no campo. 

O  conhecimento  da  relevância  da  entomologia  se  torna  essencial  não  somente  na 
agricultura, mas como em diversas ocasiões do nosso cotidiano, em que nem mesmo percebemos a 
importância desses pequenos seres em nossas vidas, a fim de estudar e difundir esta importante 
ciência que é a entomologia.
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