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RESUMO

Os  besouros  coprófagos  (Coleóptera)  exercem  um  papel  fundamental  no 
ecossistema de pastagens, atuando na decomposição das fezes, controle da mosca-
dos-chifres, reciclagem de nutrientes entre outros benefícios. O conhecimento do 
comportamento e do ciclo de vida desses insetos é importante para sua preservação 
e  aumento  populacional,  já  que  a  rápida  incorporação  de  excrementos  frescos 
diminui tanto a ocorrência de alguns parasitas dos ruminantes, quanto as perdas de 
nutrientes. Diante da necessidade de expandir o conhecimento da acuidade desses 
insetos  entre  a  comunidade  científica  e  produtores  agropecuaristas,  objetivou-se 
nesse  trabalho  esclarecer  em  forma  de  revisão  de  literatura  a  importância 
agronômica dos besouros rola-bosta (coprófagos).

PALAVRAS-CHAVE: scarabeidae, rola bosta, mosca-dos-chifres 

AGRONOMIC IMPORTANCE OF DUNG BEETLES

ABSTRACT
The dung beetles (order: Coleoptera) play a key role in grassland ecosystem, acting 
in the decomposition of  the feces, control  of  horn flies,  nutrient  recycling,  among 
other benefits.  The knowledge of the behavior and life cycle of these insects are 
important for their preservation and population increase, since the rapid incorporation 
of fresh manure reduces both the occurrence of some parasites of ruminants, the 
nutrient losses. Faced with the need to expand the knowledge of these insects acuity 
between the scientific community ranchers and producers aimed to clarify this work 
as an overview of the literature agronomic importance of dung beetles (dung).

KEYWORDS: scarabeidae, rolls dung, the horn fly

INTRODUÇÃO
O cerrado abrange uma extensa área no planalto central brasileiro, possuindo 

uma  fisionomia  variando  de  florestas  densas  a  áreas  de  vegetação  esparsa 
arbustiva, e vem perdendo sua vegetação para práticas agropastoris, resultando em 
diminuição na sua biodiversidade. Nos últimos anos sua área tem sido invadida por 
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monoculturas e sendo intensamente queimada pelo homem, colocando esse bioma, 
entre as principais áreas do mundo, crítica para a conservação. Pouco se conhece 
da fauna de coleópteros do cerrado brasileiro, o que torna iminente a necessidade 
de  estudos  sobre  estes  insetos.  Freqüentemente,  os  coleópteros  da  família 
Scarabaeidae são usados como bioindicadores por ser um grupo muito diversificado, 
com  estrutura  taxonômica  bem  definida  e  por  responderem  rapidamente  a 
mudanças ambientais (SHIFFLER et al. 2005).

Os besouros coprófagos são insetos que se alimentam exclusivamente de 
excrementos  de  mamíferos,  tanto  as  formas  adultas,  quanto  larvais.  Devido  ao 
hábito alimentar, estes indivíduos não causam dano às culturas. São considerados, 
portanto, insetos úteis, promovendo a desestruturação e decomposição das fezes. 

O grande interesse de pesquisadores e pecuaristas por besouros coprófagos 
se  deu  a  partir  de  1960,  com  a  observação  de  que  milhões  de  toneladas  de 
excrementos de bovinos acumulavam-se anualmente na superfície das pastagens 
australianas.  A grande  quantidade  de  fezes  acumuladas  na  superfície  do  solo 
promoveu  a  perda  de  pastagens  (rejeição  de  forragem  contaminada  com 
excrementos)  e o aumento do número de helmintos e moscas (principalmente a 
"mosca-dos-chifres"), prejudiciais ao gado. A aplicação de grandes quantidades de 
produtos  químicos  para  proteção  dos  rebanhos  tornou  as  moscas  resistentes  e 
ocasionou problemas de resíduos químicos na carne produzida. Assim, a Austrália 
iniciou  um  programa  de  controle  biológico,  introduzindo  besouros  coprófagos 
exóticos adaptados às fezes bovinas (MACEDO,1999).

A pecuária  brasileira  enfrenta  diversos  problemas  sanitários  no  rebanho, 
sendo as mosca-dos-chifres e as helmintoses bastante comuns. No caso da mosca, 
vários métodos químicos já  foram utilizados para combatê-la.  No entanto,  o  uso 
desordenado de endectocidas e agrotóxicos têm causado um significativo impacto 
ambiental,  além  de  aumentar  os  custos  de  produção.  Outra  desvantagem  do 
controle exclusivamente químico é que os parasitos criam resistência ao princípio 
ativo do produto. A eficiência dos besouros coprófagos em reduzir a população de 
larvas de nematódeos gastrintestinais tem sido observada em diversos trabalhos. Os 
nematódeos parasitos causam prejuízos ao rebanho, reduzindo o ganho de peso e 
aumentando  o  índice  de  mortalidade.  As  massas  fecais  de  bovinos  podem 
permanecer nas áreas de pastagens durante oito a nove meses constituindo uma 
ameaça de ordem sanitária ao rebanho presente, devido aos parasitos de bovinos a 
elas  associados.  Temporariamente,  estes  excrementos  reduzem  a  área  útil  da 
pastagem pelo fenômeno de rejeição da forragem contaminada.

A solução natural para combater estes parasitos pode vir dos escarabeídeos, 
mais conhecidos como “Rola-Bosta”. A grande eficiência está no fato destes insetos 
enterrarem rapidamente os dejetos dos animais, interrompendo o ciclo de vida do 
parasito, na fase de desenvolvimento, que ocorre nas fezes. Portanto, os besouros 
coprófagos constituem uma maneira econômica e prática de incorporação dessas 
massas fecais ao solo reduzindo larvas de moscas e nematódeos, além de contribuir 
para reciclagem de nutrientes na pastagem.

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DOS BESOUROS COPRÓFAGOS
Segundo Rodrigues (1989),  esses besouros estão agrupados em três  grupos 

funcionais baseados numa maneira pela qual os  Scarabaeidae utilizam o recurso 
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alimentar  e  de  acordo  com os  hábitos  reprodutivos  de  nidificação:  os  roladores 
(telecoprídeos), os escavadores (paracoprídeos) e os residentes (endocoprídeos). 

Telecoprídeos
Neste  grupo  encontram-se  os  besouros  mais  conhecidos  porque  são  bastante 
interessantes de serem observados. Esses besouros são vulgarmente conhecidos 
como “rola-bosta”,  porque constroem bolas de excremento que são roladas para 
locais mais distantes das placas de excremento para serem enterradas (Figura 1 – 
a). Esse tipo de comportamento pode ser melhor ilustrado através das observações 
feitas com a espécie Canthon pilularius L.. As bolas são feitas, roladas, defendidas e 
enterradas por um macho acompanhado por uma fêmea que somente coopera na 
confecção da bola. Eles constroem dois tipos de bolas: as bolas-alimento para os 
adultos e as bolas-ninho, estas últimas moldadas mais cuidadosamente e enterradas 
em  profundidades  maiores.  A cópula  ocorre  imediatamente  após  o  enterrio  das 
bolas-ninho e o macho parte 22 horas depois. Após a partida do macho, a fêmea 
deposita um ovo na bola de excremento e a abandona. Em outras espécies, a fêmea 
permanece no ninho ate que surjam novos besouros (FLECHTMANN et al., 1995).

Paracoprídeos
Os besouros  desse  grupo  são  os  mais  comuns,  cerca  de  80%,  embora  menos 
conhecidos.  Usualmente  esses  besouros  trabalham  em  pares  sexuais.  A fêmea 
escava túneis, abaixo ou a redor do bolo fecal, que podem terminar em câmaras 
situadas em profundidades que variam geralmente de 30 cm a 1,0m, de acordo com 
a compactação do solo.  O macho corta  pequenos pedaços de excremento e os 
entrega à fêmea, que leva o excremento para o fundo e, após moldagem apropriada,  
deposita um ovo em cada ninho (Figura 1 – b).

Endocoprídeos
Neste grupo encontram-se as espécies menos efetivas com relação à distribuição de 
excremento nas pastagens. Geralmente, os adultos penetram nos excrementos e aí 
procuram se  alojar  durante  os  períodos  mais  frios  e  secos  do  ano,  quando  as 
espécies do outro grupo estão inativas. Dentro dos excrementos eles permanecem 
vivendo e se alimentando até que os mesmos sejam consumidos e desintegrados. 
As espécies menores geralmente pertencem ao grupo dos endocoprídeos (Figura 1 
– c).
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FIGURA 1 –  Ilustração das formas de utilização de excrementos por 
besouros   coprófagos.

    Fonte: RODRIGUES (1989)

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS
MACEDO (1999) relatou que um bovino defeca em média de 10 a 12 vezes 

por  dia  e  que  a  área  de  pastagem  coberta  por  excrementos  foi  avaliada  em, 
aproximadamente,  800  m2 por  bovino  ao  ano.  Essa  área,  na  ausência  de 
coprófagos, é totalmente perdida temporariamente e, traz como resultado, prejuízos 
na produtividade de leite e carne. Além da área coberta pela placa de fezes, ocorre 
perda adicional da forragem ao redor, que não é consumido pelo gado por cerca de 
um  ano.  Se  não  houvesse  superposição  de  fezes,  a  área  coberta  por 
excremento/animal por dia seria em torno de 0,8 m2. Com estação de pastejo de 150 
dias e taxa de lotação de 100 cabeças na pastagem, a superfície coberta seria de 
1,2 ha (FLOATE, 1995).  OMALIKO  (1981) encontrou médias de massa seca por 
placas de fezes, área por placa e percentual do piquete rejeitado/pastejo de 160 e 
189g/placa,  113  e  235  cm2/placa  e  2  e  5%  para  estação  seca  e  úmida, 
respectivamente.

Os  bovinos  são  capazes  de  selecionar  a  forragem,  ingerindo 
preferencialmente plantas com menor contaminação de fezes. Quando a placa de 
fezes é depositada no solo, imediatamente vários fatores começam a agir sobre ela. 
Uma placa pastosa defecada no período chuvoso,  numa área bem povoada por 
coleópteros coprófagos, terá todas as condições para ser uma ótima fonte de retorno 
de nutrientes. 

De acordo com KOLLER (1999), os besouros, ao enterrarem ou colaborarem 
para  a  desestruturação  das  massas  fecais,  aceleram  o  seu  processo  de 
decomposição, diminuindo a área de rejeição de forragem. Segundo CORRÊA et al.  
(1996)  besouros  coprófagos  ao  enterrarem  as  fezes,  cavando  túneis  no  solo 
facilitam a entrada e a circulação do ar, destruindo o bolo fecal e o ambiente de 
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desenvolvimento  de  larvas  de  nematódeos  e  mosca-dos-chifres  (Haematobia 
irritans).

CICLAGEM DE NUTRIENTES
HAYNES  &  WILLIAMS (1993)  estimam  que  entre  85  e  95%  do  total  de 

nitrogênio  (N)  ingerido  por  bovinos  retorna  ao  solo  por  meio  das  dejeções. 
Aproximadamente 70 a 80% do nitrogênio contido nas fezes de bovinos é perdido do 
sistema  solo-pastagem  por  volatilização  da  uréia  em  pouco  tempo,  quando  os 
excrementos permanecem expostos ao ar. Entretanto, essa perda pode ser reduzida 
para cerca de 10 a 15% quando os excrementos são incorporados ao solo logo após 
terem sido excretados (MACEDO, 1999).

BRAZ (2001) relatou que devido à inviabilidade de adubações de reposição 
na maior  parte  dos  sistemas de exploração  pecuária,  pode-se  considerar  que a 
sustentabilidade  da  produtividade  das  pastagens  é  praticamente  dependente  da 
reciclagem interna dos nutrientes no ecossistema. Considerando-se que parte dos 
nutrientes ingeridos pode retornar às pastagens pelas excreções, a atividade dos 
besouros coprófagos sobre as fezes se torna preponderante face à importância da 
reciclagem de nutrientes no ecossistema.

Normalmente,  os  besouros  escavam  galerias  no  solo  embaixo  dos  bolos 
fecais, para onde carregam porções da massa fecal, formando estruturas para sua 
nidificação, esse processo promove uma maior aeração no solo. Grande parte do 
material  enterrado  acaba  sendo  mineralizado  em  curto  espaço  de  tempo,  e 
quantidades substanciais de N e P, presentes no bolo fecal, tornam-se disponíveis 
às plantas (MIRANDA et al. 1998) 

Um experimento  relatado por  MACEDO (1999)  foi  constatado que plantas 
cultivadas em vasos contendo esterco e coprófagos apresentaram quantidades bem 
maiores  de  nitrogênio,  fósforo  e  potássio,  em  relação  a  plantas  cultivadas 
exclusivamente com esterco, com esterco removido algum tempo antes do plantio, 
ou quando plantadas em vasos sem esterco ou besouros. Em pastagens, quanto 
maior  a  densidade  populacional  dos  insetos,  maior  também  foi  a  produção  de 
matéria seca e teor de proteína bruta das plantas.

CONTROLE DA MOSCA-DOS-CHIFRES
RODRIGUES (1989) observou que existe uma relação entre mortalidade de 

moscas  (Musca  vetustissima)  e  o  número  de  besouros  coprófagos,  quando  a 
população  de  besouros  era  elevada.  A eficiência  dos  besouros  coprófagos  em 
reduzir a população de larvas de infectantes (L3) de nematódeos gastrintestinais foi 
citada por RODRIGUES (1989); HONER & GOMES (1995). De fato, esses besouros 
atuam beneficamente  proporcionando  diversas vantagens:  Auxilia  no  controle  de 
nematódeos gastrintestinais (vermes) dos animais domésticos, atuando nas fases de 
desenvolvimento  que  ocorrem  nas  fezes;  controla  a  infestação  da  mosca-dos-
chifres;  melhora  a  fertilidade  do  solo,  já  que  as  fezes  enterradas  favorecem  a 
absorção de nutrientes pelas raízes das plantas forrageiras (adubação orgânica); 
evita  perdas  significativas  de  nitrogênio,  um  dos  nutrientes  de  maior  custo  na 
adubação das pastagens.

Ao  promoverem  a  dispersão  dos  excrementos  dos  outros  animais,  os 
escarabeídeos modificam as condições do meio usado para o desenvolvimento de 
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vários  dípteros,  muito  dos quais disseminadores de doenças importantes para  o 
homem e os animais domésticos. 

As  moscas-do-chifre  (Haematobia  irritans)  sugam  o  sangue  do  animal 
deixando  o  irritado,  com  menor  tempo  depreendido  para  alimentação, 
conseqüentemente perdendo peso e reduzindo a produção de leite. O difícil controle 
da mosca relaciona-se a alta  capacidade de infestação,  pois  a  distância de vôo 
chega  a  15  km/dia.  Na  postura,  as  moscas  abandonam  o  gado  e  depositam 
rapidamente vários ovos na superfície das fezes ainda recentes, uma vez que, em 
poucos minutos, essas perdem a atratividade para ovoposição. O ciclo de vida dura 
de 10 a 15 dias, de ovo a ovo. Nas estações quentes, se medidas de controle não 
forem tomadas, a Haematobia pode tornar-se tão abundante que cada animal chega 
a albergar de 3 a 4 mil moscas (FLECHTMANN et al., 1995).

A  Haematobia  também  é  responsável  pela  transmissão  do  nematódeo 
Stenofilaria  stilesi  ao gado,  que reduz o  valor  do couro.  São moscas facilmente 
reconhecíveis pelo tamanho pequeno. Formam bandos, sobrevoam e pousam no 
dorso,  barriga  e  outras  regiões  do  corpo  do  animal.  Esta  mosca  é  um  inseto 
pequeno, hematófago, associado quase que exclusivamente com o bovino durante 
todo  o  seu  ciclo  biológico.  Ambos  os  sexos  sugam  com  picadas  dolorosas  e 
freqüentes. A freqüência média é de 38,4 picadas/fêmeas/dia com um total de 163 
minutos/dia de alimentação; os machos picavam em média 24 vezes/dia. Um animal 
com 500 moscas (infestação média anual) sofreria uma perda de peso de 40 kg,  
aproximadamente. Dessa perda, somente 2 - 3 kg seriam devido à perda de sangue, 
sendo o restante devido aos efeitos irritantes da mosca. O limiar econômico está em 
torno  de  200  moscas/bovino,  o  que  daria  uma  perda  de  16  kg  de  peso 
vivo/animal/ano. A mosca também é responsável não somente por uma queda na 
produção de carne, mas também de leite o que resultaria em 5 kg a menos no peso 
dos bezerros ao desmame. Segundo relato de Macedo (1999) espécies de besouros 
capazes de enterrar o esterco num período de até 48 horas podem impedir que, em 
média, 96% das moscas do esterco atinjam a maturidade e reinfestem os animais.

EFEITOS DE PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS SOBRE OS BESOUROS ROLA-
BOSTA

Os produtos químicos antiparasitários largamente utilizados na pecuária têm 
impactos negativos sobre a biodiversidade e equitatividade da entomofauna fimícola. 
Esses impactos foram demonstrados em diversos trabalhos na literatura.

A atividade de insetos na placa de fezes bovina foi reduzida significativamente 
com aplicação de Ivermectina (princípio ativo antiparasitário largamente utilizado) na 
dose típica recomendada. A diminuição de besouros coprófagos, devido ao resíduo 
de medicamentos nas fezes, pode ser associado à degradação mais lenta da placa 
de fezes (FLOATE, 1998). A ivermectina, o princípio mais utilizado no Brasil, deixa 
resíduos nas fezes que afetam a abundância da fauna do esterco (IGLESIAS et al., 
2003).  Entretanto,  produtos  mais  modernos  como  a  Moxidectina  são  menos 
agressivos aos coprófagos.

As atividades de criações e agricultura têm causado um deletério impacto 
ambiental  e  alterações  na  fauna  original,  flora  e  composição  do  solo.  É  bem 
conhecido que nos sistemas de pastejo do gado, a decomposição das placas fecais 
ajudam a manter as reservas naturais do pasto e produtividade pela reciclagem de 
nutrientes para o solo. Uma comunidade de organismo diversa, como artrópodes, 
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nematóides,  fungos,  bactérias  e  anelídeos  que  vivem  em  associação  com  as 
massas fecais realizam um importante e variado papel na dispersão da placa fecal 
no solo (SUAREZ, 2002).

O valor da fauna fecal é bem reconhecido, porém a significância dos efeitos 
globais futuros dos endectocidas na biodiversidade e estrutura dessa comunidade 
fimícola,  bem  como  na  reciclagem  de  nutrientes  futura  ainda  não  é  conhecida. 
Ademais, as conseqüências da utilização de endectocidas ao meio ambiente pode 
ser  o  efeito  nos  vertebrados  predadores  da  fauna  fimícola,  polinizadores  e 
subseqüente fragmentação do habitat  ou distúrbio  na rede alimentar.  Nós temos 
conhecimento insuficiente sobre a conseqüência global dos distúrbios de drogas na 
biodiversidade e as funções ecológicas dos organismos alvo e não-alvo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aparecimento de resistência aos inseticidas tem salientado a necessidade 

crescente  de  implantação  de  programas  alternativos  de  controle  objetivando  o 
controle  de  moscas  sinantrópicas.  O  controle  químico,  como  única  arma,  já  se 
provou  ineficaz  em  praticamente  todo  o  campo  da  sanidade  animal,  com  o 
surgimento  de  organismos  resistentes  selecionados  pela  pressão  de  controle. 
Devido aos estudos escassos e restritos à família Scarabeidae: Coleóptera, observa-
se a necessidade de pesquisas para avaliação do potencial de algumas espécies 
serem utilizadas em programas de controle biológico e bioindicadores de alterações 
ambientais. 

Deve-se  conscientizar  os  produtores  rurais  a  respeito  dos  benefícios  dos 
besouros coprófagos à pecuária e sobre os impactos ambientais dos produtos anti-
parasitários usados rotineiramente na criação de gado sobre  a sobrevivência da 
entomofauna fimícola.
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