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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido no ''campus" ex

perimental da Faculdade de Agronomia e Zootecnia "Manoel Car

los Gonçalves" - Espírito Santo do Pinhal - S.P. em condições 

naturais de temperatura e umidade,com o objetivo de avaliar a 

influência de casais e de fêmeas do Oichotomius anagl�pticys 

(Mann., 1829), na fertilização do solo e consequentemente no 

desenvolvimento do milho (hê, ma�s L.). 

Para esse estudo,foram instalados,em caixas co

bertas inicialmente com telas contendo sacos de polietileno, 

com solo sem qualquer adubação, dois experimentos: o primeiro 

com casais de coleÓpteros e o segundo com fêmeas. O primeiro 

constou dos seguintes tratamentos: vasos sem esterco, vases 

com esterco, vasos com esterco maia J caseis; vasos com ea-

terce mais 4 casais; e o segundo eKperimento, de: vasos sem 

esterco; vasos com esterco; vasos com esterco mais 6 fêmeas; 
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vasos com esterco mais B fêmeas. 

Aos 35 dias da instalação , calculou-se a in

corporação do esterco sendo,em média, de 110 gramas por casal 

e de 65 gramas por fêmea. 

Com a retirada de amostra de solo, depois de• 
57 dias de ter sido colocado o �sterco, pode-se observar que 

houve um aumento no teor de fÓsforo pela incorporação do es

terco tanto por fêmeas corno por casais sendo que estes também 

enriqueceram o solo em matéria orgânica. 

, 

O milho, cultivado apos retirada do esterco que 

restou na superfície dos vasos, se desenvolveu melhor nos so

los em que houve incorporafão do esterco por casais e por fê

meas, obtendo no primeiro caso um desenvolvimento melhor quan

to ao diâmetro do caule, peso da parte aérea e da raiz e uma 

maior produção. No experimento cóm fêmeas houve um 1umento no 

comprimento da planta, diâmetro do caule, peso da parte aérea, 

peso e comprimento da raiz e na produçio. 

A porcentagem de florescimento de plantas foi 

maior nos vasos contendo coleÓpteroa. 

foram observados besouros parasitedos interna

mente por dÍpteros da família Phoridae, antes da instalaçio� 
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experimento quando permaneceram em recipientes com esterco e 

mesmo durante o desenvolvimento do trabalho. 



. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da pecuária de leite e de

corte, oa criadores vêm adotando novas técnicas que propiciam 

maior produtividade das pastagens. Dentre essas, destaca-a� a 

adubação que, sob o ponto de vista de nutrição animal,tornou

-se imprescindível, pois, o rebanho bovino prefere pastorear 

áreas adubadas onde encontra forrageiras ricas em prote!nas e 

mais palatáveis. 

A incorporaçio da matéria orgânica do solo é de 

grande import&ncia, pois, ela é a fonte principal de determi-

nados elementos essenciais para as plant8s e também porque 

Qoncorre pare a retenção de elementos como o célcio, pot&s

eio, magnéeio, ferro, cobre, manganês e zinço, oa quais 1e 

tornam, na sue presença, não li�iviáveie e disponíveis pera 

�a plantas. Tanto o armazenamento de �gue quanto e circulação 

do ar no solo são favorecidos pela presença de matéria 
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nica .. 

Em condições naturais, o adubo orgânico é en" 

centrado em grandes quantidades representado pelos blocos de 

excrementos depositados pelos bovinos sobre ae pastagens, que 

permanecendo na superfície do solo não trazem benefÍcios,poi� 

ficam expostos às lavagens pela água e à ação do sol. Dessa 

forma, constituem substrato para o desenvolvimento das mosces 

que atacam o rebanho e fonte de inóculo da helmintos, parasi• 

tos dos bovinos. 

A Única maneira econômica e prática de se efe

tuar e incorporação dos excrementos deppeitados, sobre aspa.

tagens, pelos bovinos é através de cola6pteros coprÓfagos cu

ja ação traz consequências benéficas como a melhoria da quali

dade do solo, redução da população de moscas e helmintos,pos

sibilitando um menor uso de defensivo "º controle desses pa

resitos .. 

N P li li 

Essa açao dos coleopte�os eoprofegos e confir-

mada por WATERHOUSE (1974) em estudot re�liiados na Austrália. 

Essa eutor afirma trazer a presença dos coprÓfagos nee paeta

gens, um aumento da permeabilidada, da capacidade de absorção 

de água, de f�rtilide solo, bem como um melhoremento d� 

aereção t estruture do solo. 
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Abordando outro aspecto da atividada desses in-

eetos, BRYAN (1973) estudou o efeito de Onthopha�us gazell� 

f. na liberação de larvas de halmintos das fezes de bovino, ,

mostrando que larvas de nematÓides migraram de material fecal

incorporado por asse besouro tornando os blocos de 

helmintologicamente estéreis. 

esterco 

Assim, considerando a grande importância dos 

coleÓpteros coprÓfagos, desenvolveu-se esta pesquisa com o 

objetivo de avaliar, em condições naturais de temperatura e 

umidade, a influência do Dichotomius Fnaglyeticu@ (Mann.) na 

fertilização do solo e a sua ação indireta sobre o crescimen

to do milho (Zea mays L.). Essa espécie, por ser considerada 

a mais importante na incorporação dos excrementoe, em nossas 

condições, segundo ALVES (1977), foi escolhido para o desen

volvimento dos experimentos. 

O melhor conhecimento da açio desses cole6pte

ros fornecerá informaçpes necessárias para que no futuro seja 

possível a utilização dos mesmos em projetos racionais de ma

nejo de pf.'lstoe. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

O assunto dessa dissertação foi pouco explor�do, 

meemo em relação a outra$ espécies de coleÓptaros coprÓfagos, 

que já estão sendo importadas pela Austrália, da Africe. Oes-

. -se modo, a revisao de li tura foi feita com base em e1tu-

dos gerais sobre e importância desses besouros nas pastegens 

e abordando aspectos de: incor raçao do esterco, fertiliza-

do solo, influência indireta,no crescimento de plantas, 

condições favoráveis para o �eu 

ticae biológicas de algu��s esp 

envolvimento, c�rectar!e-

matÓides que prejudicam os bovinos, i 

coleÓpteros e cria ~ ma�sal� 

gos naturais desses 

Incorporação do esterco ao ao , pelos 

coprÓfagos 

BORNEMISSZA (1960) considera, na Au1trélie,comc 
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, 
. unico retorno de nutrientes para as pastagsns,os excrementos, 

sendo mais favoráveis do que fertilizantes artificiais.Contu-

do, afirma, não é suficientemente explorado, pois o esterco 

permanece na superfície e se torna duro e seco. Explica ocor

rer isso devido à ausência de insetos coprÓfagos que em muitos 
, outros pai.ses incorporam o esterco ao solo apressando sua de-

composição. 

BORNEMISSZA (1970) observou o Onthophagus .9!,•

zella F. enterrando esterco para alimento de suas larvas tão 

rapidamente que se as populações de besouros eram da ordem de 
.

,.,, 

quatro insetos por 100 ml de esterco, a 1.ncorporaçao total do 

bloco de excremento ocorria dentro de 30 a 40 horas. 

BORNEMISSZA e WILLIAMS (1970), citando traba

lhos de Lindquist (1933), Tsichert (1959) a Gillard (1967)re-
' 

ferem-se as quantidades de esterco incorporadas por diversas 

espécies de coleÓpteros americanos, europeus e africanos. 

NAKAMURA (1975) observou, no J o, em teste de 

campo, que ocorre uma perda de 50% do es rco, na superf'ÍCie 

do solo, quando coberto com um l ido pera prevenir a inva-

eão de animais, especialmente besouros do esterco. 

HUGH (1975), trabalhen na Austrália com On-

thophagus spp e proctoehan�� �culptus Hope, demonstrou ser a 
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incorporaçao do esterco de bovino nao somente uma função do 

número de coleÓpteros 
, 

coprofagos encontrados nos blocos de 

esterco, mas dependendo também de sua atividada que é afetada 

pela temperatura e condições do solo. 

ALVES (1976) mediu a incorporação de estercopm: 

Dichotomius longicaes (Taschq) calculando em cerca de 165 

gramas e o revolvimento de terra em 371 gramas, em 13 dias.Em 

1977, o mesmo autor informa ser a capacidade de incorporação, 

de Dichotomius anagl�eticus (Mann.), em condições de labora• 

tório, da 313 gramas de excremento por casal, em 60 dias. 

HDLTER (1977) desenvolveu um experimento com 

oe seguintes tratamentos: blocos de esterco sobre ereia {tes� 

temunha); blocos de esterco sobre areia mais 95 larvas de 

Aphodius rufipas L. por bloco; blocos de esterco sobre solo e 

maia 35 a 40 minhocas (sendo a maioria Lumbricus tarrestrisL) 

por bloco; blocos sobre solo maiS 85 larvas de Aphodius !.!:!!.!· 

2.!! l. e ,5 a 40 minhocas por bloco de esterco. No primeiro 

tratamento houve uma perda de 16% de matéria orgânica; no se

gundo houve uma incorporação da 40% da matéria orgânica S$ndo 

etribu!da a cada larva o enterrio de 0,62 gramas de esterco ; 

no terceiro cada minhoca incorporou 0,75 gramas de esterco e 

no quarto, houve um efeito aditivo de eção do coleÓptero e de 

minhoca, mas, não interação* 

ALVES (1977) citando Luederwaldt (1929) menciop 



.. 10 

, • A 

na que todas as especies do genero Dichotomius bem como de 

Phanaeus são consideradas Úteis por transportarem o esterco , 

por meio de suaa galerias, para dentro da terra. 

Influência dos coleÓpteroa coprÓfagos na fertilidade do 

solo 

GILLARD (1967) compara os efeitos ecolÓgicoa de 

uma fauna da coleÓpteros coprÓfagos arn pastagens da �frica do 

Sul com as de North Queensland (Austrália) onde esses insetos 

não existem. Calculou que de 13,6 kg de nitrogênio fecal, 80% 

se perdem nas pastagens onde não houve o trabalho dos besou

ros e apenas 15% onde esses coleÓpteros são ativos. Assim,po

de ocorrer um retorno ao solo de 12,3 kg de nitrogênio, nas 

pastagens onde houve a incorporação do esterco pelos coleÓp

teros e de 2,7 kg onde não houve atividade dos besouros. 

BORNEMISSZA e WILLIAMS (1970) citem trabalhos de 

Kilhnelt (1950) mostrand� o efei 

besouro aobre o húmus para e 

benéfico de ativi de do

ão do solo e de Bornemissze 

(1960) tratando da aceleração da disponibilidade da nutrien

tes 1 vida da plante com essa ativi de. 

Um exper com Onthoehagus eustralis Guérin 
-

foi executado por BORNEMISSZA e WILLIAMS (1970) para observar 

e influência do inseto ne fer lidede do solo. Foram feitoe 
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onz� tratamentos sendo eles os seguintes: esterco mais besou� 

ro; PSterco misturado com o solo; esterco somente;esterco re

mov!do da superfÍ�ie do solo; somente besouros nos recipien-

tes; atividade simulada do besouro; testemunha; nitrogênio 

mais potássio; fósforo mais potássio; fósforo mais nitrogênio; 

nitrogênio mais fósforo mais potássio. �os tratamentos onde

havia esterco mais besouro e es�erco misturado ocorreu um au

mento de nitrogênio, fósforo e potássio. Um pequeno aumento no 

teor desses elementos foi observado no tratamento que conti

nha somente esterco. 

RURAL RESEARCH (1972) informa que os termitas 

são os insetos mais freqüentes na remoção do esterco, na Aus

trália, porém, levam meses nesse trabalho. O solo desse pais

possui baixa fertilidade e o nitrogênio do esterco é perdido 

na atmosfera quando permanece na superfície do solo. Os co

leppteros coprbtagos podem aumentar consideravelmente a fer

tilidade do solo pela incorporação mais rápida do esterco. 

ALVES (1977), citando Lindquist (1933), relata 

a import&ncia de alguns copr6�agos para a fertilizaçio dos 

' solos, como Dichotomius carolinus (L.). Esta espécie incorpo

ra 48,5 gramas de esterco e escava 287,l gramas de solo para 
. .  cada ninho que constro1. 

ALVES e NAKANO (1977), em experimento com 1 9 2 
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e 3 ·casais de Dichotomius anaglypticus {Mann.) colocados em 

vasos com esterco, conseguiram um acr�scimo de O,J%, 0,5% e 

0,7% de matéria orgânica respectivamente. Os teores de cálcio 

mais magnésio, fósforo aumentaram e o de potássio diminuiu. 

Influência dos coleÓpteros coprÓfegos sobre desenvol

vimento de plantas 

WATERHOUSE (1974) obteve resultados importantes 

em experimentos executados para avaliar o efeito de besourod:l 

esterco nm produção de plantas. Correlacionou o aumento da

fertilidade do solo com a dispersão do esterco pelos besouros, 
' , bem como, a melhoria da permeabilidade do solo a ,gua. 

trutura, o conte�do de h�mus e d grau de eeração do solo 

beneficiados com a presença dos coleÓpteros coprÓfagos. 

A ee-

sao 

Os efeitos desses besouros sobre a fertilidade 

do solo foram demonstrados pelo mesmo autor através da pain� 

ço japonês. Essa planta cultivada em vaso com esterco mais 

besouro �presentou mais nitrogênio, fósforo � potássio do que 

quando cultivada em vasos com esterco somente, ester�o remo

vido algum tempo antes do plantio ou em recipientes sem es

terco cu besouro. Também e produção do painço foi maior quan

do havia o coleÓptero. 

MACQUEEN a BE!RNE (l975) observaram o� efeitos 
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do esterco da bovino e a atividade do coleÓptero coprófago 

Onthophagus nuchicornis (L.) sobre o crescimento do trigo 

glabro Agroe�ron spicatum var. inerme Heller. Executaram O$ 

seguintes tratamentos: fezes frescas misturadaa manualmente . 

com o solo; trabalhadas pelo besouro e deixadas sobre o sole 

sem incorporação. A incorporação total do esterco aumentou e 
, proteina da semente e o vigor geral da planta enquanto o en• 

terrio da 37% do esterco pelos besouros causou um aumente de 

38% na proteína em relação ao controle. Concluíram que poderá 

ocorrer uma melhoria do solo com a atividade doa besouros de� 

vide a recirculação doe nutrientes e aceleração da decomposi

ção do esterco. 

ALVES e NAKANO (1977) executaram um experimento 

para mostrar a importância do Dichotomius anaglypticue (Mann� 

sobra o crescimento do napier Pannisetum eurpureum Shum. Oe 

tratamentos foram: recipientes sem besouro (tratamento) e re

cipientes com esterco mais l casál de besouros, mais 2 casaie, 

mais S casais. Com relação ao comprimento da planta houva uma 

diferença de 63 cm entre a testemunha e o tratamento com 3 

casais, onde o esterco foi totalmente incorporado. O compri�

mento das raízes também foi afetado positivamente. 

Influência dos fatores do ambiente no comportamento dcs 

coleÓpteros coprÓfagos 

RAINIO (1966) e�tudou, em condições de cempo,no 
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sul ·da Finlândia, a abundância e a fenolpgia de esc�rabeÍdeos 

que vivem no esterco relacionando com tempo, lugar, natureza 

e idada do esterco. Foram coletadas 22 espécies de escarabe!

daos, 5 da hister!deos e 5 silfÍdeos. Observou,também, que na

primavera os besouros adultos foram meia abundantes no estar-

co. 

ANDERSON e COE (1974) observaram a atividade da 

çoleÓpteroe coprÓfagos, no Kênia, sobre esterco de elefante.A 

atividade desses besouros é maior na estação chuvosa que nas 

secas e consideram as espécies de pntnoehagus, Onitis e Apho-

dius tornàndo, o esterco acumulado, mais solto e com maior 
-

eeração o que, provavelmente, ecele�erie a perda d, água. 

WILLE et alii (1974) �ncontraram Megathoeosoma 

candezei (Herold) vivendo em v,rioa tipos de elimentos,inclu-

eive no esterco de bovino e verificarem que ,ue atividade 

maior no período de manhã sendo qua1e nula à tarde. Esse in-

1eto reagiu e uma fonte de alimento locelizeda e uma distân-

oia de até ?5 �et�os. 

fERRAR et elii (1 5) registrarem o insucesso• 

re�açio do �eterco pele libereção de 500 indivÍd�oe de Ontho� 

2h�QUS gazell� {F.) e 500 de o. binodis (Thnb�), em Norfolk 

Island - South Pecific, sendo a causa principal, a estiegem. 
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KINGSTON e COE (1977) estudaram a biologia de 

um coleÓptero gigante incorporador de esterco, Heliocopris 

dilloni, o quel durante as estaç�es chuvosas bianuais, o mais 

importante agente da remoção do esterco do elefante, no Kênie. 

A profundidade que esses besouros enterram o esterco está pos" 

sivelmente relacionada com as condições inadequadas e variá

veis próximas à supsrf icie do solo e também para evitar 19 ação 

da predadoras .,

NEALlS (1977), estudando a fauna de besouros do 

esterco em 6 "habitats" no sul do Texas, observou que e maio

ria dos eacarabeideos coletados mantinham uma associação com

um determinado tipo o e cobertura vegetativa e que esses 

dois fatores influenc am o trabalho dos coleÓpteros na remo-
H 

çao do esterco. 

Aspectos de biologia dos coleÓpteros coprÓfagos 

HALfíTER e MATT WS (l ) mencionem que há uma 
,.,

coopereçac entre pe c�seis de cal 

cavar o ninho e ebastecê-lo com esterco, na espécie Dichoto-

mius carolinue (L.) a nos gêneros 
------

,

esterco enterredo e utilizado tento na al ntaçia como ne

procriação deasea inee 

BORNEMISSZA (1969) descreve o tipo de ninho 



construÍdo pelo Oniticellus cinctus f. Nesta esp�cie a 

vação do solo parece ser feita por ambos os sexos. 
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esca-

BORNEMISSZA (1971), em estudos com Onthophegus 

compositus Laa, informa que o macho e a fêmea trabalham ,j.lntos 

para escavar cavidades sobre blocos de esterco e o número de 

peras de incubação por ninho variam de 4 a 6. Durante a fase 

de criação, a espécie revolveu 50 a 80 gramas de solo e con

seguiu enterrar cerca de 2 1 21 gramas de esterco. 

FINCHER (1972) relata que as galerias dos ni

nhos de Phanaeus index Mac Leay são feitas próximas de depó

sitos fecais através da cooperação entre machos e fêmeas. 

Edmonds e Helffter (1972) citados por ALVES 

(1977� observaram que na asp�cie Dichotomius carolinus (L.) 

ia fimea quem abastece o ninho, mas pode ser inicialmente a

judada pelo macho. 

ALVES e NAKANO (1 ) estudando a biologia do 

Dichotomius �naglyeticu� (Mann.) servaram que a fêmea leva 

o esterco para o fundo da ler após ebrir o canal pera fbr-

mer a pêra de incubação e 4 a 5 horas depois o casal começa e 

enterrar o esterco pera armazenamento e alimen çeo. 
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Utilização de coprÓfagos para controle de moscas e ne

matÓides, inimigos de bovinos 

BORNEMISSZA (1960) considera ser a velocidade de 

enterrio do esterco um fator crítico no controle da mosca a

firmando que se a metade de um bloco de esterco bovino é en

terrado dentro das primeiras 24 horas, poucos ou mesmo ne

nhum adulto de mosca emerje. 

LEGNER e Ol TON ( 1970) estudaram, em áreas doo 

Estados Unidos, onde galinhas, cavalos, bovinos estavam con

finados, as populações de predadores de moscas que vivem no 

esterco. Encontraram entre esses predadores, alguns cole6pte-
, À # ,. , , , ' ros coprofagos que tem habitas, tambem,seprofagos e necrofagos 

além da predeção. 

Inimigos neturais dos coleÓpteros coprÓfagos 

llPA (1969) relata a presençe de �lietoehora 

ieotrueina, um microsporÍdio parasito de intestino e tubos de 

Malpighi de algumas espécies de ��2.º�F..ue .. e� que vivem no ester ... 

LIPA e BARTKOWSKI (1972) eatuderam e origem ui

:rÓtica de corpoe que infectem .Ç.eotrue.!3.• !Ylveticua Panzer. 

ALVES e NAKANO (1978) comunicam que 01 beeouroe 
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adultos da espécie Dichotomius anaglypticus (Mann.) podam ser 

predados por sapos (Bufo sp.), coruja-do-cupim (Speotyto cu

nicularia grallaria) e apupa do coleÓptero, nas condições de 

laboratório, pode ser parasitada por um fungo não identifica-

do. 

Criação massal dos coleÓptsros coprÓfagos 

BLUME e AGA (1975) descrevem um método pará 

criação massal de Onthoehagus gazella F. O período de desan" 

volvimento de ovo a adulto foi em média 29,8 dias e a progênie, 

90 indivíduos por fêmea. 

ALVES e NAKANO (1976) criaram em laboratório e 

espécie Dichotomiue �naglxeticu� (Mann.) obtendo uma geraçao 

enual,com um ciclo de vida de ovo a adulto de 265 a 290 dias 

e adultos com longevidBde ao re 

Mimo de ovos por fêmea 

te um OVO@ 

i 2, sen 

, , r da 100 dias, O numero. me-
, . , porem, mais comum somen-
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METODOLOGIA 

Toda a pesquisa foi desenvolvida no "campus"ex

perimental da Faculdade de Agronomia e Zootecnia "Manoel Car

los Gonçalves" de Eep!rito Santa da Pinhal - S.P., tendo sido 

iniciada em dezembro de 1977 e finalizada em janeiro de 1979. 

Os experimentos foram conduzidos em condições 

naturais e os valores de temperatura e precipitação mensais , 

que constam das figuras l e 2, fpram obtidos do Instituto A� 

gronômico de Campines e corrigidos para a região,de Espírito 

Sento do Pinhal. 

Eepicie de cole6ptera utilizado na pesquisa 

, ' 

Foi escolhida a especie Dichotomiue anagln?,ticus 

(Mann., 1829) (Coleopterar Scarabeeidae) que apos coletada 

com aramadilha luminosa, provida da limpada Fl5/LDU,no"campu� 
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experimental da Faculdada de Agronomia e Zootecnia "Manoel 

Carlos Gonçalves" foi mantida por uma semana em recipiente de 

plástico com esterco. 

o 
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rIGURA l - Médias mensais da temperatura durante o ano de 
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rIGURA 2 - Médias mensais de precipitação durante o ano de 
1978 para Espírito San do Pinhel-S.P. 

Essa espécie, segundo ALVES {1977), é conside

rada 8 mais importante no Est o de Seo Paulo pera incorpore

ção da ma 'ria orgânica ao aolo� 
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Instalação dos experimentos 

foram instalados em caixas de madeira, com 20 

divisões, medindo cada uma 30 x 30 x ,o cm., com cobertura de 

teles, cujos orifícios mediam l mm�, e que isolavam os trat�-
, mentos impedindo a passagem dos insetos, mantendo assim o nu-

mero inic l de coleÓpteroa por vaso (Figuras 3 e 4). 

Em cada divisão foi colocado um saco da polieti

leno branco de 20 cm. de diâmetro e 28 cm.de altura.Os vasos 

receberam, em 23/l2/1977, substrato representado por subsolo 

PodzÓlico vermelho amarelo orto, peneirado, sem qualquer adu

bação prévia e analisado nos laboratórios do Depertamento de 

Química, Solos e Tecnologia da Faculdade de Agronomia e Zoo

tecnia "Manoel Carlos Gonçalves'', cujos resultados constam da 

Tabela l. 

ro�am colocados, em 4/4/1978, 500 grames, por 

vaso, de esterco fresco de bovino alimentado em pastagem de 

capim gordur1 (Mellinis minutiflora Beauv.) e capim elefante, 

variedade nepier (Pennisetum 2ureu��u� Shum).No mesmo dia fo

ram introduzidos nos recipientes do lº experimento, ca�ais de 

Dichotomius ena911eticus (Mann.) e nos de 2º experimente, fi

meas da mesme espécie, sendo todos 1exados segundo ALVES(1977J 
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TABELA 1 - Resultados da análise de solo usado para preenchi
mento dos vasos. 

J,19/ml TFSA emg/100 ml TFSA 

Amostra pH % m.org. p Ca + Mg Al 

Única 1,9 2 37 6,3 

Delineamento experimental 

Foi usado o esquema estatístico de experimento 

inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições. 

Os tratamentos foram os seguintes nos experi-

mentoa, 

a) Experimento com casais de Dichotomius anaglypticus (Mann.)

Tratamentos: 

1. Vaso sem esterco e sem besouro.

2 .. Vaso com esterco e sem besouro. 

3. Vaso com esterco e 3 cesaie de besouros.

4. Vaso com esterco e 4 casais de besouros.

b) Experimento com fêmeas de Dichotomiue enagl�eticus (Mann .. )

Tratamentos: 

1. Vaeo sem esterco e sem besoure.

2. Vaso com esterco e sem besouro.

3. Vaso com esterco e 6 rêmeae.
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4. Vaso cem ssterco e 8 f1rne�s.

Condução dos experimentos 

) 
A p 

a Influencia dos ccleopteros s01re a fs�tilidade do solo. 

Ap6R 8 e 35 dias do início da pesquisa com os 

insetos, as caixas foram abertas para observaç�o da incorpo 

ração do esterco e c�lculo da porcentagem restante na super-

f Ície do solo, o qual foi feito r,or comparação e l'Jm os 

piantes onde n;o foram colocados os cole6pteros. 

reci-

Tamh�m aos 35 dias foram contados insetos mor

tos encontrados externamente aos vasos l1em como aqueles que 

sofreram a ação dn inimigos natu 'ais. 

Amostras de solo dPs vasos foram col �idas 57 di

as ap6s terem s ida colocados os hesourosn Para essa coleta fui 

retirado o esterc(] restante ri% s11perfÍcio e não incorporado e 

com um recipiente de 12 cm. de a. tura e 6,5 cm. de d i�metro 

se retirou o solo no centro dos 11asos e na profundidade atin

gida pelo recipiente. 

Essas amostras f orr1m enviadas aos laboratórios, 

da Faculdade de Aç1ronomia e Zootr,cnia 11 Manoel Cr:rlos Gonçal-

ves11 para análise s teores de: 
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1. Mat6ria Org�nica;

2. Fósforo;

3. Potássio;

4. Cálcio mais Magnésio;

5. pH.

b) Influência dos ccleÓpteros sobre o desenvolvimento do mi

lho (Zea mals L.)

Na mesma data em que retirou as amostras de so

lo, 31/5/1978, fcram semeadas 3 sementes de milho,da varieda

de HMD7974, por vaso. A germinação ocorreu após 12 dias do 

plantio. 

Com 20 dias foram encontradas algumas plantas 

parcialmente danificadas e a partir desse dia foram executa-

das 3 pulverizações com Fosvan 100 CE (Diclorvos) sendo as 

primeiras feitas com a dosagem de 100 ml por 100 litros de 

água e a Última com 200 ml. por 100 litros de água. 

Após 27 dias do plantio foram deixadas 2 plan

tas por vaso e com 34 dias novo desbaste foi feito ficando 1 

planta por tratamento9 

Aos 27, 41, 61, 77, 89, 105 e 109 dias do plan

tio foram feitas as seguintes observações: 
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1. Comprimento da planta - foi considerado o comprimento do

soJo à abertura do cartucho e medido com régua milimetrada;

2. Di�metro do caule - foi utilizado, para essa medida,um pa

químetro, colocado abaixo rla folha mais velha da planta;

3. Sintomas de deficiências �i�erais - fo�am observados se-

gundo MALAVOLTA (1967):

Nitrog�nio - fclhas amarelas, as mais velhas secam no cen-

tro fcrmando um V cujo vértice fica na base 

das folhas; colmos finos, espigas afiladas e

sem graos. 

Fósforo - folhas roxas no início do crescimento, maturida

de atrasada, espigas pequenas com as pontas sem 

grão e encurvadas. 

Potássio - Folhas amarelas com as pontas e margens queima

das, internÓdios curtos, pouca resistência ao 

acamamento, espigas sem grão nas pontas, graos 

se desprendem facilmente. 

Cálcio - as pontas das folhas mais internas ao se desenvol

verem grudam urnas nas outras. 
,. 

. Magnesio - folhas mais velhas com estrias verdes e amare-
,

las no sentido longitudinal, as areas claras en-

tram em necrose. 

As observações quanto à porcentagem de flores

cimento e sintomas de deficiência mineral (segundo MALAVOLTA, 

1967) foram realizados aos 132 e 139 dias do plantio. 
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A colheita foi feita em duas etapas: aos 180 

dias a 195 dias do plantio e com o término do ciclo da planta 

foram realizadas as seguintes observações: 

l. produç;o- as espigas foram pesadas no dia da colheita jun

tamente com a palha; 

2. comprimento e peso das raízes - as ra!zes foram retiradas

dos vasos com jatos de água no mesmo dia em que foi 

feita a �ltima colheita. Juntamente com a parte 

foram levadas para o laboratório de Entomologia 

aeraa 

onde 

ficaram por um dia. No dia seguinte foram separadas da 

parte aérea, lavadas e medidas no seu maior comprimen

to. Colocadas a secar, foram pesadas após 19 dias; 

, ,

). peso da parte aerea- a parte aerea separada acima das pri• 

meiraa raízes, foi pesada um dia ap6s ter sido retira• 

da dos veses e onde já estavam secas. 

Análise estet!stice dos resultados 

O cálculo estatístico roi executado 1egund0 PI� 

MENTEL GOMES (1966). Foi feita e enélise de variância 

regressão linear e tratamentos. 

pare 

Pera comprimento da plante e diâmetro do caule, 



.28 

foram consideradas as médias de 7 e 6 observações respectiva

mente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Experimento com casais de Dichotomius anagl�e

ticus (Mann.) 

1. Influência dos coleÓpteros sobre o solo

1.1. Incorporação do esterco

Através das Figuras 5 e 6 pode-se ob

servar os orifícios abertos pelos besouros para a incorpora . 

ção do esterco e o restante na superfície do solo. Os resul-
- , 

tados obtidos da comparaçao entre vasos com e sem coleoptero� 

transformados em porcentagem, constam da Tabela 2 e foram ca! 

culados aos 8 e 35 dias do início da pesquisa. Esses 

mostram um maior enterrio por maior número de casais de 

chotomius anaglypticus (Mann.). 

dados 

Di-

Com observações semelhantes, BORNEMISSZA (1970) 
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estudando a esp�cie Onthophagus gazella F., encontrou blocos 

de esterco totalmente destruídos e enterrados em 30 a 40 ho

ras quando havia 4 insetos por 100 ml. de esterco. 

FIGURA 5 - Tratamento onde houve incorporação do esterco por 
3 casais de D. anaglypticus. 

FIGURA 6 - Tratamento onde houve a incorporação do estercp 
por 4 casais de D. anaglypticus. 
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Sob esse mesmo aspecto, HUGHES (1975) discorda, 

demonstrando não ser a incorporação do esterco somente pro

porcional ao número de coleÓpteros, mas, dependendo também da 

temperatura e condições do solo que afetam a atividade desses 

insetos. 

TABELA 2 - Porcentagens médias de esterco não incorporado,por 
casais d� D. anaglypticus (Mann.), 8 e 35 dias após 
instalaçao do ensaio. 

Tratamentos 

Sem besouro 

3 casais 

4 casais 

% 8 dias 

100 

70 

25 

% 35 dias 

100 

34 

11 

A quantidade de esterco incorporada por Dicho -

tomius anaglypticus (Mann.) nesse experimento foi de 110 gra

mas, por casal, aos 35 dias. Para a mesma espécie ALVES(l977) 

calculou, em condições de laboratório, 313 gramas de excre

mento incorporado, por casal, em 60 dias. Trabalhando com A

phodius, HOLTER (1977) observou uma incorporação de 40% de 

esterco por indivíduo, sendo atribuída a cada larva o enter -

rio d& 0,62 gramas. 

1.2. Permanência dos coleÓpteros no interiorcbs 

vasos 

Após 35 dias da instalação do ensaio, fo-
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ram encontrados insetos mortos externamente aos vasos numa 

proporção de 34% de machos e 34% de fêmeas. 

Pela observação da Tabela 3 pode-�e calcular que 

no tratamento com 3 casais de coleÓpteros, 18 ineetos conti

nuaram no interior dos vasos ou saíram quando as telas foram 

retiradas e naquele com 4 casais, ocorreu o mesmo com 28 co

leÓpteros, presumindo-se que alguns tivessem procriado. 

3 Número insetos mortos 
, 

TABELA - de apos incorporaçao do es-

terce, externamente aos vasos, aos 35 dias do in!-
cio do experimento. 

lª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Tratamentos 

(1) (1) Ul (1) (O (1) (1) Ul (1) 
ro o ro 0 ro o (\'J o 
(1) .e Ql .e Ql .e (\) .e 
E (J E (J E o E (J E 

cID ro <OJ (O <ID ro <ID tu <ID 
4- E (j.. E 4- e 4- e 4-

3 casais 2 1 2 2 3 1 l* 

4 casais 3 3 l 1 3 l* 

* parasitados

Com a retirada das plantas, após o término do 

seu ciclo, não foram encontrados os insetos no interior dos 

vasos e nem mesmo peras de incubação, concluindo que � incor

poração do esterco pelos coleÓpteros foi feita somente pare 

alimentação e neo para procriação. Possivelmente esses inse" 

tos após o enterrio e com a retirada das telas, saíram indo 

originar a progênie em outro local. 
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1.3. Fertilização do solo 

l.3.1. Teor de matéria orgânica

Verifica-se pela Tabela 4 e fi

gura 7, um aumento no teor de matéria orgânica nos tratamentos 
,.. , 

em que houve atuaçao dos coleopteros, sendo que em vasos com 4 

casais de Dichotomius anaglypticus (Mann.) o aumento foi me

nor o que não corresponde a maior incorporação de esterco ob� 

servade na Tabela 2. 

TABELA 4 - Médias de 5 repetições de resultados da análise de 
solo após incorporação do esterco por casais do 
Q• anaglypticus (Menn.). 

µg/ml TF'SA 

Tratamentos pH • � m. org • ·-·� .. P 

Sem esterco 6,B2e 

Com esterco 6,56e 

3 cee1i1 1,,21 

4 ceaeia 7,0Ba 

o,74e 2,4e 36,6a 

0,76ac 5,6e 183,Sb 

l 9 l8bc Jl,2b 195,0b 

l,04ec 28,Bb 183,Sb 

emg/100 ml TFSA 

3, 82 

4,50 

"J,74 

4,17 

Com uma dms a 5%, e análise estst!stica mostra, 

porém, que houve uma diferença somente entre o tratamento com 

3 casais e aqueles sem esterco,(tabela 5). 

A incorporação do esterco pelos besouros,epesar 
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TABELA 5 - Testes F e Tukey, coeficiente de variação para os 
resultados de an�lise do solo feita para o experi
mento com casais de D. anaglypticus (Mann.). 

r 

Regressão 

mat.org. 9,207** 

fósforo 57,178** 

potássio 496,49** 

Ca + Mg o,oos65 

pH 16,450** 

* significância a 5%

** significância a 1%

Parâmetros estatísticos 

Coeficiente 
Tukey 

de Tratamento variação 

4,116* dms a 5% 25,48 
D,436 

21,209-lf* dms a 1% 42,35 
16,98 

304,260** dms a 1% 6,40 
22,65 

1,907 - 6,26 

10,803** dms e 5% 31,70 
4,05 

de haver afetado e quantidada de mat�ria orgânica, como foi 

comentado no inicio, não foi suficiente para mostrar uma di

ferença significativa entre os tratamentos com e sem besouro. 

,., 

Os resultados,contudo, sac coincidentes com HU• 

GHES (1975) que a firma não ser e incorporação proporcional,a

penas, ao número de insetos. 

,. . Para a mesma especie utilizada nesse experimen-

to ALVES e NAKANO (1977) encontrarem aumentos crescentes de 

matéria orgânica decorrentes da presença de 1, 2, 3 cesais de 
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coleÓpteros por bloco de esterco, sem citar, porém, se esses 

aumentos acarretaram diferenças significativas entre os tra

tamentos. 

y 

1,13 

------ " 
1,03

------------· 0,83 -----· 
� 0,73 

o 

:I! 

V:: 017 3 + 011 0 X 

ot,._ ___ 1 ____ 2 ___ ""'T" ___ t--__ �.......,. X

N� DE CASAIS 

FIGURA 7 - Representação da equação de regressão linear obtida 
entre teor de mctéria orgânica no solo e incorpora
ção de esterco por casais de D. anaglypticus. 

GILLARD (1967), analisando teor de nitrogênio e 

não de matéria orgânica como o realizado nessa pesquisa, cal

culou que de 13,6 kg. de nitrogênio fecal poda haver um retor

no ao solo de 12,24 kg. nas pastagens em que ocorreu a incor

poraçio do esterco pelos besouros e de 2,72 kg. em locais onde 

não houve incorporação. 

Trabalho semelhante, analisando nitrogênio, foi 

executado por BORNEMISSZA e WILLIAMS (1970), utilizando e es-
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pécie Onthophagus australis Guérin. Obtiveram um aumento de 

nitrogênio, fósforo, potássio, nos tratamentos onde havia es

terco mais besouro e esterco misturado ao solo. 

1.3.2. Teor de Fósforo 

O fósforo foi um elemento indi -

cador da eficiência dos coleÓpteros na fertilização do solo , 

como mostra a Tabela 4. O aumento desse nutriente nos vasos

com besouro foi de 5-6 vezes mais em relação aos solos em que 

o esterco permaneceu na superfície sem incorporaç�o. A eque

ção da reta, na Figura 8 representa graficamente esses resul

tados. 

A análise estatística dos resultados na Tabela5 

confirma a observação anterior e mostra uma diferença ao n! 

vel de 1% entre os tratamentos com besouro e sem besouro. 

Esse aumento de fósforo no solo, devido a in

corporação do esterco pelos besouros, é de grande importância 

para as pastagens que são pobres nesse elemento, no Estado de 

são Paulo. Segundo JORGE (1969), a deficiência de fósforo nos 

solos de pastagens redunde em um problema da grande importân-

eia: a baixa produtividade s forrageiras ou o n!vel insufi� 

ciente desse nutriente no material consumido pelos animais. 

Os resultados conseguidos com a análise de solo 
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são concordantes com ALVES e NAKANO (1977) e BORNEMISSZA e 

WILLIAMS (1970), obtendo os primeiros autores aumento de fÓs-

foro em solos submetidos a açao de casais de Dichotomius ana-

glypticus (Mann.) e os segundos com Onthophagus australis Gué-

rin. 

.... 

y 

9,16 

1�2/ 
O 1 2 3 

X 

N? DE CASAIS 

FIGURA 8 - Representação da e9uação de regressão linear obtip 
da entre teor de fosforo no solo e incorporação de 
esterco por casais de Q. anagl�eticus. 

1.3.3. Teor de Potássio 

O t:ra tamen com 3 casais da be-

souros mostrou um maior aumento de pct�ssio ficando os vasos 

com 4 casais e aqueles com esterco mas sem besouro com a mas-

ma quantidade desse elemento. A presença este:rco na su-

perf!cie ou incorporado enriqueceram o solo doe vasas, mas, a 
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ação dos coleÓpteros não foi efetiva, o que pode ser observa

do pela Tabela 4. 

Ao nível de 1% (Tabela 5) ocorreu uma diferença 
entre os tratamentos com esterco e sem esterco confirmando a 

observação anterior. A Figura 9 mostra a representação gráfi
ca da equação de regressão linear. 

Essas resultados não coincidam com ALVES e NA

KANO (1977),os quais encontraram um decréscimo no teor de po
tássio em vasos contendo Dichotomius anaglypticus (Mann.).Por 

outro lado, em experimento realizado por BORNEMISSZA e WIL

LIAMS (1970), houve um aumento na quantidade desse elemento

em solo com besouro e esterco. 

y 

Y;:: 88
1
68 + 30

1
56 X

� 3 

Nf DE CASAIS 

1 

4 
' ♦ X5 

FIGURA 9 - Representação da equação de regressão linear obti
da entre teor de potássio no solo e incorporação de 
esterco por casais de Q.anaglxeticus. 
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1.3.4. Teor de cálcio mais magnésio 

Os teores de cálcio mais magné � 

sio, no solo analisado foram desenccntrados, havendo uma di• 

minuição desses elementos em vasos com 3 casais de coleÓpte -

ros, como se verifica na Tabela 4. 

A análise estatística, que consta da Tabela 5, 

mostra essa disparidade não sendo significativa,indicando as

sim que os resultados obtidos foram por acaso. 

ALVES e NAKANO (1977), trabalhando com Dichoto� 

mius anagl�eticus (Mann.) conseguiram um aumento desses ele -

mantos em solos com 1, 2, 3 casais de cole&pteros,contrarian

do a análise feita nesse experimen 

1.3.5. Acidez do solo 

A Tabela 4 mostra, com referên

cia a acidez do solo, oa valores obtidos para o pH com uma 

tendência a alcalinidade nos tratamentos em que o esterca foi 

incorporado pelos cole6pteros. Esse aumenta no pH, foi maior 

em vasos com 3 casais como ocorreu para matéria orgânica,fós

foro a potássio, o que não coincide com os dados da Tabela 2 

que indicam uma maior incorporaçio da esterco par 4 caseis. 
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O resultado obtido para o pH vem confirmar a ca

sualidade dos dados de cálcio mais magnésio comentados ante

riormente, pois os solos com pH maia alto também têm maiores 
-

teores daqueles elementos o que nao ocorreu nesse experimento 

como poda ser observado pela Tabela 4. 

A variação do pH do solo analisado foi pequena, 

a ponto de não acusar estatisticamente diferença entre trata

mentos (Tabela 5). Essa diferença mínima pode ser verificada 

pela equação da reta na Figura 10. 

y 

E.fft - . -------- ·----·
�69 __ _

I 

V: 8,69 + 0,13X 

fIGURA 10 - Representação da equação de regressão linear ob
tida entre pH do solo e incorporação de esterco , 
por casais de D. anaglypticus. 
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2. Influência dos coleÓpteros sobre o desenvol

vimento do milho Zea mays L.

2.1. Comprimento da planta 

O milho apresentou um maior desenvolvi

mento em vasos cujo esterco foi incorporado pelo besouro o que 

pode ser confirmado pele Figura 11. A representação gráfica 

dessa correspondência entre besouros e comprimento de planta 

está na Figura 12. 

FIGURA 11 - Altura do milho obtida no experimento com casais 
de D. anaglypticus. a- sem esterco e sem besouro, 
b- com esterco e sem besouro, c- com esterco e 3
casais de besouro, d- com esterco e 4 casais de 
besouro. 

O comprimento do colmo do milho foi maior em 

solos com 4 casais de besouros como mostra e Tabela 6.Através 

dessa tabela pode-se calcular uma diferença de mais ou menos 

5 cm. entre os vasos com 4 casais de Dichotomius anaglypticus 
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(Mann.) e aqueles com esterco mas sem besouro a uma diferença 

entre estes Últimos e os recipientes com 3 casais de mais ou 

menos 3 cm. 

TABELA 6 - Médias de 5 repetições de medicas de comprimento 
de planta, diâmetro do caule, -peso ga parte aérea, 
comprimento e peso da raiz e produçao do experimen 
to com casais de Q• anaglyeticus (Mann.). 

-

Comp.da Diâme- Peso da Comp.da Peso da Produ-
Tratamentos planta 

(cm.) 

Sem esterco 10,99a 

Com esterco 18,46b 

3 casais 21,21b 

4 casais 23,21b 

tro do parte , 

rai2 

caule aerea (cm.) 
(cm.) ( g.) 

3,86a 2,41a 45,5a 

7,61b 10,ooab 69,5a 

9,2lbcl8,76cb 74,4a 

10,34c 24,62c 69,6a 

ra!z 

(g.) 

1,15a 

4,2Dab 

10,0Bb 

9,62b 

çao 

( g.) 

o,94a 

2,03ab 

3, 15cb 

3,49c 

o�------1---..... 2�---+----+4----s ... _ --.x

Nf DE CASAIS 

FIGURA 12 - Representação da equação de regressão linear ob
tida entre comprimente da planta e incorporação de 
esterco por D. anaglypticus 
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ALVES e NAKANO (1977), observando a mesma espé

cie, conseguiram, medindo napier, uma diferença de 63 cm. en

tre a testemunha (esterco sem besouro) e o tratamento com 3 

casais. 

Com uma significância de 1%, verificada pelsTa

bela 7, os tratamentos com esterco se mostraram diferentes da

queles sem esterco e não houve diferença significativa entre 

os vasos com besouro e sem besouro, podendo-se concluir que o 

aumento ocorrido nas plantes que se desenvolveram em solo com 

coleÓpteros coprÓfagos não afetou significativamente os resul

tados. 
TABELA 7 - Testes F e Tukey,coeficiente de variação para com

primento de planta, diâmetro do caule,peso da par-
, - -

te aerea, comprimento e peso da raiz, produçao do 
experimento com casais de D.anaglypticus. 

Comprimento da planta 

Diâmetro da planta 

Peso da parte aérea 

Comprimento da raíz

Peso de raiz 

Produção 

* significância a 5%

** significância a 1%

Parâmetros Estatísticos 
f 

Tukey 
Regressão Tratamento 

51,755** 20,046** dms 1% 
6,299 

76,650** 28,912** dma 5% 
2,154 

32,473** 10,937** dms 5% 
12,146 

4,970* 2,995 dms 5% 
30,990 

23,633** 8,507** dms 1% 
7,830 

39,148** 13,568** dms 5% 
1,291 

Coer1c1-
ente de 
variação 

14,46 

15,09 

47,30 

26,00 

53,00 

29,20 
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2.2. Diâmetro do caule do milho 

Os caules das plantas que cresceram em so

lo com esterco e besouro, comparados com as plantas que se de

senvolveram em solos sem besouros, eram maiores em relação ao 

diâmetro como se verifica na Tabela 6 e na Figura 13. 

� 10,68 

5 9,22 

o 
o 

o 
a: 
1-
w 

<<( 

N� OE CASAIS 

FIGURA 13 - Representação da equação de regressão lin�ar ob
tida entre diâmetro do caule e incorporaçao da es
terco por casais de D. anagl�eticus. 

Parte dessa observação é confirmada através da 

Tabela 7, pois e um nível de 5% os tratamentos sem esterco e 

sem besouro foram diferentes dequeles com esterco. Também, es 

plantes cultivadas em vasos com 4 casais de coleÓpteros se 

mostraram diferentes daquelas que se desenvolveram em 

com esterco, mas, sem Dichotomius �na9lypticus (Mann.)p 

solo 
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Nesse resultado, houve uma interferência signi

ficativa dos coleÓpteros o que indica ser a incorporação do 

esterco efetivo para o desenvolvimento do milho. 

,

2.3. Peso da parte aerea da planta 

A análise estatística, dos resultados ob

tidos, contida na Tabela 7, mostra uma diferença ao nfvel de 

5% entre os tratamentos com esterco mais besouro e aqueles 

sem esterco, bem como entre os recipientes com 4 casais de 

coleÓpteros e aqueles com esterco mas sem besouro. 

y 

o 4 

N: DE CASAIS 

rIGURA 14 - Representação da equação d� regressão lineaE ob
tida entre peso da parte aerea e incorporaçao de 
esterco por casais de Q• anaglypticus� 
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Empiricamente, pode se verificar, através da 

Tabela 6 e da Figura 14, um aumento no peso da parte aérea do 

milho desenvolvido em solo fertilizado pelos coleÓpteros 

prÓfagos. Esse aumento, como já explicado anteriormente, 

co-

nao 

foi significativo, mas, mesmo assim é importante se transpor-
, tar esses resultados para outras gramineas das pastagens onde 

os bovinos se alimentam, principalmente, da parte aérea da 

planta. 

2.4. Comprimento da raiz do milho 

Nos tratamentos com coleÓpteros , 

coprofagos 

houve um aumento no comprimento da raiz,mas,a diferença entre 
~ ,estes e aqueles sem besouro nao foi significativo, o que e 

observado nas Tabelas 6 e 7 e pela equação da reta represen

tada graficamente na Figura 15. 

Pode-se explicar e�ses resultados, pelo cultivo 

do milho em recipientes, o que ccncorreu para que as raizes 

não se expandissem como fariam com condições de campo e, tam

bém, ao serem retiradas, muitas foram quebradas, bem como ao 

serem separadas das radicelas. 

" . Em pesquisas com a mesma especie deste experi-

mento, Dichotomius anagl�pticus (Mann.),ALVES e NAKANO (1977) 

obtiveram um aumento no comprimento de raízes de napier, em 
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~ 

solo com casais de besouro, mas nao estatisticamente. 

y 

70,37 

10,0 

59,44" 
-

N 54,13 

w 
Y - 54113 + 5,31 X 

w 

:E 

:E 

o

___ ...,1 ___ -±-2----t----4�---5�---.x

N� DE CASAIS 

FIGURA 15 - Representação da equação de regressão linear ob
tida entre comprimento da raiz e incorporação de 
esterco por casais de D. anaglypticus. 

2.5. Peso da raiz do milho 

Como no caso anterior, muitas radicelas to

ram perdidas ao serem separadas da areia e do esterco, pois, 

se desenvolveram em grandes quantidades nos locais onde os co

leÓpteros incorporaram esterco para alimentação. Mesmo assim 

houve um aumento significativo a 1% no peso das raízes em so

lo com coleÓpteros e com esterco somente como mostra a Tabela 

7. Para confirmar a maior importância da incorporação do es•
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terce pelos besouros, a mesma Tabela indica que não há dife-

rença significativa entre tratamento sem esterco e com ester-

co mas sem besouro. 

Verifica-se pela Tabela 6 a figura 16 que os 
" 

solos com Dichotomius anaglypticus (Mann.). tem maior número 

de raízes sendo mais pesados e coincidindo com o que ocorreu 

para matérie orgânica, fósforo, potássio e comprimento da raiz, 

os tratamentos com 3 casais de besouros tem valores mais altos. 

y 

2' 10,82
CI) 
w 

.. � 8154 
a: 

o�---f'---""'.!2!----"""'"1-3----4---....... -•x

N! OE CASAIS 

FIGURA 16 - Representação da equaç�o de regressão l!near ob
tida entre peso das ra1zes e incorporaçao de es
terco por caseis de D. anaglypticus. 
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2.6. Produção do milho 

Observa-se na Tabela 6 que houve um au

mento no peso das espigas em solo com casais de cole6pteros . 

Esse aumento é significativo a 5% (Tabela 7) causando uma di

ferença entre vasos com 4 casais de besouros e aqueles sem o 
, 

inseto, tambem, entre tratamentos com 3 casais e aqueles sem 

esterco. 

A representação gráfica da equação da reta está 

na Figure 17. 

y 

·� 3,64
:> 3,02
o 

a. 1,1s

1,16

o 4 

N� DE CASAIS 

FIGURA 17 � Representação da �quação de regr�ssão linear ob• 
tida entre produçao e incorporaçao de esterco por 
casais de D. anagl�pticus. 

Esses resultados indicam que a incorporação do 

esterco pelo Dichotomius anagl�pticus (Mann.) trouxe um aume� 

to na produç;o, atrav&s da fertilizeçio do solo e isso, co-
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incidente com WATERH0USE (1974) que obteve maior produção do 

painço japonês em solos com esterco incorporado por besouros, 

2.7. Sintomas de deficiências minerais apre� 

sentados pelas plantas 

2.7.1. Nitrogênio 

Antes do florescimento, a defic! 

ência de nitrogênio no experimento com casais foi observado 

somente em urna parcela do tratamento com esterco e eem besou• 

ro. Após o florescimento, o sintoma de deficiência foi ver!f! 

cado em uma parcela do tratamento com esterco sem besouro, em 

duas do tratamento com 3 casais e em uma daquela com 4 casei�

Através de informações de MALAVOLTA e GARGANTI• 

NI (1966) pode-se explicar as observações anteriores. Segun

do esses autores a deficiência dá nitrogênio no milho, ocorre

quando há desequilíbrio entre esse elemento e o rósforo sendo 

este demasiadàmente alto. Afirmam, ainda, que o milho abso�ve 

nitrogênio durante todo o cielo, até depois do aparecimen�O 

dos "cabelosº . 

No solo em estudo, esse elemento estava em qua� 

tidade disponível, já que apresentou mais sintomas ep6s o ri� 

rescimento o que pode ter ocorrido devido ao desequilíbrio em 

relação ao fósforo. 
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Em plantas desenvolvidas em solo sem esterco, a 

deficiência de fósforo foi tão acentuada que houve mascaramen 

to das outras deficiências. 

2 .. 7.2 Fósforo 

Antes do florescimento a deficiin 
r 

eia desse elemento se mostrou, através de sintomas, menor do 
j 

que após o aparecimentc da inflorescência masculina como pode 

ser verificado pela Tabela 8, em todos os tratamentos, mas,a-
1 

quales com casais de coie6pteros, contudo, apresentaram menor 

porcentagem de plantas deficientes. 

Tabela 8 - Porcentagem de plantas com deficiência de fósforo, 

antes e depois do florescimento no experimento com

casais de D. anaglypticus 

Tratamentos % antes do floresc. % depois do floresc.

Sem esterco 56,68 90,0 

Com esterco 44,98 40,0 

3 casais 23,30 25,0 

4 casais 9,98 25,0 

Os resultados da Tabela 4 �ostram uma maior 

quantidade de fósforo no solo de vasos com 3 casais de besou-
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ros, o que não coincide com a análise dos sintomas apresenta

dos pelos tratamentos com casais de Dichotomius anaglypticua 

(Mann.) antes do florescimento, demonstrando assim que 

ter havido uma fixação desse elemento no solo de modo a 

refletir na parte aérea da planta. 

deve 

nao 

WATERHOUSE (1974), em trabalho com coleÓpteros 

coprÓfagos e analisando quimicamente a planta, demonstrou que 

havia mais NPK em plantas cultivadas em solo com esterco in

corporado pelo besouro. 

2.7.3. Cálcio 

Ocorreu sintoma em uma parcela 

do tratamento com esterco mas sem besouro no início do experi

mento e em uma parcela dos tratamentos contando 3 e 4 casais 

de Dichotomius anaglyeticus (Mann.). 

A análise de solo contida na Tabela 4, em que 

os teores de cálcio mais magnésio são menores nos solos com 

besouros, confirma os resultados obtidos para o cálcio. 

2.7.4. Magnésio 

A deficiência desse elemento eur• 
, giu apos o florescimento em duas parcelas do tratamento com 
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esterco e sem besouro, em duas parcelas com 3 casais e em trê� 

com 4 casais. Essas observações coincidem com a análise do SE 

lo, diferindo somente em relação ao tratamento com esterco e 

sem besouro como ocorreu para o cálcio. 

2.B. florescimento do milho

O aparecimento das primeiras inflorea 

cêncies masculinas ocorreu aos 132 dias do plantio do milho e 

como mostra a Tabela 9, os tratamentos com 4 casais foram os 

que apresentaram maior porcentagem de florescimento. 

Aos 139 dias, as plantas cultivedes em vasos com 

4 casais estavam todas com inflorescência masculina e pela Ta 

bela 6 observa-se que a maior produção ocorreu nos tratamentos 

com 4 casais de besouros. 

Tabela 9 � Porcentagem de florescimento aos 132 e 139 dias do 

plantio do milho no experimento com casais de o.

anaglypticus 

Tratamentos % 132 dias % l39 dias 

Sem esterco o 20 

Com esterco 20 80 

3 casais 20 60 

4 casais 40 100 
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Experimento com fêmeas do Dichotomius �nagl�p

ticus (Mann.) 

1. Infl�êncie das fêmeas sobre o solo

1.1. Incorporação do esterco 

A capacidade inicial de incorporaçio do 

esterco por 6 fêmeas foi menor do que aquela por 8 fêmeas de 

Oichotomius anaglypticus (Mann.), mas eos )5 dias da instela

ção do experimento, o processo se inverteu como mostre e Ta

bela 10. Na figura 18, poda.se observar a incorporação do es

terco realizada pelos besouros, bem como, os outros tratamen

tos onde houve trabalho dos coleÓpteros. 

# N 

TABELA 10 .. Pprcentageni> medias de esterco nao incorporado por 
femeas do D. anaglypticus (Mann.), e e 35 diee 

Tratamentos 

Sem besouro 

6 fêmeas 

e fêmeas 

após instalação do ensaio. 

% 8 dias 

100 

40 

24 

% )5 dias 

100 

6 

18,2 

Aos )5 diae, quando foi considerade praticamen

te encerrada a incorporação do esterco pelos insetos,6 fêmees 
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haviam incorporado maior quantidade em relação a 8 fêmeas, o 

que não é coincidente com o experimento anterior, cujo traba

lho de 3 casais de coleÓpteros foi menos eficiente do que 4 

casais. A média, nesse período de incorporação, foi de 65 gr� 

mas de esterco por fêmea. 

rIGURA 18 - Tratamento do experimento com fêmeas de D. 
glypticus. 

ene-

Alguns autores realizaram pesquisae sobre a ca� 

pacidade de enterrio por machos e fêmeas de coleÓpteros coprÓ 

fagos e entre eles estão citados: HALFFTER e MATTHEWS (1966), 

mencionando que há uma cooperação entre o casal para escavar 

e abastecer o ninho na espécie Dichotomius carolinus (L.) e 

nos gêneros Copris, Phanaeus, Subas; BDRNEMISSZA (l969)obser� 

vando um tipo de ninho feito por Oniticellus cinctus F.em que 
-

a escevaçao parece ser feita por ambos os sexos e o mesmo a-
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contecendo com Onthophagus compositus Lea; FINCHER (1972) in• 

formando que galerias dos ninhos de Phanaeus vindex Mac Leay, 

são feitas por uma cooperação entra macho e fêmea. 

Outros autores observaram o trabalho da fêmea 

como ALVES (1977), citando Edmonds e Halffter (1972), e ALVES 

e NAKANO (1978). 

1.2. Permanência das fêmeas no interior dos 

vasos 

Aos 35 dias da instalação do ensaio, a 

porcentagem de fêmeas mortes encontradas fora dos vasos foi 

ao redor de 71%, um resultado semelhante ao do experimento 

com casais de Dichotomius anaglypticus (Mann.) em que 68% dos 

insetos morreram. 

Em alguns vasos topas as fêmeas foram encontra

das mortas, externamente, depois de terem realizado o traba

lho de incorporação do esterco, como mostra a Tabela 11. 

Com o término do ciclo da cultura, as plantas 

foram retiradas dos vasos e não foram encontradas fêmeas ou 

peras de incubação como ocorreu com o experimento anterior, 

sendo o esterco enterrado somente para alimentação. 



.57 

TABELA ll - Números d� insetos mortos após incorporeção,extefl

namante aos vasos, aos 35 dias do início do expe� 

rimento com fêmeas de Q. �n�glyeti�us. 

Repetições 
Tratamentos 

1ª 2ª 'ª 4ª 5� 

6 fêmeas ' 6 l 5 ' 

8 fêmeas 7 8 5 4 8 

1.3. Fertilização do solo 

1.3.1. Teor de matéria orgânica 

Apesar de ter ocorrido uma gran

de incorporação de esterco, verificado pela Tabela 10, o au

mento ne matéria orgânica do solo foi pequeno nos solos com 

coleÓpteros sendo mesmo menor em, vasos com 6 fêmeas em rela

ção equeles com esterco e sem betouro como mostre a Tabela 12. 

A diferença entre os tratamentos foi tão pequen� que não foi 

significativa estatisticamente. 

Eesa de$uniformideds no resultado pode ter sido 

causada pele amostragem de solo retirada am um só ponto dos 

recipientes e logo após a retirada das telas, neo hevendo te� 

po 1uficiante pare o esterco incorpprado liberar os nutrien• 

tee. 
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Essas resultados nao sao coincidentes com aque-

les do experimento com casais de Dichotomiue anaglyeticus 

(Mann.) am que a influência da incorporação sobre a fertilida 

de do solo com relação à matéria orgânica foi maia efetiva, 

TABELA 12 - Médias dos resultados de 5 repetições da análise 

da solo ap6s incorporaçio do esterco por fime�s 

da ,g. anagl�pticus (Mann.) • 

,-,g/ml TFSA emg/100 ml Tf"SA

Tratamentos pH % m.org. p K Ca + Mg 

Sam esterco 6,68a D,78 2, trn 3,,oa 4,47 

Com esterco 6,76a 1,00 7,0ab 170,0b 5,04 

6 fêmeas 6,92a 0,98 19,0bc 167,6b 4,50 

8 fêmeas 7,04a 1,02 25,Dc 169,0b 4,28 

l.3.2. Teor de fósforo

Houve um �umento dease elemento 

nos vasos com ccleÓpteros (Tabela 12) como no experimento en� 

terior, mostrando assim que os coleÓptero�, tento casais que� 

to fêmeas, são importantes para fertilização do solp, princi

palmente, com refsrincia ao r6sfcro. A figura 19 repre1enta 

graficements esse aumento. 

O teor desse elemento, mais elevado, noe trata• 
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mentoa com 8 fêmeas não coincida com o resultado do experimen 

to.com casais, em que a maior quantidade foi encontrada em v� 

sos com 3 casais e não com 4 casais. Também o teor de fósforo 

foi mais elevado no experimento cem casais do que com fêmees

de Dichotomius anaglypticus(Mann.). 

y 

Q., 19l
43 • 

/ 

0�""""""1--2...,_ ........ 3_�4,-.........-t5-A-t-,_ .... 7 __ 8,..._""'IIIJ+9---x 
N! OE FEMEAS 

PIGURA 19 - Representação da equação de regressão linear ob• 

tida entre teor de fésforo no solo e incorporação 

do esterco por fêmeas de Q• anaglyeticus. 

A análise estatística, a um nível de 5% de sig• 

nificincia mostra uma diferença entre tratamentos com 8 fêmeea 

e aqueles eam ccleÓpteros, o que pode ser verificado através 

de Tabela 1,. 



TABELA 13 - Testes f e Tukeyi coeficiente de variação pera os 
resultados da analise de solo do experimenta com 
fêmeas de Q• anaglypticus (Mann.).

Regressão 

mat. org. 2,549 

fósforo 20,329** 

, potassio 47,574** 

Ca + Mg 1,914 

pH 12,747** 

* significância a 5%
** significância e 1%

Parâmetros estatísticos 

F' 
Tukey Coeficiente 

de 

Tratamento Variação 

1,881 .. 19,16 

6,819** dme e 5% 67,04 
16,473 

38,671** dms a 1% 
57,56 

18,09 

1,953 .. 11,42 

4,330* dms a 5% 24,82 
3,13 

1.3.3. Teor de potéssio 

O t�or de potássio diminui nos 

aoloe com ccleÓpteros coprÓfegos, contudo,se apre$entou maior 
,., .. em relaçao aqueles tratamentos sem esterco como se verifica 

na Tabela 12. Através da equação da reta representada grafic� 

mante na rigure 20, pode-se observar e correspondência entre 

os fatoras a os resultados obtidos. 

A diferença entre tratamentos com esterco � ,em 

esterco é confirmada ser significativa a 1%, pele Tabele 1,, 

semelhante ao que ocorreu com casais de coleÓpteros. 
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A incorporação não se mostrou importante com 

relação a esse elemento, já que não afetou a fertilidade do 

solo. 

y 

DE fEMEAS 

rIGURA 20 • Representação da equação de regressão linear ob• 
tida entre teor de potássio no solo e incorporeção 
de esterco por fêmeas de D. ana9lypticus. 

Para JORGE (1969), o potássio permanece ligado 

ê matéria orgânica, principalmenta, quendo há acúmulo de �ep 

e!duos vegetais frascos. Isso pode ter ocorrido no ensaio em 

questão e também no e�perimento com casais de Dichotomius ena-
-

slypticus (Mann.), pois, o esterco enterrado é fresco. 

1.3.4. Teor da cálcio mais magnésio 

Os resultados obtidos para esses 
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elementos não foram significativos, como mostra a Tabela 1,, 

do mesmo modo que ocorreu para o experimento com casais. 

Os valores obtidos foram desuniformes sendo que 

teores maiores foram encontrados nos tratamentos com esterco 

e sem besouro. Esaas observações constam da Tabele 12. 

Uma explicação para e não disponibilidade da 

cálcio pode ser dedo através de JORGE (1969) que afirme ser 

esse nutriente ligeiramente não disponível quando ligado ao 

fósforo em pH próximo à neutralidade e nesse experimento o 

aolo está próximo a neutralidade em quase todos oe tratamen � 

tos. 

1.3.5. Acidez do solo 

Pela Tabela 12 pode-se Qb• 

servar um aumento do pH do solo, chegando mesmo a neutralida

de nos vasos com 8 fêmea,. Os valores obtidos no experimento, 

com A casais de Dichotomius �naglypticu� (Mann.) aio igu1i, 

eos d� tratamento com 8 fêmeas. 

Embora tenh1 havido eum,nto, este nio foi aig• 

nificativo, pois, e análise estatística, contida n1 Tabela l� 

não mostra diferença entre os tratementoa, ocorrendo o mesmo 

no experimento entericr. 
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Essa diferença mínima obs�.rvada entre os trata

mentos está graficamente representada na equação da reta, ne 

Figura 21. 
y 

=-------------------· 

Y-: 6,70 + 0,04X 

N� DE FÊMEAS 
FIGURA 21 � Representação da equação de regressão linear ob

tida entre pH do solo e incorporação do esterco , 
por fêmeas de D. anaglypticus. 

2. Influência das fêmeas de Dichotomius ana-

9l�eticus (Mann.) sobra o desenvolvimento do

milho� mays L.

A plante apresentou resultados mais efetivos 
N ? , 

da açao doa coleopteros do que e analise do sole e isso pode 

ser devido às raízes, que atingiram as érea1 em que a matéria 

orgânica foi incorporeda, ramificando e ebsorvendo melhor os 

nutrientes e! disponíveis. MALAVCLTA e GARGANT!NI (1966) con• 
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firmam essa hipótese registrando que ao entrarem em contactQ 

com uma região onde há adubo, as raízes do milho se desenvol

vem e se ramificam com maior intensidade. 

2.1. Comprimento da planta 

Verifica-se, pela Tabela 14, um aumento no 

comprimento, ao redor de 3 cm., entre as plantae cultivadas 

em vasos contendo 8 fêmeas, em relação àqueles com esterco e 

sem besouro e comparando ainda com este Último houve um acrés 

cimo de 5 cm. nas plantas de vasos com 6 fêmeas. As Figuras22 

e 23 confirmam essas diferenças entre altura das plantas. 

TABELA 14 - M��ias de 5 repetiç�es de comprime�to de planta, 
diametro do caule, peso da parte aerea,comprimen-
t� e peso da raiz e produçio do experimento com 
femeas de D. anagl�eticus (Mann.). 

compr. diâme- peso da compr ,. peso da P_EOdu-
Tratamentos da plan do cau p�rta da raiz çao 

ta(cm,."J le(cm-:)
( 

( g.) ( g.) aerea raiz 
( g. ) (cm.) 

Sem esterco 11,44a 4,65a 2,21a 32,Ba 0,33a 1,36a. 

Com esterco 17,36b 6,90b 5,51a 58,lab 1
1 91e l,66ab 

6 fêmeas 22,37c 10,25c 16,08b 76,2b 7,95b 2,88b 

8 fêmeas 20,l6bc 8,39d 13,44b 81,0b 7,96b 2,56b 

Com uma dms a 1%, segundo Tebela 15, os trata

mentos apresentaram plantas mais altas em relação àquelas sem 

coleÓpteroe utilizados para incorporação do esterco. 
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FIGURA 22 - Altura do milho obtida no experimento com fêmeas
de D. �nag�leticus - a. sem esterco; b. =ºm este� 
co, sem besouro; e. com esterco mais 6 Ferneas; d. 
com esterco mais 8 fêmeas. 
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14i03 .,,,,.,,,...
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Vr: 14103 + 1,01X

4 6 7 
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FIGURA 23 - Representação da equação de regressão linear _ob
tida entre comprimento da planta e incorporaçao� 
esterco por fêmeas de D. anagl�eticus. 
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As fêmeas desempenharam um papel mais importan

te sobre o comprimento da planta do �ue os casais do Dichoto• 

� anaglypticu� (Mann.) que tiveram uma influência pequena, 

não significativa, sobre essa característica. 

Tabela 15 - Testes F e Tukey, coeficiente de variação pare 

Comp. da 

Diâmetro 

Peso da 
, 

aerea 

Comp. da 

Peso da

Produção 

comprimento de planta, diâmetro do caule, peso da 

parte aérea, comprimento e peso da raiz, produção, 

da experimento com fêmeas de Q, anaglypticus 

Parâmetros Estatísticos 

F coeficiente 
Tukey 

Regressão Tratamentc de variação 

planta 54,244-l<* 26,:n5·JH(· dms a 1% 11,so 

4,836 

do caule 54,588** 27, 503*-l<· dms a 5% 13,38 
1,859 

parte 

123,890** 47,550** dms a 1% 22,7.3 
4,992 

raiz 13,271** 5,219** dms a 5% 34,46 
39,350 

raiz 37,843** 13,237** dms a 1% 54,16 

5,797 

14,981** 5,SBO*·X· dms a s,� 31,52 
1,228 

** signiricância e 1% 
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2.2. Diâmetro do caule do milho 

O esterco foi incorporado em maior quan 

tidade por 6 fêmeas, aos 35 dias, como mostra a Tabela 10,mes 

isso não refletiu sobre a análise de solo como se observa na 

Tabela 12: Contudo, o esterco incorporado deve ter levado um 

tempo maior para fertilização do solo, pois, os resultados a

presentados na Tabela 14, revelam uma ação efetiva dos coleÓE 

teras e confirmando a ação de 6 fêmeas. 

A análise estatística apresentada na Tabela 15, 

confirma esses resultados mostrando uma diferença a 5% entre 

todos os tratamentos, até mesmo entre os coleÓpteros com uma 

maior eficiência de 6 fêmeas. Esses dados estão representados 

na figura 24, pela equação da reta. 

FIGURA 24 ,.. 

..--· 

a,.._.........,_...,._......-.,._.......,.�i:.--�-'t"--r--t-....,.X 
O 2 3 6 7 8 9 

N� Ofi FÊMEAS 
Representação da equaçao de regressão liniar ob
tida entre diâmetro do caule e incorporaçao de e� 
terce por fêmeas de Q• ana9l�eticus. 
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A atuação dos casais de Dichotomius anaglye -

ticus (Mann.), também, foi importante para o desenvolvimento 

do caule do milho como ocorreu nessa experimento com fêmeas, 

,

2.3. Peso da parte aerea da planta 

Como Já citado anteriormente essa é uma 
. , medida importante, Ja que os bovinos se alimentam, em pasta-

gens da parte aérea, e é lá que vivem os besouros. Tanto QS 

resultados obtidos com casais, como estes com fêmeas,obeerva

dos na Tabela 14, revelam um peso maior das plantas cultiva• 
,

das em vasos com coleopteros. 

Ao nível de 1%, a análise estatística, da Tabe• 

la 15, mostra uma diferença entre tratamentos com e sem fêmees. 

A F!gura 25 9 através de equaçio da reta, reprep 

senta o aumento significativo entre tratamentos com e sem co

leÓpteros. 

2.4. Comprimento da raiz do milho 

Através da Tabele 15, pode-se observar 

um aumento no comprimento da raiz, em plantas cultivades em 

vaso com fêmeas, somente que contraria o que vem ocorrendo com

a, outras caracterlsticaa da planta em que açio de 6 fimeas i

mais efetiva. A Figure 26 representa a equação da rate grafi-
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N� DE FEMEAS 

FIGURA 25 - Representação da equação de regressão linear ob-
, 

. 
~ 

tida entre peso da parte aerea e incorporaçao de 
eeterco por fêmeas de Q• anaglypticus. 
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FIGURA 26 • Representação da equação de regressão linear ob
tida entre comprimento da raiz e incorporação de 
esterco por fêmeas de Q• anaglypticus. 
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Com uma significância de 5% há uma diferença e� 

tre trata�entos com e sem esterco , mas, não há diferença sig

nificativa entre os vasos com esterco e sem besouro e aqueles 

sem esterco como revela a Tabela 15. 

A mesma eMplicação dada para o experimento an

terior é válida para os tratamentos com fêmeas, isto é, ps

-

resultados foram afetados pelos recipientes que nao permiti-

rem um desenvolvimento normal das raízes. 

2.5. Peso da raiz do milho 

Ao redor de 6 cm., 
, 

e o aumento de peso 

nas raízes de plantas cultivadas em solo contendo coleÓpteros, 

como pode ser verificado pela Tabela 14, e éonfirmedo pela Fi 

gura 27. 

l3B,83
N 

4 
o: 6,�1 

fl) 

fl) 
w / o. 1,16 / •

o,75.L,,...........,j----t-"""'"!"-�-""lt"'-'T""----:t--:1r-�-....,x 
3 4 

FIGURA 27 -
N� 

Representação da equação de regressão linear 
tida entre peso das raízes e incorporação de 
terco por casais de D. anaglypticus. 

ob
es-
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A análise estatística revela, através da Tabele 

15, uma diferença a 1% entre os tratamentos com coleÓpteros e 

aqueles sem os besouros para incorporação do esterco. 

No experimento com casais, os resultados nao

mostraram a eficiência dos besouros comp pcorreu com as fê

meas do Oichotomius anaglyeticus (Mann.). 

2.6. Produção do milho 

A influência das fêmeas eobre a fertip 

lidede do solo e em conseqOência sobre a produção pode ser 

verificado pela Tabela 14 e também pela figura 28. 

y 

-

·------- "

o A 

Nf DE FEMEAS 
1 

rIGURA 28 � Representação da equação da regressão lineer ob� 
tida entre produção e incorporação de esterco por 
fêmeas de Q• pnaglyeticus. 

A análise estatística, contudo, não mostre ume 



diferença significativa entre os diversos tretamentos 
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e nao

ser entre aqueles sem esterco e com esterco mais 6 fêmeas co� 

mo pode ser observado pela Tabela 15. 

O experimento com casais revelou uma maior efi

ciência dos besouros com relação à produção do milho. 

2.7. Sintomas de deficiências minerais apre

sentados peles plantas. 

2.7.1. Nitrogênio 

Antes do florescimento, o sinto

ma de deficiência ocorreu em três parceles do tratamento sem 

esterco e após o florescimento, em uma parcela do tratamento 

com esterco sem besouro, em duas parcelas daqueles com 6 fê

meas e em quatro parceles do tratamento com 8 fêmeas. 

Segundo MALAVOLTA e GARGANTINI (1966), o milho, 

absorve nitroginio at, depois do aparecimento dos "cabelos'' � 

nesse período o solo já poderia estar deficiente, principal -

mente, porque tiveram início as chuvas e o fenômeno da lixi

viação se acentuou. 

A porcentagem de plantas defici-
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entes em fósforo foi menor nos tratamentos contendo as fêmeas 

do Dichotomius anaglypticus (Mann.) como se verifica na Tabe� 

la 16. 

TABELA 16 - Porcentagem de plantas com deficiência de fósforo 
entes e depois do florescimento no experimento 
com fêmeas de D. anaglypticus,Mann.). 

Tratamentos % antes floresc. % depois floreec. 

Sem esterco 65,00 95,00 

Com esterco 29,98 30,00 

6 fêmeas 14,98 10,00 

a fêmeas 20,00 20,00 

Pela mesma tabela pode-se observar que es por -

centagens se conservaram praticamente as mesmas entes e de• 

pois do florescimento. 

O solo analisado a�resentou-se com teor médio 

de fósforo onde ficavam os coleÓpteroe e pobre nos tratamen• 

tos eem besouro comparando-se à tabela de MALAVOLTA e GARGAN• 

TINI (1966). Isso foi confirmado pelos sintomas na pl�nta em 

que os tratamentos com besouro se mostraram menos deficientes, 

com relação a esse elemento. 

2.7.,3 .. Magnésio 

Ocorreu sintomas de deficiênciea 
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, 

epos florescimento e isso coincide com MALAVOLTA e GARGANTINI 

(1966) que afirmam ser maior a intensidade de absorção de mas

nésio depois que surgem as inflorescências do milho. 

Ocorreram sintomas em duas parcelas do tratamen 

to com esterco sem besouro, três parcelas daquele com 6 fê

meas e quatro parcelas do tratamento com 8 fêmeas. 

A menor quantidade de cálcio mais magnésio no 

solo ocorreu justamente onde se observou mais parcelas defic,! 

entes, isto é, no tratamento com B fêmeas. 

2�8• Inflorescência do milho 

A inflorescência do milho foi mais uni• 

forme em todo o experimento do que aquela ocorrida no experip 

manto com casais. 

A Tabela 17 revela que aos 132 dias do plantio 

mais da metade das plantas de tratamentos com esterco já ti

nham emitido e inflorescência masculina a eos 139 dias, todas 

as plantas estavam floridas, mas houve maior florescimento 
,

naqueles com coleopteros. 

Os vasos contendo fêmeas mostraram uma porcenta 

gem maior de florescimento aos 132 dias do que no experimento 

com casais., 
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TABELA 17 - Porcentagem de florescimento no experimento com 
fêmeas de D. anaglypticus (Mann.) aos 132 dias e 
139 dias do plantio. 

Tratamentos 

Sem esterco 

Com esterco 

6 fêmeas 

8 fêmeas 

132 dias 

o 

60 

80 

100 

Inimigos naturais dos coleÓpteros 

139 dias 

o 

100 

100 

100 

Foram encontrados, em galões com aeterco,ent� 

riormente à instalação do anseio,inaetoe mortos com o protó

rax separado do restante do corpo e no abdômen destruÍdo,pa-

rasitos adultos e pupas de dipteros pertencentes à família 

Phoridae. Também, coleÓpteros mortos de forma semelhante fo� 

ram encontrados externamente aos vasos. 

Essa família de dÍptaros não foi citade na li

teratura consultada como inimigo natural de qualquer espécie, 

de coleÓptero coprÓfago,mas, alguns autores citem outros pa� 

rasitos e prepadores. LIPA (1969) informa haver um microspo

rÍdio,parasito de Geotruoes; LIPA e BARTKOWSKI (1972) regis

tram corpos de origem virÓtica em Geotrupes silvaticus t=anzer 

e ALVES e NAKANO (1978), estudando Dichotomius anaglypticus 

(Mann.), encontraram sapos (.ê.!::!f..E. sp), coruje-do-cupim (Speo

tyto cunicularia �rallaria) predando o inseto, bem como um 
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-

fungo nao identificado parasitando pupaa. 
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. CONCLUSÕES 

Pelos resultados obtidos e nas condições em que 

se desenvolveu a pesquisa pode-se concluir ques 

1. no experimento com casais de Dichotomius ena-

9Iyeticus (Mann.):

1.1. a incorporação do e�terco é, em média,de 

110 gramas por casal, �os 35 dies da in� 

talação do experimento e realizada com 

maior intensidade por 4 casais; 

1.2. o solo s e  torna mais rico em matéria or

gânica e fósforo após incorppreç!o do 

esterco pelos casais, principelmente,por 

3 casais; 
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1,3. Q milho (l.!!t .!!!!X!, L.) é afetado,positi� 

vamente, no seu desenvolvimento atravéa 

da fertilização do solo pelos coleÓpte• 

ros, havendo aumento no diêmetro do ce� 

le, peso da parte aérea, peso da reiz e 

na produção, sendo maior e influência � 

de 4 casaisJ 

1.4, há maior porcentagem de flQreacimento p 

do milho, aos 139 dies do plantio, em 

vasos com 4 casais de coleÓpteros; 

1,5. sintomas de deficiência de nitiogênio e 

magnésio ocorrem após florescimento e 

de cálcio no início da cultura, $ando a 

deficiência de fósforo menos acentuada

nas plantas cultivadas em vasos com co-
, leopteros; 

2. no experimento com fêmeas de Dichotomius �-

glypticue (Mann.)a

2,1. e incorporação, em média,, de 65 gre -

mas de esterco por fêmea �os 35 dias de 

instalação do experimento sendo reeliz� 

da com mais eficiência por 6 fêmeee; 
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2.2. o teor de fósforo é mais elevado nos s2 

los em que o esterco foi incorporado p� 

las fêmeas,principalmente,por 8 fêmeas; 

2.3. o milho (Zea m�ys L.) é afetedo,positi• 

vamente, no seu desenvolvimento através 

da fertilizaçeo do solo pelas fêmeas, 

principalmente, com relação ao compri

mento da plante, diâmetro do caule,peso 
,. da parte aerea, comprimento e peso da 

raiz, produção, sendo, em alguns casos, 

6 fêmeas mais atuante�. 

2.4. sintomas de deficiincia de nitroginio e 

magnésio ocorrem após florescimento a a 

deficiência de fósforo é menos acentua

da nas plantas dos tratamentos com rênaas; 

2,5. há maior porcentegem de florescimento 

em plantas cultivadas em vasos com fê

meas aos 1,2 dias do plantio; 

3. os coleÓpteros possuem inimigos naturais que

os parasitem internamente e entre eles estão

dÍpteros da família Phoridae.
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· SUMMARV

This work was carried out in the experimental 

"campus" of the Faculty of Agronomy and Zootechny "Manoel CB!. 
, -

los Gonçalves" - Espirito Santo do Pinhal - Sao Paulo, in na-

tural conditions of tem�erature and humidity, to evaluete the 

influence of couples and females of Dichotomius anaglypticue 

(Mann., 1829) on soil fertility and consequently on mayze(Zea 

mays L.) development. 

For this atudy two experiments was installed in 

boxes, at first, with screen cover and containing plastic se" 

ck full of soil without any manure. The first experimant con• 

eisted of tha treatmants: ccntainer without dung; container 

with dung; container with dung and) beetle couples; contai

ner with dung and 4 beetle couples. In the second experiment 

the treatments were: container without dung; container with 
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dung and 6 famales; container with dung and 8 females. 

At 35 days of the installation, it was 

ted the dung incorporation and, on an average, it 

grama per couple and 65 grams per female. 

estima

was 110 

Through soil analysis realized 57 daye after 

the beginning of the experiment it could be observed an in

cresse in phosphorus content becauee of the dung incorporati� 

on by couples and females of beetles. The couples also con

tributed to incresse in organic matter content in soil anali

sed. 

The mayze, cultivated after removed the residu

al dung on the cootainer surface, developed better in those 

soils where there was dung incorporation by couples and fema

les of beetles. The planta of containers with couples had 

greater stem diemeter, leaf and root weight and yield than 

those of conteiners without beetles. In the experiment with 

females there wes an increase in plant length, stem diameter, 

leaf weight, rcot length end weight and in the yield. 

The bloom percentage of plants wae the greateet 

in the containers with beetles. 

It was observed beetles with internal parasites 

identified es belonging to family Phoridae (Diptera). 
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