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“É

tão pequeno mas tão grande ao
mesmo tempo. É altura de mudar e
passar a dar importância aos seres
pequenos, pois eles contribuem para
um mundo melhor.”

Imagem 2 – Um mundo ecológico
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Introdução
Imagem 3 - Espécies

 Os escaravelhos
coprófagos
das
Geotrupidae

bosteiros são coleópteros
famílias
Scarabaeidae
e

 Para se tornarem adultos têm de completar quatro
etapas na sua vida: ovo, larva, pupa e finalmente
adultos

Imagem 4 – Ciclo de vida

 A espécie estudada foi a Typhoeus typhaeus, que pode
chegar aos 2cm de comprimento; os machos têm três
chifres e as fêmeas dois, mais pequenos.
 Quando os ovos passam a larvas, estas alimentam-se de
fezes de herbívoros. Quando adultos, alimentam-se dos
microrganismos presentes no esterco.

Figura 5 - Escaravelho bosteiro macho

Figura 6 - Escaravelho bosteiro fêmeas

O que fazem ?
 Quando um escaravelho deteta excremento
(através das suas antenas), ele vai trabalhar
rapidamente para garantir que fica com uma
parte. A partir de aqui há 3 tipos de escaravelhos,
que têm comportamentos que os distinguem.

Figura 7 - 3 tipos de comportamentos do escaravelho bosteiro

Reboladores
 São escaravelhos que esculpem uma bola de
excremento, fazendo-a rolar com as patas traseiras,
afastando-se rapidamente dos competidores. Os
escaravelhos machos escolhem uma fêmea, depois
juntos enterram-na para posteriormente as fêmeas
depositarem um único ovo.

Figura 8 – Acasalamento

Figura 9 - Comportamento dos reboladores
(indicado pela seta)

Tunelistas
 Cavam galerias mais ou menos verticais nas massas
fecais e enterram-nas a uma profundidade média
de 25 cm, compactando o excremento em torrões.
Os machos disputam entre si pela posse desses
túneis enquanto a fêmea deposita o ovo.

Figura 10 - Comportamento dos tunelistas

Residentes
 São escaravelhos que depositam os ovos
diretamente na pilha de excremento, tornando-os
mais
vulneráveis
aos
predadores.
Estes
escaravelhos passam a sua vida dentro do
excremento enquanto são larvas e pupas até
chegarem à fase adulta.

Figura 11 - Comportamento dos residentes (indicados pela
seta)

Papel dos escaravelhos coprófagos nos
ecossistemas:
 servem como dispersores secundários de sementes,

 ajudam a combater o aquecimento global,
 aumentam a retenção de água e nutrientes no solo,
 equilibram o pH e a temperatura do solo,

 facilitam o arejamento do solo e aumentam a sua plasticidade,
 previnem a contaminação dos sistemas de águas superficiais,
 aumentam a quantidade de água que atinge os aquíferos.

Têm também um papel importante
na agricultura:
 aumentam a área de pastagem enterrando os excrementos,
uma vez que o gado não pasta na área ocupada por
excrementos;
 enriquecimento do solo em nutrientes importantes para as
plantas da pastagem;
 redução do número de mosquitos e outros insetos praga;

 reduzem a sobrevivência dos parasitas gastrointestinais em
pastagens;
 previnem a ocorrência do fenómeno poluição difusa causada
pela pecuária.

Figura 12 – Área de pastagem

Qual o objetivo deste trabalho?
o Qual as causas do desaparecimento dos escaravelhos
coprófagos?
o Que tipo de relação têm estes com a agricultura?
Perguntas relativamente ao segundo ponto:
 o estado de frescura dos excrementos influencia a
quantidade de excrementos enterrados pelos escaravelhos
bosteiros da espécie Typhaeus thyphaeus (experiência 1)?
 qual é a influência das chuvas na eficiência do trabalho dos
mesmos escaravelhos (experiência 2)?

Experiência 1
 Montaram-se três caixas (três experimentais (E1, E2,
E3) e três controlo (C1, C2, C3));
 Recolheu-se excremento de dois dias, de um dia e
fresco;

 Colocou-se nas caixas E1 e C1 excremento fresco,
nas E2 e C2 de um dia e nas E3 e C3 de dois dias;
 Colocaram-se cinco escaravelhos-bosteiros machos
e cinco fêmeas nas caixas E1,2,3 ;
 Esperaram-se três dias.
Figura 15 – Realização
da exp.1
Figura 13 - Caixas controlo (C1, C2, C3)

Figura 14 - Caixas experimentais (E1, E2, E3)

Resultados e Discussão
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 Notou-se que têm uma preferência pelo excremento mais recente.
 Tiveram maior atividade nas caixas E1,2.

 Houve perda de peso nas caixas controlo devido à perda de água.

Críticas
 Queríamos ter realizado novamente esta
experiência, mas devido à Covid-19 o
estabelecimento escolar encerrou.

Experiência 2
 Colocou-se solo dentro de recipiente de plástico;
 Separou-se o solo dentro do recipiente com uma
divisória de madeira;
 Humedeceu-se metade do solo com água da
torneira;
 Retirou-se a divisória e colocou-se no meio do
recipiente cinco escaravelhos machos e cinco
fêmeas;
 Esperou-se três dias;
 Repetiu-se o mesmo procedimento para 45 min.
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o Aplicou-se um t-test aos valores obtidos da tabela e
verificou-se que não há uma preferência pelo tipo de
solo.
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o Aplicou-se um t-test aos valores obtidos e verificou-se
novamente que não têm preferência.

Discussão
 Concluiu-se que os escaravelhos bosteiros não têm
preferência no tipo de solo (húmido ou seco), nas
condições experimentais.
 A inexistência de excremento e a mistura de sexos
pode estar relacionada com o facto de não
preferirem nenhum dos solos.

Críticas
 Pretendia-se repetir novamente esta experiência,
colocando apenas um dos sexos dentro das caixas
e com a adição de excremento. Mas devido à
Covid-19 não foi possível realizá-la.

Conclusão
Podemos concluir que os escaravelhos bosteiros, a
Typhaeus thyphaeus:
o preferem excrementos frescos (dentro de 24h);
o não têm preferência pelo tipo de solo mais húmido
ou mais seco.

Figura 16 – Os escaravelhos contribuem
para um solo rico
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