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Duas novas espécies de insetos 
descobertas por cientistas da 
Embrapa acabam de ser regis-
tradas no Cadastro Nacional de 
Coleções Biológicas (CCBIO) 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama). O 
besouro Deltochilum (Aganhy-
boma) kolleri e a mosca Pityo-
cera (Pseudelaphella) barrosi 
receberam nomes científicos 
em referência aos seus desco-
bridores, respectivamente, os 
pesquisadores Wilson Werner 
Koller e Thadeu Barros, da Em-
brapa Gado de Corte, de Campo 
Grande.

Identificados e descritos pelos 
taxonomistas Fernando Silva, 

Fernando Vaz-de-Mello, Thiago 
Krolow e Inocêncio Gorayeb, os 
ectoparasitas foram descobertos 
durante estudos da Embrapa 
concluídos há uma década. O 
exemplar de besouro encontra-
se para consulta na coleção 
oficial da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), e o 
da mosca, no Museu Paraense 
Emílio Goeldi e Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazônia. 

Para a ciência, a identificação 
e o registro de novas espécies re-
presentam mais um passo. Kol-
ler afirma que ainda se conhece 
muito pouco sobre os organis-
mos e a identificação acrescenta 
conhecimento científico. “Ca-
da vez que uma espécie nova é 

descoberta, um novo mundo se 
descortina. Se a espécie tem im-
portância ou não, o tempo dirá, 
mas, enquanto não são conhe-
cidos, os indivíduos não existem 
para a ciência”, completa Tha-
deu Barros. 

No fim da década de 1980, a 
morte de pastagens de Brachia-
ria brizantha no Cerrado brasi-
leiro criou um cenário agrícola 
tumultuado, e pesquisadores 
da Embrapa, entre eles o ento-
mologista Wilson Werner Kol-
ler, buscaram possíveis causas 
em propriedades rurais. Foi 
quando coletou-se o exemplar 
de Deltochilum (Aganhyboma) 
kolleri, besouro coprófago (que 
se alimenta de fezes), popular-
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insetos. Os pesquisadores 
encontraram mosca e besouro

mente conhecido como “rola-
bosta”. Esses coleópteros se 
mostraram grandes parceiros 
biológicos da atividade pecuá-
ria, ao lado de ácaros e outros 
insetos predadores ou compe-
tidores que atuam nas massas 
fecais, colaborando no controle 
natural da mosca-dos-chifres, 
vermes gastrointestinais e ou-
tras pragas bovinas.

O entomologista explica que 
esses coleópteros removem 
ou degradam as fezes bovinas, 
reduzindo a área de pastagem 
afetada pelas massas fecais e o 
tempo de rejeição para pastejo. 
Além disso, aceleram o processo 
de ciclagem e melhoram o apro-
veitamento de nutrientes. 


