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SCIENTIFIC NOTE

Carcinops troglodytes (Erichson) (Coleoptera: Histeridae) Predando 
Larvas de Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)                

em Aviários
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Carcinops troglodytes (Erichson) (Coleoptera: Histeridae) Preying on Alphitobius diaperinus (Panzer) 
(Coleoptera: Tenebrionidae) Larvae in Poultry Houses

ABSTRACT - We first record Carcinops troglodytes (Paykull) as a predator of Alphitobius diaperinus 
(Panzer) larvae in poultry houses in North and Northwest regions of the state of Paraná. Carcinops 
spp. are commonly recorded as predators of dipterans, and this record in poultry houses indicates 
the possibility of exploiting such predator for future studies aiming the development of management 
strategies for A. diaperinus.
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A diversidade de artrópodes encontrada em esterco 
acumulado nos locais de criação de aves domésticas é 
muito grande, constituindo principalmente espécies de 
coleópteros, dípteros e ácaros (Axtell & Arendes 1990). 
O cascudinho da cama de frango, Alphitobius diaperinus 
(Panzer), está entre essas espécies. Ele é considerado 
um dos principais problemas na avicultura mundial por 
ser vetor de diversos microrganismos patogênicos às 
aves e ao homem e por servir de alimento alternativo 
às aves, reduzindo o consumo de ração balanceada e, 
consequentemente, o ganho de peso (Axtell & Arends 
1990). Seu controle é feito principalmente por inseticidas 
químicos (Vaughan & Turner 1984), mas a presença 
constante das aves nos aviários dificulta essa prática, que 
pode causar, entre outros problemas, a intoxicação dos 
animais (Alves et al 2005).

Entre as estratégias para a redução ou eliminação do uso 
de inseticidas químicos nos sistemas agropecuários está o 
controle biológico, onde predadores, parasitas e patógenos 
são utilizados para a regulação das populações dos insetos 
considerados pragas. Inexistem citações de predadores 
ou parasitóides para essa praga na literatura e os poucos 
estudos que relatam a ocorrência de inimigos naturais de A. 

diaperinus são, na maioria, sobre fungos entomopatogênicos 
(Alves et al 2005).

Em observações feitas durante estudo que tinha como 
objetivo selecionar isolados de fungos entomopatogênicos 
para o controle de A. diaperinus, constatou-se em aviários 
comerciais das regiões de Londrina (N) e Paranavaí 
(NO), PR, em 2004, a ocorrência de adultos de Carcinops 
troglodytes (Paykull) predando larvas de A. diaperinus 
em amostras de cama de frango. Durante a realização dos 
estudos de seleção de entomopatógenos, foram realizadas 
coletas semanais de A. diaperinus em cama de frango para 
a instalação dos bioensaios. No processo de separação dos 
insetos e da cama de frango, observou-se com frequência 
que adultos de C. troglodytes alimentavam-se de larvas de 
A. diaperinus, sendo essas observações feitas também nos 
anos subsequentes, até 2008.

A identificação do predador foi feita pelo Dr Nicolas 
Degallier (IRD – França) e por Daniel Pessoa de Moura (Univ 
Federal do Paraná), com material tipo descrito das Antilhas. 
Exemplares de C. troglodytes encontram-se depositados na 
Coleção Entomológica do Departamento de Agronomia, na 
Universidade Estadual de Londrina, sob responsabilidade 
do Dr Pedro Neves, e também na Coleção Entomológica 
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do Departamento de Zoologia, na Universidade Federal do 
Paraná, aos cuidados da Dra Lucia Massutti de Almeida.

Em aviários norte-americanos, Carcinops pumilio 
(Erichson) é considerada o agente biológico mais eficiente 
na redução de populações de Musca domestica (L.) (Diptera: 
Muscidae) (Axtell 1986). É possível que C. troglodytes tenha o 
mesmo potencial no Brasil, visto que ocorre preferencialmente 
em regiões tropicais e C. pumilio, em regiões temperadas 
(Geden 1990). Esses insetos atacam preferencialmente 
moscas, como M. domestica e Chrysomya megacephala 
(Fabricius) (Diptera: Calliphoridae), importantes pragas em 
aviários (Berti Filho et al 1989, Gianizella & Prado 1998, 
Gianizella 2000).

Levantamentos sobre as populações de artrópodes 
realizados em aviários no Brasil mostram que as populações 
de A. diaperinus e C. troglodytes estão entre as mais 
abundantes (Pinto et al 2009). A ocorrência simultânea de 
A. diaperinus e C. troglodytes nesses ambientes pode estar 
relacionada com a similaridade entre o esterco encontrado 
nas granjas e o habitat originário dessas espécies, que são 
ninhos de pássaros selvagens na África (Geden 1990).

Nos aviários, as espécies C. troglodites e A. diaperinus 
pertencem à mesma guilda por serem predadores de M. 
domestica (Berti Filho et al 1989, Mariconi et al 1999). A 
predação de C. troglodytes sobre larvas de A. diaperinus, 
registrada neste trabalho, sugere que a relação trófica entre 
essas espécies seja a predação intraguilda, que consiste na 
interação entre competidores que exploram recursos comuns, 
mas que também interagem como predador e presa (Polis & 
Holt 1992). O impacto dessa interação no controle biológico 
de A. diaperinus e de M. domestica dependerá, entre outros, 
da preferência alimentar das espécies envolvidas. Estudos 
biológicos e comportamentais devem ser realizados a fim de 
elucidar as relações entre as espécies em questão, visando a 
criação de estratégias para o manejo de pragas em aviários, 
onde se busca reduzir e racionalizar a utilização de inseticidas 
químicos.
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