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16. Manejo integrado de pragas  
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Afídeos (Hemiptera: Aphididae) estão entre as principais pragas de cereais cultivados no mundo. Isso ocorre 

devido sua capacidade de transmissão de viroses. Dentre as principais viroses transmitidas por afídeos para 

culturas de cereais, está o barley yellow dwarf virus (BYDV). Dentre os principais agentes de controle 

biológico de afídeos estão os parasitoides (Hymenoptera: Braconidae). Tendo em vista que a demanda por 

métodos sustentáveis de controle de insetos-praga tem aumentado, se faz necessário compreender os padrões 

atuais de oscilação populacional e sincronia destes afídeos e seus parasitoides. O trabalho consistiu na 

análise de dados de uma série temporal semanal (2011-2018), de afídeos-alados e parasitoides, amostrados 

em uma área de rotação de culturas, localizadas no município de Coxilha-RS. Os dados foram analisados por 

meio de análise de componentes principais (PCA) e de probabilidade de co-ocorrência. Foram observadas 8 

espécies de afídeos-alados, sendo Rhopalosiphum padi (L.) a mais abundante. Nota-se que afídeos foram 

mais abundantes durante o verão, outono e primavera. Para comunidade de parasitoides, foram identificadas 

sete espécies, sendo que Aphidius platensis (Brèthes) foi a mais abundante. De forma geral, parasitoides 

foram mais abundantes durante o inverno e primavera. Considerando os oito anos de avaliação, a 

comunidade foi caracterizada por 105 combinações de pares co-ocorrentes. Destas, 37 foram classificados 

como associações positivas, 17 negativas e 51 como aleatórias. De maneira geral, os afídeos S. avenae e M. 

dirhodum foram as espécies com maior número de associações significativas registradas no sistema. Entre os 

parasitoides, A. rhopalosiphi e A. uzbekistanicus foram as espécies com maiores associações registradas. No 

entanto, verificou-se que este padrão é variável de acordo com a estação do ano, sendo a primavera, o 

período com maior chance de afídeos e parasitoides co-ocorrerem. 
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