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Resumo – O controle biológico contribui para a regulação das populações de afídeos em cereais de 

inverno. Aphidius platensis Brèthes tem sido uma espécie predominante em afídeos da tribo Aphidini. 

O objetivo deste estudo foi descrever oscilações populacionais de A. platensis em relação às condições 

meteorológicas, considerando uma série de dados de 10 anos. Exemplares adultos foram coletados 

com armadilhas Moericke em Coxilha, RS (janeiro/2009 a dezembro/2018). A temperatura média e a 

precipitação acumulada durante a semana anterior à amostragem foram comparadas com a densidade 

do parasitoide usando Modelo Linear Misto com zero inflacionado (GLMM). A. platensis foi coletado de 

março a novembro e foi mais abundante no inverno (temperatura mínima média do ar 9,0°C, a máxima 

média 18,9°C e a temperatura média de 13,1°C). O número médio de parasitoides/por armadilha foi 

mais alto (45,5) no mês de julho. O GLMM não se ajustou para a precipitação pluvial. Os dados de 

temperatura se ajustaram ao GLMM onde ocorreu uma queda exponencial significativa ( =74,99***) 

na população dos parasitoides de acordo com a equação: μ = e 5.185645 - 0.447548 x Temperatura. Esta análise 

indica sazonalidade e o efeito negativo do aumento da temperatura sobre o número de parasitoides 

amostrados. Quando a temperatura média do ar for superior a 25°C, a probabilidade de coleta de 

parasitoides/armadilha/semana é menor que um. O levantamento contribuiu para a compreensão dos 

efeitos das condições meteorológicas sobre os parasitoides servindo de base para o desenvolvimento 

de modelos de previsão. 
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