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A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) está presente no Paraguai, Uruguai, norte da 

Argentina, e no sul do Brasil. Tem grande importância econômica  para o Sul onde é nativa e 

cultivada. Dichopelmus notus Keifer, 1959 é um eriofídeos presente na cultura onde provoca 

bronzeamento das folhas novas, retarda o crescimento e pode provocar a queda das mesmas. 

O objetivo deste trabalho foi verificar a distribuição de D. notus em plantas de erva mate em 

diferentes formas de cultivo da erva-mate: monocultivo e nativa. O trabalho foi realizado no 

município de Putinga, RS, com coletas mensais entre abril de 2012 a março de 2013, quando 

foram selecionadas quatro áreas: plantas em monocultivo e adubadas com resíduos de suínos 

(A1) e monocultivo, sem resíduo (A2); nativa com resíduo de suínos (A3) e nativa, sem 

resíduo (A4). Em cada área foram escolhidas aleatoriamente 15 plantas de onde foram 

coletadas três folhas, uma próxima da gema apical, outra intermediária e uma próxima a base 

do ramo, totalizando 12 folhas/planta. Os ácaros foram montados em lâminas de microscopia 

em meio modificado de Berlese, após foram mantidas em estufa entre 50°C e 60°C por cerca 

de 10 dias. Os dados foram avaliados estatisticamente através do teste G Willians, ao nível de 

significância de 5%. Dichopelmus notus foi mais abundante em áreas de monocultivo com 

aplicação de resíduos de suínos. Nas áreas em monocultivo D. notus preferiu as folhas 

medianas (G = 2936.47, p< 0.0001) e apicais (G = 493.91, p< 0.0001). Nas áreas nativas, essa 

espécie preferiu as folhas medianas (G = 250.13, p< 0.0001) seguidas de apicais (G = 103.52, 

p< 0.0001). Nas áreas nativas, com menores populações destes ácaros, também se observou 

maior abundância nas folhas medianas, seguidas das apicais. Com isso, pode-se concluir que a 

aplicação de resíduo suíno aumenta as populações de D. notus em áreas de monocultivo e que 

esta espécie prefere as folhas medianas das plantas. 
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