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A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.), planta originária da Índia, é uma das especiarias 
mais valorizadas do mundo. Segundo o IBGE 2021, o estado do Espirito Santo é 
responsável por 57,25% da produção nacional de pimenta-do-reino (PDR), sendo a 
produção conjunta dos municípios de São Mateus, Jaguaré e Vila Valério equivalente 
a 56% de toda a produção estadual. Apesar de poucos relatos, os fitonematoides são 
patógenos com alto potencial de danos a cultura. O gênero Meloidogyne, conhecido 
como nematoide das galhas, é considerado o mais importante na agricultura mundial, 
sendo classificados como umas das principais limitações à pipericultura por causarem 
grandes perdas na produção e afetarem sua produtividade. O tipo de vegetação 
exerce inegável influência sobre a prevalência de determinadas espécies de 
nematoides de uma região, sendo determinante na comunidade de nematoides no 
ecossistema cultivado. Diante da relevância do gênero considerando a importância 
desses municípios para a pipericultura capixaba e a constante sucessão de culturas, 
o trabalho teve como objetivo verificar a incidência das espécies de Meloidogyne em 
função da cultura anteriormente estabelecida. Foram amostradas aleatoriamente 56 
unidades produtivas de PDR. A quantidade de amostra/município representa 
proporcionalmente a área cultivada de cada município em relação a área cultivada do 
estado do Espírito Santo. Cada unidade produtiva avaliada foi representada por uma 
amostra composta de 1000mL de solo e 20 a 50g de raízes. As amostras foram 
acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e transportadas ao Laboratório de 
Nematologia e microbiologia do solo do INCAPER – Linhares-ES. A identificação das 
espécies foi baseada no fenótipo da isoenzima esterase, utilizando a técnica de 
eletroforese. A identificação da cultura anterior foi realizada através de questionário 
aplicado aos produtores de cada unidade produtiva. O café conilon antecede ao 
plantio de PDR em 57% das propriedades amostradas, nessa condição houve 
prevalência da espécie de M. incognita (51,4%), seguida por M. arenaria (45,9%). Nas 
propriedades cujo o cultivo precedente a PDR tratava-se de pastagem, teve 
predominância da espécie de M. arenaria. Comportamento similar foi observado nas 
propriedades onde o cultivo anterior consiste nas culturas do coco e eucalipto. Todas 
as propriedades analisadas apresentaram resultados positivos quanto a presença de 
Meloidogyne, independente se a cultura anterior é hospedeira ou não do gênero. 
Considerando que o sucesso de qualquer estratégia de manejo de nematoides 
depende inicialmente do conhecimento das espécies presentes nas áreas, as 
informações obtidas nesse estudo são de extrema importância para o 
desenvolvimento e adoção de técnicas apropriadas para o manejo de nematoides 
parasitas da PDR. 
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