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A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) é uma das especiarias mais consumidas, valorizadas e 

estudada do mundo. Sendo o Brasil um dos cinco maiores produtores mundiais de pimenta-

do-reino (PDR), com a produção em 2019 de 109.400 toneladas. Desse total, 62.600 

toneladas foram cultivadas em terras capixabas, o que significou um aumento de 3,4% em 

relação ao ano anterior e 37% em relação ao ano de 2015.  A produção capixaba se concentra 

em 18 municípios localizados na região norte do estado, ou áreas mais quentes, onde as 

condições edafoclimáticas favoráveis ao seu cultivo. A produção de PDR no estado é 

diretamente influenciada por fatores bióticos, dentre eles os fitonematoides, que são por vezes 

subestimados. Perante o exposto e considerando que o alicerce de qualquer pesquisa 

científica ou plano de manejo de fitonematoides é conhecer o patógeno de dano potencial a 

cultura e sua dispersão, para determinar a melhor ação, se fez necessário realizar um 

diagnóstico nematológico da microrregião do Rio Doce, uma área que está em franca 

expansão de novos cultivos. Foram amostradas 22 unidades produtivas de PDR, ou seja, 

lavouras comerciais dos municípios de Linhares, Rio Bananal, Sooretama e Aracruz, que 

constituem os principais municípios produtores da microrregião do Rio Doce. A quantidade de 

amostra/município representa proporcionalmente a área cultivada de cada município em 

relação a área cultivada do estado do Espírito Santo. As espécies foram identificadas por meio 

da técnica de eletroforese, através da caracterização do fenótipo da isoenzima esterase. Foi 

observado uma incidência de 81% de amostras com populações puras de nematoide das 

galhas na microrregião do Rio Doce. Sendo que Meloidogyne arenaria (Ma) e M. incognita 

(Mi) apresentaram a mesma incidência nas propriedades, 40,9% cada. No entanto, 18,2% das 

propriedades amostradas apresentaram populações em misturas das espécies Mi e Ma. Na 

análise por município as espécies Mi e Ma estão presentes em todos os municípios 

amostrados, ocorrendo em populações puras ou misturas. No município de Sooretama 

ocorreu a predominância de Mi com 43% de amostras puras, seguida por populações puras 

de Ma. Por outro lado, no município de Linhares, detectou-se populações puras de 

nematoides das galhas, sendo 3/4 de Ma e o restante de Mi. Propriedades com populações 

mista de Mi e Ma foram detectadas nos municípios de Rio Bananal e Sooretama. Todas as 

áreas amostradas de cultivos comerciais de pimenta-do-reino estão infestadas com 

Meloidogyne sp. As espécies de nematoides das galhas predominantes na microrregião do 

Rio Doce são Mi e Ma. Os materiais genéticos cultivados no campo não apresentam 

resistência as espécies de Meloidogyne detectadas. A alta incidência desse patógeno pode 

comprometer a produtividade da lavoura e os futuros plantios de outros cultivos. 
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