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CUIDADOS COM OS FITONEMATOIDES  
NA IMPLANTAÇÃO DA LAVOURA CAFEEIRA 

 
Thamiris Bandoni Pereira- Depto técnico Cocatrel 

 

Os fitonematoides são microrganismos de solo capazes de parasitar o sistema radicular 

da planta, durante todo o ciclo da cultura. Como as raízes são órgãos fundamentais para 

absorção de água e minerais, o parasitismo de nematoides compromete o desenvolvimento das 

plantas (Figura 1).  

 

Figura 1- Mudas de cafeeiro cv. Mundo Novo 376/4 sem a inoculação do Meloidogyne 

paranaensis (Absoluta) e com a inoculação do nematoide (Inoculado); Foto: Sônia Maria de 

Lima Salgado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 17 espécies já foram detectadas parasitando o cafeeiro, sendo as mais 

prejudiciais a cafeicultura brasileira, as espécies do gênero Meloidogyne e Pratylenchus. No 

gênero Meloidogyne encontram-se as espécies mais danosas a cafeicultura mundial, sendo 

Meloidogyne incognita, Meloidogyne exigua e Meloidogyne paranaensis as principais (Figura 

2).  

 

 
 

Figura 2- Raiz de cafeeiro infectada por Meloidogyne exigua (a esquerda) e Meloidogyne 

paranaensis (a direita). Foto: Sônia M. L. Salgado; 
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M. exigua é a espécie mais disseminada, predominando em todos os principais estados 

produtores de café do Brasil, chegando a reduzir a produtividade em até 45%. Enquanto M. 

incognita e M. paranaensis são as espécies que causam os maiores prejuízos pela destruição 

do sistema radicular do cafeeiro, alta persistência no solo e grande número de hospedeiros. 

Em relação a M. paranaensis este encontra-se limitado a determinadas áreas do estado de 

Minas Gerais, sendo mais recentemente verificado no município de Coqueiral e Alpinópolis 

(Ribeiro et al., 2014), porém com alto risco de disseminação para novas áreas, pelo uso 

compartilhado de implementos entre os produtores e pela enxurrada.  

 Em relação aos danos, M. exigua causa galhas arredondadas em raízes novas, 

enquanto M. incognita e M. paranaensis danificam drasticamente a integridade das raízes, 

provocando escamações na superfície das raízes, semelhante ao aspecto de cortiça, 

descascamento, rachaduras e pontos de lesões necróticas. 

 

Entre as medidas gerais de controle dos fitonematoides, estão: 
• Sanidade das mudas 

Apesar das normas proibitivas que controlam a comercialização e o transporte de 

mudas de café infestadas por nematoides do gênero Meloidogyne, estas são o meio mais 

eficiente de disseminação desses parasitas à longa distância. O produtor não deve, em 

hipótese nenhuma, fazer o plantio de mudas infectadas. 

Na opção de comprar as mudas, o cafeicultor deve procurar viveiristas credenciados, 

os quais devem apresentar o certificado de sanidade das mudas, atestando a ausência de 

nematoides. 

• Manejo de enxurradas 
Utilização de curvas de nível e construção de terraços, buscando captar e desviar a 

enxurrada antes de entrar no cafezal ou nas áreas preparadas para plantio. Em casos de 

proximidade com propriedades cafeeiras infestadas, recomenda-se fazer bacias de contenção 

da água da chuva vinda dessas propriedades. 

• Limpeza de máquinas e implementos 
Após a utilização em áreas infestadas por fitonematoides ou com suspeita da 

infestação desses patógenos, a limpeza do solo aderido, principalmente na época das chuvas, é 

primordial para evitar a disseminação desses organismos. Para isso, recomenda-se a aplicação 

de jatos fortes de água para remoção do solo aderido, antes da entrada desses implementos no 

cafezal ou entre talhões na mesma propriedade cafeeira. 

• Escolha da área para implantação da lavoura cafeeira 
A melhor área para estabelecimento de nova cultura de café é a de campo sem 

nenhuma plantação por vários anos, ou aquelas usadas no cultivo de culturas de interesse 

econômico, porém sem infestação pelos nematoides mais danosos à cafeicultura. 

Na implantação de novo cafezal em área de cafezais velhos, primeiramente deve ser 

feita a análise do solo e das raízes desses cafeeiros velhos, para constatação das espécies de 

nematoides economicamente importantes para a cafeicultura. Não se deve plantar cafeeiros 

suscetíveis em locais infestados por nematoides, especialmente M. paranaensis e M. incognita 

(Figura 3). 
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Figura 3- Lavoura cafeeira instalada em área com contaminação de M. paranaensis. Foto: 

Sônia M. de L. Salgado. 

 

• Controle químico 
O uso de nematicidas busca reduzir, em curto prazo, a densidade populacional dos 

nematoides em níveis baixos que não produzam danos econômicos ao cafeeiro. Entretanto, a 

decisão sobre o uso desses produtos, assim como de qualquer outra medida de manejo de 

fitonematoides dependerá da condição econômica do cafeicultor e da análise do custo 

benefício da aplicação da medida.  

• Adição de matéria orgânica 
Diversos produtos de origem animal ou vegetal, quando incorporados ao solo, têm 

auxiliado no manejo dos nematoides. Além de reduzir a população de fitonematoides,  

produtos da decomposição de M.O. podem favorecer a estrutura física e química do solo, 

fornecendo nutrientes às plantas e aumentar eficientemente a população de microrganismos e 

inimigos naturais habitantes desse ambiente, exercendo biologicamente o controle dos 

nematoides. 

• Rotação de culturas 
Quando a lavoura esta infestada por nematoide em alguns talhões (infestação em 

reboleira) ou no processo de renovação da lavoura cafeeira, o cafeicultor pode empregar a 

rotação de culturas como medida de manejo dos nematoides. 

Esta prática visa à redução da população dos fitonematoides por meio de cultivos 

alternativos com plantas antagônicas, plantas não hospedeiras ou plantas resistentes. Para área 

infestada por M. exigua ou M. coffeicola, a rotação de cultura pode ser realizada por um ano 

com culturas não hospedeiras, como frutíferas e culturas produtoras de grãos e hortaliças. A 

erradicação de M. incognita e M. paranaensis é muito mais difícil. O plantio sucessivo de 

Crotalaria spectabilis/ aveia-branca/ amendoim, mucuna-preta/aveia-branca/ amendoim e 

mucuna-preta/ aveia e amendoim possibilitou a redução da população de M. paranaensis. 

Em área infestada por M. incognita, Arachis hypogea (amendoim) cv. Tatu, R. 

communis (mamoneira) cv. Guarani, Avena strigosa (aveia-preta), M. deeringiana (mucuna-

anã) e C. spectabilis mostram-se resistentes ao nematoide. 
 
 
 



 4

• Resistência genética 
A resistência de plantas para manejo dos nematoides é um método econômico e eficaz. 

A utilização de cultivares resistentes possibilita a manutenção de populações de nematoides 

abaixo do nível de dano econômico e tem sido utilizada principalmente para os nematoides do 

gênero Meloidogyne, que apresentam uma interação especializada com seus hospedeiros. Há 

uma concentração de esforços da pesquisa no desenvolvimento e manutenção de cultivares 

resistentes aos fitonematoides, porém o avanço nos trabalhos é dificultado pela condição 

perene dessa cultura e pelo período de tempo demandado para as avaliações em área 

infestada. Algumas das principais cultivares de café indicadas para plantio em área infestada e 

o respectivo comportamento ao nematoide estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Cultivares de café e respectivo comportamento a espécies de Meloidogyne. 

Cultivar Linhagem Comportamento ao Meloidogyne sp 

Tupi RN IAC 1669-13 Resistência a Meloidogyne exigua 

Apoatã IAC 2258 Tolerância a Meloidogyne incognita  

Paraíso  H 419-1 Resistencia a M. exigua 

Catiguá MG3 Resistência a M. exigua 

IAPAR 59 IAPAR 59 Resistência a M. exigua 

Catucaí Vermelho 36/6, 20/15, 19/8, 

785/15 

Resistência a M. exigua 

Acauã P 363 Tolerante ao M. exigua 

IPR 100 IPR 100 Resistência a M. exigua, M. paranaensis, 

M. incognita 

Icatu Vermelho IAC 3888 Resistente/Tolerante a M. paranaensis  

IPR 106 IPR 106 M. paranaenses e M. incognita 
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