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A presença de fitonematoides, principalmente do gênero Meloidogyne, nas lavouras cafeeiras 

têm sido um dos principais fatores limitantes à produção, causando sérios prejuízos aos 

cafeicultores. A espécie Meloidogine paranaensis é considerada uma das espécies mais 

prejudiciais ao cafeeiro devido à agressividade e danos ocasionados às raízes, podendo em 

alguns casos comprometer o cultivo do café. A busca por cultivares resistentes a esse 

fitonematoide tem sido uma das prioridades do melhoramento genético do cafeeiro, pois essa 

medida possui boa relação custo-benefício e é ambientalmente segura. O objetivo do trabalho foi 

caracterizar a reação de progênies oriundos do cruzamento entre Híbrido de Timor com Catuaí 

ao parasitismo por Meloidogyne paranaensis. Foram avalidadas 86 progênies F4:5 do cruzamento 

entre Híbrido de Timor com Catuaí, avaliou-se também 4 testemunhas, sendo elas as cultivares 

Mundo Novo IAC 379/19, Catuaí Vermelho IAC 99, Paraíso MG H 419-1 como padrão de 

suscetibilidade e IPR 100 como padrão de resistência. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação, no delineamento de blocos casualizados com oito repetições e parcelas constituídas 

de uma planta. As mudas de cafeeiros foram inoculadas com aproximadamente 9.000 ovos de M. 

paranaensis e avaliadas quanto à matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria fresca de raiz 

extraída (MFRE), incremento de altura (ALT), incremento de diâmetro (DIA), índice de galhas e 

engrossamento (IGE), número de ovos e juvenis do segundo estádio por grama de raiz (NOJGR) 

e Fator de Reprodução (FR).  Os dados transformados para √(x+1) foram submetidos à análise 

estatística pelo programa SISVAR adotando-se significância de 1% de probabilidade, e 

detectando-se diferenças significativas, as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott, a 

5% de probabilidade. Com base no FR verificou-se que as progênies 514-7-14-C73-B3P1, 514-

7-16-C208-B4P6, 518-2-6-C182-B3P5, 518-2-6-C182-B3P8 e 493-1-2-C218-B4P7 apresentam 

resultados semelhantes a cultivar IPR 100 com potencial para resistência à M. paranaensis. Para 

a variável IGE observou-se uma amplitude de variação dos dados de 1,0 (IPR 100) a 5,0 (quatro 

progênies e a cultivar Catuaí Vermelho IAC 99), em cultivares resistentes pode haver formação 

de galhas sem que haja reprodução do nematoide, como também, em plantas suscetíveis pode 

não ocorrer sua formação. Apesar de inferiores às cultivares suscetíveis (Mundo Novo 379/19, 

Catuaí Vermelho IAC 99 e Paraíso MG H 419-1), os valores encontrados para as variáveis de 

crescimento vegetativo nas progênies resistentes são semelhantes a Cultivar IPR 100, a qual tem 

sua resistência à M. paranaensis comprovada. 493-1-2-C218-B4P7 foi a progênie que menos 

diferiu estatisticamente da cultivar IPR 100.   
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