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RESUMO 
 

O Brasil destaca-se entre os grandes produtores mundiais de frutas, por sua 

variedade e capacidade produtiva. Frutos exóticos como a pitaia vem ganhando destaque no 

mercado doméstico e internacional e, por isso, seu cultivo vem crescendo no país, fazendo-se 

necessário mais informações sobre o manejo fitossanitário da cultura. Conhecer os patógenos 

presentes na cultura é essencial para que ocorra o controle adequado da doença e assim favoreça 

o máximo potencial produtivo da planta. Esse trabalho tem o objetivo de relatar como agente 

etiológico os fungos do gênero Diaporthe causando podridão do caule em duas espécies de 

pitaia no estado do Ceará, destacando a sua sintomatologia em laboratório e desenvolvimento 

entre cladódios com desenvolvimento em broto e cladódios com início de desenvolvimento de 

órgão propagativo, possuindo diferença de meses entre os dois tipos de cladódios identificados. 

O material em estudo foi coletado de plantas com sintomas da doença apresentando sinais do 

patógeno, em um pomar de pitaias das espécies Hylocereus polyrhizus e H. megalanthus na 

Área Experimental I da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Fortaleza - CE. As 

amostras foram levadas ao Laboratório de Micologia da UFC onde foram obtidos três fungos 

do gênero Diaporthe. No teste de patogenicidade, os isolados foram inoculados por ferimento 

em cladódios com desenvolvimento em broto e cladódios com início de desenvolvimento de 

órgão propagativo, cultivados em casa de vegetação, das duas espécies de pitaia. A 

patogenicidade foi comprovada para todos os isolados obtidos nesse estudo. A diferença entre 

os cladódios inoculados com desenvolvimento em broto e cladódios com início de 

desenvolvimento de órgão propagativo não interferiu no desenvolvimento do fungo. O isolado 

UFCM-0709 apresentou maior nível de virulência na espécie H. megalanthus. Este é o primeiro 

relato de Diaporthe causando a podridão do caule em H. megalanthus no mundo e o primeiro 

relato dos três isolados fitopatogênicos em pitaia nas Américas. 

 

Palavras-chave: pitahaya; patogenicidade; Diaporthe; cladódio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Brazil stands out among the largest fruit producers in the world, due to its variety and production 

capacity. Exotic fruits such as pitaya have been gaining prominence in the national and 

international market and, therefore, their cultivation has been growing in the country, requiring 

more information about the phytosanitary management of the culture. Knowing the pathogens 

present in the crop is essential for the adequate control of the disease and thus favoring the 

maximum productive potential of the plant. This work aims to report as an etiological agent the 

fungi of the genus Diaporthe causing stem rot in two pitaya species in the state of Ceará, 

highlighting their symptoms in the laboratory and development between cladodes with shoot 

development and cladodes with early development of propagation organs. , with a difference 

of months between the two types of cladodes identified. The material under study was collected 

from plants with signs of the disease in an orchard of pitayas of the species Hylocereus 

polyrhizus and H. megalanthus in Experimental Area I of the Federal University of Ceará, 

Campus of Pici, Fortaleza - CE. The samples were taken to the UFC Mycology Laboratory 

where three Diaporthe fungi were isolated. The isolates were inoculated by wound in young 

and old, cultivated in a forest house, of the two pitaya species. In the pathogenicity test, the 

isolates were inoculated by wound in cladodes with shoot development and cladodes with early 

propagation organ development, cultivated in a greenhouse, of the two pitaya species. 

Pathogenicity was confirmed for all isolates obtained in this study. The difference between the 

cladodes inoculated with shoot development and cladodes with the beginning of propagation 

organ development don't interfere with the development of the fungus. The isolate UFCM-0709 

showed the highest level of virulence in the species H. megalanthus. This is the first report of 

Diaporthe causing stem rot in H. megalanthus in the world and the first report of the three 

phytopathogenic isolates in pitaya in the Americas. 

 
Keywords: pitahaya; pathogenicity; Diaporthe; cladode. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 O cultivo de frutas no Brasil se destaca por sua diversidade produtiva, sendo o 

terceiro maior produtor mundial de frutas, produzindo cerca de 40 milhões de toneladas/ano 

(FAO, 2021). A diversidade de frutas exóticas como a pitaia vem ganhando espaço no mercado 

nacional. O aumento da procura pelo produto, frutos com alto preço de venda e o acesso a 

informações atualizadas de cultivo favorecem o crescimento da atividade no país (LONE et al, 

2020).  

Segundo Santana (2019), existem cinco espécies de pitaia de interesse comercial no 

Brasil, são elas a Hylocereus undatus (Hamworth) Britton & Rose, H. megalanthus (K. Schum. 

Ex Vaupel) Ralf Bauer, H. setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer, H. polyrhizus (Weber) Britoon & 

Rose e H. costaricensis (Weber) Britoon & Rose, que se diferem em composição química, 

características fisiológicas e morfológicas. O aumento do interesse por parte dos produtores e 

incentivos ao cultivo da pitaia promovem o desenvolvimento da cultura em âmbito nacional. 

Destacam-se como maiores produtores, em sequência, os estados de São Paulo, Santa Catarina, 

Minas Gerais e Paraná, apresentando avanços em produção nos estados do Nordeste como 

Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. (SANTANA, 2019). 

Relatos e caracterização de agentes causadores de doenças em pitaia ainda não são 

amplamente difundidos no país. Nesse contexto, são necessários mais estudos e divulgação de 

informações referentes ao monitoramento e controle de doenças na cultura. A identificação de 

agentes causadores de doenças em pitaia é necessária visando seu manejo fitossanitário, de 

modo a reduzir perdas decorrente da ação de fitopatógenos, como recomenda Almeida (2018). 

Autores em seus trabalhos mostram que fungos do gênero Diaporthe causam mancha 

cinza do caule em espécies de pitaia, com relatos e identificação de espécies fúngicas na Malásia 

e Taiwan (HUDA‑SHAKIRAH, et al. 2021; WANG, et al. 2021). As recentes descobertas sobre 

a ação desses fungos em Hylocereus sp. revelam que há necessidade de atualização no que diz 

respeito ao manejo fitossanitário da cultura. 

Esse trabalho teve como objetivo conhecer o agente etiológico causador da podridão do 

caule em duas espécies de pitaia H. polyrhizus e H. megalanthus no estado do Ceará, 

comparando o desenvolvimento, em laboratório, dos isolados inoculados com diferentes níveis 

de desenvolvimento. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral  

 

Relatar o agente etiológico da podridão do caule nas espécies de pitaia Hylocereus 

polyrhizus e Hylocereus megalanthus no estado do Ceará. 

 

2.2 Específicos  

 

● Avaliar a agressividade de isolados fúngicos causadores da podridão do caule 

em duas espécies de pitaia;  

● Avaliar a agressividade dos isolados em diferentes estádios de desenvolvimento 

dos cladódios de pitaia; 

● Preservar a diversidade de isolados fúngicos associados a podridão do caule da 

pitaia no estado do Ceará. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 A cultura da pitaia 

 

A pitaia é uma planta pertencente à família Cactaceae, originada da América 

Tropical e Subtropical, incluindo México e Brasil. É uma frutífera perene, epífita ou 

semiepífita, também conhecida como “dragon fruit”, pitaya e pitahaya, apresentando fruto com 

aparência de baga escamosa, sabor e características organolépticas atrativas ao mercado “in 

natura” e indústria (MOREIRA et al., 2012). 

De acordo com a enciclopédia britânica, o termo pitaia originou-se da palavra 

pitahaya, reportando às civilizações pré-colombianas e significa frutas escamosas. São 

xerófilas, rupícolas e/ou terrestres, ramificadas, apresentam cladódios de coloração verde 

quando jovem e ao envelhecerem tornam-se pálidas, possuem espinhos de 1 a 4 mm de 

comprimento (ADGWICH, 1991).  

Por seus frutos serem exóticos, com cor e aparência atraente e com inúmeros 

benefícios para a saúde, a planta vem despertando o interesse dos produtores e consumidores 

(FAN et al., 2016). No Brasil as espécies mais cultivadas até ao ano de 2014, foram a H. undatus 

e H. polyrhizus, com destaque ao Estado de São Paulo como maior produtor (NUNES et al., 

2014). Com o avanço da atividade e expansão do conhecimento sobre o cultivo da pitaia, mais 

espécies vêm sendo cultivadas de forma comercial por todo país, são elas H. megalanthus, H. 

costaricense e H. setaceus (SANTANA, 2019). 

 

3.2 Pitaia vermelha – H. polyrhizus 

 

A espécie H. polyrhizus é chamada de pitaia vermelha em razão de seus frutos 

possuírem casca de cor vermelha com polpa vermelho-púrpura brilhante e sementes pequenas 

e escuras (CORREIA, NASCIMENTO, MORAIS, 2016). Planta nativa do México, cultivada 

em todo o mundo, com destaque para Taiwan, Israel Vietnã e sul da China. Com cultivos mais 

recentes na Tailândia, Austrália, Estados Unidos, Malásia e Brasil. Seus frutos destacam-se por 

sua coloração vermelha e seu alto teor de antioxidantes (MIRANDA-CASTRO, 2016). 

Segundo Cordeiro et al, (2015), a pitaia vermelha (H. polyrhizus) apresentou 

quantidade altas dos nutrientes nitrogênio, potássio, cálcio, ferro, manganês e zinco, 

apresentando valores elevados para conteúdo de água e teor de fibras. Com teor médio de 

sólidos solúveis de 13,14° Brix, e com acidez titulável, 0,29 mg de ácido málico 100-1 mL de 
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suco. Apresentando características físicas, químicas e nutricionais muito favoráveis ao 

consumo “in natura”, assim como interesse para uso na indústria.   

 

3.3 Pitaia amarela – H. megalanthus 

 

A pitaia amarela (H. megalanthus) vem se tornado promissora para o mercado 

externo, sendo originada na região da América Central e México, as pertencentes à família 

Cactaceae, reclassificada para o gênero Hylocereus, é classificada como epifítica e semiepífita. 

Apresentam flores noturnas e frutos comestíveis (KOROTKOVA, BORSCH, ARIAS, 2017). 

Seus frutos possuem polpa branca com sementes escuras e casca de coloração amarela, é 

conhecida também como “pitaia colombiana” (MOREIRA et al., 2012), sendo amplamente 

difundida na Colômbia. 

A H. megalanthus, anteriormente classificada como Selenicereus megalanthus, 

possui a polpa mais doce quando comparada com as outras espécies de pitaia devido a maior 

quantidade de sólidos solúveis no fruto, sendo mais concentrada na parte mediana e sua acidez 

pode variar de 0,10 % a 0,15 % de ácido cítrico (LIMA et al., 2013) 

 

3.4 Cultivo de pitaia no Brasil 

 

A introdução do cultivo da pitaia vermelha no Brasil ocorreu na década de 90 no 

estado de São Paulo e veio se expandindo, desde então pelo território nacional. Destacando-se 

por suas características rústicas e pela crescente demanda por frutas exóticas e “in natura” 

(SANTANA, 2019, MOREIRA et al, 2012).  

Ao longo dos anos o interesse comercial pela cultura trouxe inúmeras variedades e 

espécies de pitaia, buscando diversidade na coloração e sabor dos frutos e adaptabilidade das 

plantas as condições de solo e clima brasileiro. Promovendo o desenvolvimento de cultivares 

adaptadas e estudos voltados para seleção de cultivares mais produtivas de origem nacional. No 

Brasil as espécies mais cultivadas são H. undatus e H. polyrhizus (NUNES et al., 2014). 

O método de cultivo mais adotado e recomendado é o tutoramento em palanque ou 

mourão de concreto ou madeira, conduzindo em haste única até chegar a altura de 1,60 m - 1,80 

m, onde é realizada uma poda para estimular brotações laterais, sendo conduzida em sistema de 

pernadas em pneu de borracha cortados ou não, presos ao mourão por hastes de ferro, 

sustentando a copa da planta. A densidade de plantio pode variar em quantidade de plantas por 

mourão (PENHA, 2019). 
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Os pomares de pitaia são em sua maioria, conduzidos em sistema de adubação 

orgânica, apresentando bons resultados de produtividade. Alguns estudos vêm sendo realizados 

sobre a fisiologia e necessidade nutricional da planta, destacando estudos realizados no estado 

do Ceará, pontuado a relação de dosagens de nitrogênio e potássio na produtividade da planta 

(SANTANA, 2019). A disponibilidade de estudos direcionados ao manejo e produtividade da 

cultura geram visibilidade para o cultivo da pitaia. 

As principais cultivares de pitaia que os produtores tem acesso são: as pitaias 

vermelhas com espécies H. polyrhizus, H. undatus e H. costaricensis, com variação de 

tonalidades da cor rosa ao vermelho púrpuro, pitaia amarela (H. megalanthus) de casca amarela 

com espinhos e polpa branca, muito comum na Colômbia, além da pitaia do cerrado (H. 

setaceus) de menor tamanho, apresentando polpa branca e casca vermelha (SANTANA, 2019, 

NUNES et al, 2014).  

Segundo Lone et al (2020), produtores, técnicos e agrônomos ainda possuem 

dúvidas sobre o cultivo de pitaia, devido ser uma cultura recentemente cultivada no país. 

Mostrando que mesmo em regiões com alta produção do fruto, ainda há necessidade de 

divulgação e construção de material didático sobre o cultivo da pitaia. Destacando a falta de 

informações sobre pragas e doenças nas regiões produtoras. De acordo com o IBGE (2020), em 

2017, foram produzidas 1.549 ton. em 536 ha, destacando a região Sudeste como maior 

produtora da fruta. No Brasil, a cultura ainda está em expansão. 

Os maiores cultivos de pitaia amarela no Brasil se encontram no estado de São 

Paulo, com crescente expansão para as demais regiões do país, devido ao excelente preço de 

mercado e aprovação da fruta no mercado consumidor (TAKAHASH et al., 2008). Com o 

desenvolvimento da atividade, vários produtores usam a cultura como fonte alternativa para 

geração de renda em suas propriedades.  

 

3.5 Cultivo de pitaia no Ceará 

 

 Os maiores pomares de pitaia no estado do Ceará encontram-se na região da 

Chapada do Apodí, nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, totalizando 

aproximadamente 15 hectares da cultura.  A produção ocorre durante todo ano, compreendendo 

os meses de janeiro a abril como os de maior produção, com decréscimos nas épocas de chuva 

devido a interferência na polinização dos frutos. O fruto já é comercializado nas principais redes 

de supermercados de Fortaleza, ganhando espaço em feiras, alcançando consumidores mais 

exigentes e a indústria alimentícia (NUNES et al, 2014, OLIVEIRA, 2019). 
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O sistema de cultivo adotado por produtores é o de palanques ou mourão de cimento 

ou ainda de madeira com uso de pneu, com variações nas quantidades de plantas por cova. O 

sistema em arame também pode ser utilizado entre os produtores. 

A pitaia vermelha (Hylocereus sp.)  tem se destacado no mercado. E o interesse 

sobre a cultura tem crescido entre pequenos produtores, onde esperam obter bons preços pelos 

frutos, ganhando destaque em supermercados e feiras de orgânicos (OLIVEIRA, 2019).  

A maior parte da produção, cerca de 80%, ocorre nos meses de novembro e maio. 

Podendo obter produtividade variáveis nos primeiros anos de cultivo de pitaia vermelha 

(Hylocereus sp), com 5 t ha-1 no primeiro ano, 10 t ha-1 no segundo, 20 t ha-1 no terceiro e, 25 t 

ha-1 no quarto ano seguido de estabilização da produtividade média entre 25 e 30 t ha-1 

(OLIVEIRA, 2019). 

A comercialização do fruto no estado é classificada em: classe I (acima de 250 g), 

geralmente destinadas a mercados mais exigentes; classe II (entre 250 e 100 g), destinados a 

mercados menos exigentes em tamanho e massa; e, classe III (abaixo de 100 g), fruto 

comumente utilizado para a produção de polpa (SANTANA, 2019). 

 
De acordo com a matéria online do jornal O Povo (2021), 

 
Assim como fizeram com algodão e o trigo, o Governo do Ceará planeja incentivar 
o cultivo de culturas nobres entre os produtores do Estado, gerando um retorno do 
investimento maior aos agricultores do Estado. A ideia é estimular a plantação 
de pitaya, mirtilo, avocado (abacate).  

 
A pitaia apresenta grande potencial de crescimento e geração de renda para os 

produtores do estado. O incentivo do governo ao desenvolvimento da cultura ressalta a 

necessidade de fornecer informações sobre pragas e doenças, promovendo melhores índices de 

produtividade evitando perdas decorrentes ação de doenças na cultura.  

 

3.6 Doenças de pitaia 

 

O cultivo da pitaia tem se expandido mundialmente e consequentemente, sintomas 

de ataques de patógenos tem sido observado e relatado na cultura. São descritas inúmeras 

espécies de fitopatógenos causando danos em frutos, cladódios, flores e raízes em pitaia pelo 

mundo. Sendo que a maior parte das doenças são de origem fúngica. Os principais gêneros de 

fungos associados às diversas espécies de Hylocereus são: Alternaria sp.; Aureobasidium sp.; 

Bipolares sp. Botryosphaeria sp.; Colletotrichum sp.; Curvularia sp.; Diaporthe sp.; Fusarium 
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sp.; Gibberella sp.; Monilinia sp.; Neocosmopora sp.; Neoscytalidium sp.; Nigrospora sp.e 

Sclerotium sp. (BALENDRES; BENGOA, 2019; WANG et al., 2021). 

No Brasil são poucos os problemas relatados na cultura, entretanto, já foram 

relatados os fungos do gênero: Bipolaris, Alternaria, Colletotrichum, Fusarium, Curvularia, 

Aureobasidum (ALMEIDA, 2018; BALENDRES; BENGOA, 2019), causando problemas no 

desenvolvimento da planta e frutos. 

No Brasil foi publicado o primeiro relato de Colletotrichum gloeosporioides como 

agente fitopatológico em H. megalanthus, apresentando manchas laranjas-avermelhadas com 

halos cloróticos nos cladódios e frutos em plantas no estado de São Paulo (TAKAHASH et al., 

2008). Os relatos de doenças de origem fúngica mostram que existe a necessidade de 

desenvolver mais estudos sobre o manejo de pitaia. 

A variedade de fitopatógenos causadores de doenças em pitaia demonstra que a 

expansão da atividade deve ocorrer de forma segura evitando contaminação e disseminação de 

doenças. Segundo Almeida (2018), existe uma variedade de fungos causadores de doença na 

cultura da pitaia no Brasil. Foi comprovado a patogenicidade de fungos Aureobasidium sp. e 

Curvularia sp. na pitaia pela primeira vez no Brasil, assim como espécies dos gêneros 

Colletotrichum, Aureobasidium e Curvularia como patogênicos à pitaia no estado do Ceará. 

Entretanto necessitam-se de mais estudos sobre os patógenos que causam doenças 

na cultura. Em 2019 foi relatado em Bangladesh a ocorrência de Diaporthe phaseolorum, 

causador de uma doença ainda pouco relatada e que vem trazendo prejuízos para a cultura 

(KARIM et al., 2019). 

 

3.7 Fungos do gênero Diaporthe 

 

O gênero Diaporthe Nitschke possui uma grande gama de espécies com diversos 

hospedeiros, podendo ser um organismo fitopatogênico, endofítico e saprófito (MARIN-FELIX 

et al., 2018). As espécies de Diaporthe são responsáveis por diversas doenças em uma ampla 

gama de hospedeiros, incluindo as de importância agronômica, florestal e ornamental (YANG 

et al., 2018). Diaporthe spp. pode causar diferentes tipos de sintomas como podridão de raízes, 

caules e frutos, cancros da haste, manchas foliares. É o agente causador de várias doenças de 

importância econômica em grandes culturas como a soja, recentemente identificado como 

causador de mancha cinza do caule ou podridão do caule em pitaia (GOMES, 2012; HENNING 

et al, 2014; KARIN et al, 2019; WANG, et al. 2021; HUDA‑SHAKIRAH, et al. 2021). 
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Por possuírem comportamento ecológico diversificados, trabalhos com descrição 

de espécies de Diaporthe, devem ser empregados utilizando análises moleculares a fim de 

elucidar a taxonomia e a filogenia do isolado estudado. Pois quando obtidos de um mesmo 

hospedeiro podem ser de espécies diferentes, assim, causar doenças no mesmo hospedeiro, 

necessitando de estudos moleculares para confirmar o agente causador da doença (GOMES, 

2012). 

 

3.8 Doenças em plantas causadas por fungos do gênero Diaporthe 

 

Fungos do gênero Diaporthe estão associados a seca de haste, podridão de caule e 

de sementes em grandes culturas. Na soja ocorre o cancro da haste [Diaporthe aspalathi (sin. 

Diaporthe phaseolorum var. meridionalis) e Diaporthe caulivora (sin. D. phaseolorum var. 

caulivora)] (HENNING et al, 2014).  Os fungos do gênero Diaporthe também podem ser 

fitopatógenos causando podridão peduncular e nos frutos de frutíferas como nas culturas da 

manga e pitaia. 

 

3.8.1 Diaporthe na cultura da manga 

 

Condição de chuvas constantes e altas temperaturas favorecem o surgimento de 

podridões na manga, muitos gêneros fúngicos podem estar associados a podridão na manga, 

tais como Aspergillus sp.; Botryodiplodia sp.; Colletotrichum sp.; Diaporthe sp.; Diplodia sp.; 

Dothiorella sp; Hendersonula sp.; Pestalotia sp.; Penicillium sp. e Phomopsis sp. (RIBEIRO, 

2005). 

O fungo D. citri está associado a podridão peduncular e podridão do fruto na cultura 

da manga. Condição de chuvas constantes e altas temperaturas favorecem o surgimento de 

podridões na manga. A incidência do D. citri provoca lesões nas porções do fruto, possuem 

aspecto coriáceo, flexível e com coloração pardo-amarelada ao pardo-escuro. Para controle e 

diminuição da incidência é recomendado manusear os frutos de modo a não causar ferimentos 

impedindo que fitopatógenos possam se desenvolver (RIBEIRO, 2005).   

 

3.8.2 Diaporthe na cultura da pitaia 

 

O primeiro relato da doença que se tem conhecimento foi em Bangladesh em 2019, 

onde foram observados sintomas de podridão no caule. A lesão possuía uma depressão coberta 
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por uma massa picnidial preta na superfície e com margens amarelas e estavam presentes em 

82% das plantas de Hylocereus undatus. Após análises morfológicas, moleculares e de 

patogenicidade, o fungo foi identificado como Diaporthe phaseolorum (KARIN et al., 2019). 

Em Taiwan foram observadas espécies de pitaia (H. undatus e H. polyrhizus) com 

sintomas em cladódios apresentando lesões laranjas-avermelhadas a marrom escura, sintomas 

semelhantes ao cancro do caule causado por Neoscytalidium dimidiatum. Ao examinar o 

material foi observado outros tipos de manchas onde foram detectados três isolados de 

Diaporthe. Na análise morfológica foram observados somente α-conídios. No teste de 

patogenicidade, foram testadas as pitaias das espécies H. undatus e H. polyrhizus, após 6 dias 

da inoculação foram observadas lesões irregulares, marrom escuro e lesões aquosas. 

Posteriormente, foi realizado análises filogenéticas onde foi identificado o isolado como 

Diaporthe ueckerae (D. Udayanga & L.A. Castlebury) (WANG et al., 2021).  

Estudo recentemente realizado na Malásia observou na superfície dos caules de 

pitaia (H. polyrhizus) lesões irregulares cloróticas cinzas e picnídios e os isolados que causaram 

esse sintoma foram identificados, através de análises moleculares, como: D. arecae, D. 

eugeniae, D. hongkongensis, D. phaseolorum e D. tectonendophytica (HUDA-SHAKIRAH et 

al., 2021). Logo, é possível identificar a carência de estudos sobre a associação de sintomas e 

o conhecimento do agente etiológico dentro da cultura da pitaia que tem se expandido a cada 

ano, necessitando de mais estudos de identificação de doenças no campo de produção, 

principalmente no estado do Ceará.    
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Coleta de amostras 

 

Os materiais de pitaia (H. polyrhizus e H. megalanthus) utilizados para o estudo 

foram coletados em novembro de 2021 na área experimental de cultivo de pitaia no setor de 

Agricultura I (3°44'24.5"S 38°34'30.8"W, altitude 19,2 m), Centro de Ciências Agrárias, 

Universidade Federal do Ceará, UFC – Fortaleza, CE. Classificação Köppen (1918) qualifica o 

clima tipo Aw’(Clima tropical chuvoso), com temperatura média anual de 26,5 ºC. 

 As plantas foram conduzidas em vasos por sistema de tutoramento em palanques 

de madeira, à pleno sol em diferentes doses de calagem. O pomar é formado por 40 pitaias H. 

polyrhizus e 40 pitaias H. megalanthus, onde todas 80 plantas apresentaram manchas brancas 

acinzentadas com pontuações pretas e bordas amareladas ao marrom. Foram selecionadas 10 

plantas ao acaso distantes entre si para coleta de material de H. polyrhizus e 10 plantas ao acaso 

distantes entre si para H. megalanthus. 

Foram coletados fragmentos do cladódio que possuíam lesões arredondadas a 

irregular, de coloração acinzentada com pontuações negras imersas no tecido e, às vezes, com 

bordas cloróticas. Desses cladódios foram retirados três fragmentos com cerca de 5mm de 

diâmetro na região transitória entre o tecido sintomático para o sadio de cada planta. Os 

materiais foram avaliados no Laboratório de Micologia, Setor de Fitossanidade, Departamento 

de Fitotecnia, UFC. 

 

4.2 Isolamento Indireto 

 

Não foram observadas estruturas visíveis do patógeno nas amostras coletadas, logo, 

foi realizado o processo de isolamento indireto. Os fragmentos foram imersos em solução álcool 

70% por 1 minuto, seguidos de imersão em solução de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo 

por 1 minuto, seguidos de duas lavagens com água destilada esterilizada (ADE), de modo a 

reduzir a presença de organismos saprófitos e contaminantes.  

Os fragmentos foram plaqueados em placas de Petri contendo meio de cultura 

batata, dextrose e ágar (BDA), e foram adicionados os antibióticos cloranfenicol e 

estreptomicina (100ppm), a fim de inibir o crescimento de bactérias, evitando contaminações. 

As placas contendo os fragmentos foram incubados na presença luz a 28±°C por 4 dias, onde 
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foi verificado o desenvolvimento dos fungos. Posteriormente os isolados foram repicados para 

placas de Petri com BDA e utilizados para os demais estudos. 

 

4.2.1 Obtenção de culturas monospóricas 

 

Após a visualização do patógeno em microscópio de luz, foi realizado a obtenção 

de culturas monospóricas para as amostras que continham esporos. Foram retiradas as 

exsudações dos picnídios com alça de platina e transferidos para tubos criogênicos contendo 

água destilada esterilizada (ADE) + tween 2%. Foi realizada a homogeneização e uma alíquota 

de 100 µL foi depositada em placas de Petri contendo meio de cultura spezieller nahrstoffarmer 

agar (SNA).   

Com o auxílio de uma alça de Drigalski a solução foi espalhada pela placa de Petri. 

Após cerca de 24 h foi realizado a visualização das placas em microscópio de luz no aumento 

de 5x e 10x, a fim de monitorar a germinação de esporos. Após a localização de esporos isolados 

com início de germinação, com auxílio de agulha esterilizada, foram transferidos apenas um 

esporo germinado para placas de Petri contendo meio BDA. 

 As placas foram incubadas a 25 °C com fotoperíodo de 12 h. Após o 

desenvolvimento de micélio foi observada a pureza do isolado.  

 

4.2.2 Ponta de hifa 

  

Para os isolados cultivados em meio BDA, com crescimento micelial e que não 

apresentaram esporulação, foram realizadas a técnica de ponta de hifa, a fim de obter culturas 

puras. Os isolados após cinco dias de crescimento em meio BDA foram repicados para placas 

de Petri contendo o meio SNA, permitindo baixo desenvolvimento necessário para visualização 

das pontas de hifas. 

Os isolados plaqueados em meio SNA foram incubados a 25± °C com fotoperíodo 

de 12 h, sendo observado o desenvolvimento do micélio até que pudessem ser selecionadas as 

pontas de hifas isoladas. Com auxílio de agulha esterilizada, as pontas de hifas foram 

transferidas para placas de Petri contendo BDA, obtendo as culturas puras. As placas foram 

incubadas a 25± °C com fotoperíodo de 12 h. Após o desenvolvimento de micélio foi observada 

a pureza do isolado. Confirmando a pureza das culturas obtidas, foi possível realizar o teste de 

patogenicidade.  
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4.2.3 Preservação dos isolados fúngicos  

 

 Os isolados identificados morfologicamente foram preservados pelo método de 

Castellani (DHINGRA; SINCLAIR, 1995). Cinco discos de BDA (5 mm de diâmetro) contendo 

o crescimento fúngico foram transferidos para tubos criogênicos de 2 mL contendo 1,5 mL de 

água destilada esterilizada e depositados na Coleção Micológica da UFC – UFCM, Laboratório 

de Micologia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará – Campus Pici, 

Fortaleza, CE. 

 

4.3 Teste de patogenicidade e agressividade  

 

O teste de patogenicidade foi realizado para demonstrar que os isolados obtidos são 

patogênicos a cultura da pitaia. 

 

4.3.1 Obtenção de cladódios para inoculação 

 

O material utilizado foi obtido de plantas adultas em casa de vegetação e campo, 

cultivadas no Setor de Agricultura I, Centro de Ciências Agrárias, UFC, Campus do Pici, 

Fortaleza - CE. As plantas foram propagadas por meio vegetativo, pelo uso da técnica de 

estaquia, com cladódios de 15 - 30 cm de comprimento. Foram utilizadas 10 plantas de H. 

megalanthus e 10 plantas de H. polyrhizus cultivadas em vaso de modo a obter cladódios sadios. 

As plantas foram transplantadas e conduzidas em vaso contendo 4 L de solo areno-

argiloso, com exceção de três plantas de H. polyrhizus que foram conduzidas em campo, devido 

apresentar cladódios sadios e aptos para o uso no estudo. Ocorreu adubação semanal de macro 

e micronutrientes. A irrigação foi realizada em dias intercalados utilizando 500 mL de água por 

vaso. O experimento foi conduzido em torno de 3 meses até a formação de novos cladódios.  

De modo a avaliar o desenvolvimento do patógeno em diferentes estádios de 

formação de cladódios, os mesmos foram classificados entre cladódios com desenvolvimento 

em broto, sendo estes até 2 meses de formação e cladódios com início de desenvolvimento de 

órgão propagativo, possuindo mais de 4 meses de formação. 

Para o teste de patogenicidade e agressividade foram selecionados seis cladódios 

novos e seis cladódios velhos para H. polyrhizus, já para H. megalanthus foram selecionados 

nove cladódios novos e nove cladódios velhos. A quantidade foi proporcional ao número de 

isolados do fitopatógeno para cada espécie de pitaia, testemunhas e repetições. 
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4.3.2 Teste de patogenicidade e agressividade 

 

A patogenicidade e a agressividade dos isolados fúngicos obtidos foi avaliada em 

cladódios com diferentes estágios de desenvolvimento: cladódios novos (até 2 meses) e velhos 

(4 meses) de pitaia das espécies de H. polyrhizus e H. megalanthus sem sintomas de doenças. 

Os cladódios foram lavados em água corrente e desinfestados superficialmente em solução de 

hipoclorito de sódio 1% por 3 min e lavados com água destilada esterilizada (ADE) por 3 min 

e levados para secar sobre papel toalha em torno de 40 min. Após secagem, os cladódios foram 

organizados em bancada.  

Foram realizadas três repetições para cada isolado e para cada tipo de cladódio. Para 

cada cladódio foram realizados três ferimentos com furador de 5 mm de diâmetro à 

profundidade de 2 mm. Um disco de micélio (5 mm de diâmetro) de cada isolado foi retirado 

da margem da colônia com 5 dias de crescimento em BDA e transferidos para o ponto da 

epiderme ferida.  Para a testemunha, foram utilizados discos de BDA não colonizados pelo 

fungo.   

Cada cladódio foi colocado sobre tampas de placa de Petri esterilizada e acondicionados 

em sacos plásticos com algodão umedecidos com ADE e mantidas em condições de laboratório 

(25± ºC e fotoperíodo de 12 h). A progressão da doença foi observada diariamente, realizando 

duas medições perpendiculares do diâmetro da lesão no 9º e 21º dia após a inoculação. Foi 

considerado patogênico o isolado que induziu sintomas em comparação à testemunha. Nos 

casos em que a patogenicidade foi confirmada, a agressividade dos isolados foi estimada pela 

mensuração do diâmetro da lesão (mm) induzida. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, com três repetições (cladódios) por isolado e por idade do cladódio.  

As áreas das lesões foram analisadas em ANOVA, médias comparadas pelo teste 

de Tukey (p < 0,05) usando o software Sisvar®. As amostras foram re-isoladas de H. polyrhizus 

e H. megalanthus e comparadas com as culturas originais, para finalizar o postulado de Koch.  

 

4.4 Morfologia  

 

Para a caracterização dos isolados os fungos obtidos foram repicados para placas 

de Petri contendo meio BDA 28±°C e após 30 dias foram realizadas as avalições em relação a 

coloração do micélio e a mensuração dos conídios. Para a coloração do micélio foi utilizada a 

cartela de cores micológicas (RAYNER, 1970) onde foram observadas a frente e o verso da 
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placa de Petri. Foram realizadas 30 medições dos esporos encontrados, utilizando o software 

MOTIC Images Plus 2.0.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Das 20 plantas de pitaia amostradas na área experimental de cultivo de pitaia da 

Universidade Federal do Ceará, foram obtidos 3 isolados fúngicos oriundos de partes com 

sintomas de podridão do caule. Foram obtidos dois isolados (UFCM-0708 e UFCM-0709) da 

H. megalanthus   e um isolado (UFCM-0710) da H. polyrhizus. 

 

5.1 Caracterização morfológica 

 

Baseados nas características das colônias e da morfometria dos conídios, foi 

possível a identificação dos 3 isolados em nível de gênero (BARNETT; HUNTER, 2006)  

A coloração das colônias apresentou variação, de colônias esbranquiçadas a 

acinzentadas (Figura 1) e houve a presença de picnídios pretos com exsudados de aparência 

leitosa em meio ágar batata dextrose (BDA) (Figura 2).  

 
Figura 1 – Coloração de colônias. 

 

Fonte: Autor 
Diversidade da coloração do micélio dos isolados de pitaia em placas de Petri: isolado UFCM-0708 (a) e (b); 
isolado UFCM-0709 (c) e (d) e isolado UFCM-0710 (e) e (f), com a frente e o verso da placa de Petri, 
respectivamente. 

FRENTE FRENTE FRENTE 

VERSO VERSO VERSO 
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Figura 2 – Exsudação de conídios a partir de picnídios dos isolados de Diaporthe em pitaia. 

 

 
Baseado em características morfológicas, principalmente pelo formato dos conídios 

(após os 30 dias de crescimento) os três isolados fúngicos foram provisoriamente identificados 

como espécies do gênero Diaporthe (BARNETT; HUNTER, 2006). Foi possível observar α-

conídios e β-conídios produzidos por conidiomas de picnídios nos isolados UFCM-0708 e 

UFCM-0710, apenas β-conídios foram observados no isolado UFCM-0709 (Figura 3). Os α-

conídios foram caracterizados como fusiformes, asseptados e hialinos, já os β-conídios foram 

caracterizados como filiformes, asseptados e hialinos. As mesmas características foram 

encontradas em trabalhos relatados com Diaporthe em pitaia (KARIN et al., 2019; HUDA-

SHAKIRAH et al., 2021; WANG et al., 2021). As mensurações dos conídios foram 

apresentadas na tabela 1.  

 
Figura 3 – Morfologia dos conídios 

 

Fonte: Autor 
Visualização dos conídios em microscópio com lente de 40x. Setas foram utilizadas para indicar o tipo de 
conídio. UFCM-0708 apresentando α e ß conídios (a), UFCM-0709 apresentou somente ß conídios (b) e o 
UFCM-0710 apresentou α e ß conídios (c). 

Fonte: Autor 
Exsudação dos picnídios de coloração preta dos isolados UFCM-0708 (a), UFCM-0709 (b) e UFCM-0710 (c). 
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    Tabela 1 – Características morfológicas dos esporos dos isolados de Diaporthe. 

 
5.2 Teste de patogenicidade e agressividade 

 

Todos os isolados de Diaporthe que foram obtidos de cladódios sintomáticos no 

campo das espécies de H. megalanthus e H. polyrhizus foram patogênicos. Tanto os cladódios 

novos como velhos das duas espécies de pitaia apresentaram os sintomas similares aos 

encontrados no campo (Fig. 4 e 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Características morfológicas 

Isolado Colônia em BDA α-conídios β-conídios 

 
UFCM-0708 

 

Frente: 105 smoke grey 
Verso: 107 – grey olivaceous 
a 105 smoke grey 

Fusiformes, hialinos e 
asseptados 6,4 – 9,7 
(8,03) µm x 1,2 – 2,4 
(1,72) µm. 

Filiformes, hialinos e 
asseptados 15 – 22,5 
(18,83) µm x 0,6 – 1,7 µm 
(0,99) µm. 

 
UFCM-0709* 

 

Frente: 125 lavander grey 
Verso: 107 – grey olivaceous 
a 105 smoke grey 

Não observado 
Filiformes, hialinos e 
asseptados 19,2 – 28 (22,6) 
µm x 0,7 – 1,4 (0,97) µm. 

 
UFCM-0710 

 

Frente: 105 smoke grey 
Verso: 119 – dark grey a 
107– grey olivaceous 

Fusiformes, hialinos e 
asseptados  
6 – 13,1 (8,19) µm x 1,7 
– 2,4 (2,03) µm. 

Filiformes, hialinos e 
asseptados 17,2 – 27,5 
(22,33) µm x 0,5 - 1 
(0,763) µm. 

Fonte: autor  
Caracterização morfológica de Diaporthe spp. realizadas após 30 dias de crescimento. Estão 
apresentados os valores  mínimos e máximos dos conídios mensurados e o valor médio encontra-se 
entre parêntesis (n=30). 
*Não foi possível observar α-conídios no isolado UFCM-0709. 
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Figura 4 – Lesões nos cladódios de Hylocereus polyrhizus 

 
Fonte: Autor 
Resultado do teste de patogenicidade e agressividade após 21 dias após a inoculação do isolado UFCM-
0710 (A), testemunha inoculada com disco de micélio sem o fungo (B) e os sintomas naturais presentes no 
campo (C). Sigla (DB) – cladódio com desenvolvimento em broto, (DO) – cladódio com início de 
desenvolvimento do órgão propagativo. Letra R – repetição. 

 

(DB) (DB) (DB) (DO) (DO) (DO) 

(DO) (DO) (DO) (DB) (DB) (DB) 
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Figura 5 – Lesões nos cladódios de Hylocereus megalanthus 

 
Fonte: Autor 
Resultado do teste de patogenicidade e agressividade após 21 dias após a inoculação do isolado UFCM-0708 (A), 
UFCM-0709 (B) e testemunha inoculada com disco de micélio sem o fungo (C) e os sintomas naturais presentes 
no campo (D). Sigla (DB) – cladódio com desenvolvimento em broto, (DO) – cladódio com início de 
desenvolvimento do órgão propagativo. Letra R – repetição. 
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Os sintomas encontrados no presente trabalho foram semelhantes ao trabalho de 

Huda-Shakirah et al (2021), pois os sintomas iniciais apresentaram-se com lesões amareladas 

a marrom-escura, um pouco aquosa (Figura 6) e com o decorrer do desenvolvimento dos 

sintomas, a lesão tornou-se acinzentada e pequenos picnídios pretos se desenvolveram na lesão. 

Não houveram sintomas de Diaporthe nas testemunhas.  

 
Figura 6 – Sintomas da podridão do caule 

 

 
Na primeira avaliação, no 9° dia após a inoculação, foi observado em cladódios 

novos que os isolados UFCM-0709 apresentaram maior desenvolvimento da lesão na H. 

megalanthus em comparação ao isolado UFCM-0708 e ao isolado UFCM-0710 em H. 

polyrhizus. 

Entre os cladódios novos e velhos foram observados que no cladódio velho o 

isolado UFCM-0709 foi o mais agressivo, causando uma lesão média de 1,6 cm e de 0,8 cm em 

cladódios novos. O isolado UFCM-0710 no cladódio velho apresentou a menor lesão (Tabela 

2).  

Fonte: Autor 
Sintomas de podridão do caule no campo em H. megalanthus (A.1); Sintoma em H. megalanthus após 
9 dias de inoculação, apresentando bordos irregulares, com lesão marrom escuro (A.2); tecido vegetal 
após 9 dias inoculado com disco de BDA (A.3). 
Sintomas de podridão do caule no campo em H. polyrhizus (B.1), Sintoma em H. polyrhizus após 9 
dias de inoculação, apresentando bordos irregulares, com lesão marrom escuro (B.2); tecido vegetal 
após 9 dias inoculado com disco de BDA (B.3). 

H. megalanthus 

H. polyrhizus 
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Os isolados de Diaporthe exibiram diferentes tamanhos de lesões depois de 21 dias 

da inoculação. Os isolados de H. megalanthus inoculados foram mais agressivos comparados 

aos isolados de H. polyrhizus.  Todos as lesões apresentaram aumento de diâmetro.  

 

Tabela 2 – Diâmetros médios de lesões nos cladódios de pitaia após período 9 e 21 dias de 
inoculação. 

ISOLADOS 
DIÂMETRO MÈDIO 9D 

(cm) 
DIÂMETRO MÈDIO 21D 

(cm) 

UFCM-0708TN 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0708TV 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0709TN 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0709TV 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0710TN 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0710TV 0,60    a 0,60    a 

UFCM-0710V 0.60    a 0.70    b 

UFCM-0710N 0.70    b 0.80    c 

UFCM-0708N 0.70    b 0.80    c 

UFCM-0708V 0.70    b 0.80    c 

UFCM-0709N 0.90    c 1.30    d 

UFCM-0709V 1.60    d 2.00    e 

 
 
 
 
 
 

Posteriormente, foi realizado o re-isolamento. Todas as placas tinham micélio 

característico de Diaporthe, entretanto, não foi possível observar os conídios pois para que haja 

a exsudação dos picnídios é necessário, no mínimo três semanas e devido ao tempo não foi 

observado. 

Contudo, após o período de 4 semanas foi observado em cada cladódio inoculado 

sintomas, com a presença de exsudação nos picnídios. Foi possível confirmar, após a 

visualização dos esporos no microscópio a presença de conídios característicos do gênero 

Diaporthe, finalizando todos os postulados de Koch. 

Todos os isolados apresentaram exsudação nas lesões dos cladódios novos e velhos 

inoculados. Foi possível observar a presença de α-conídios em todos os isolados, com exceção 

do isolado UFCM-0708NR1, UFCM-0708VR2, UFCM-0708NR2. UFCM-0708NR3 e UFCM-

0710NR3, apesar de estar apresentando picnídios, assim como tecido clorótico e bordas em 

coloração marrom clara ao escuro, esses isolados não apresentaram exsudados. 

Fonte: Autor.  
Comprimento médio das lesões causadas por Diaporthe após período de 9 e 21 dias de inoculação 
em cladódios novos e velhos de H. polyrhizus e H. megalanthus.  
Médias seguidas por mesma letra e números diferentes dentro na mesma coluna diferem 
significativamente (p < 0,05) de acordo com o teste de Tukey em comparação às testemunhas. 
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Na Figura 7 foram visualizados os α-conídios encontrados nas exsudações presentes 

nos picnídios das lesões dos isolados nas duas espécies de pitaia. Foram observados em lâmina 

por meio de microscopia óptica em objetiva de 40x.  

 
Figura 7 – Visualização dos conídios nas lesões dos cladódios inoculados. 

 

 

 

Fonte: Autor 
Fotos exibindo as estruturas do patógeno após 4 semanas da inoculação e os conídios que foram 
visualizados das exsudações dos picnídios nos isolados UFCM-0708, UFCM-0709 e UFCM-0710. 
Sigla (DB) – cladódio com desenvolvimento em broto, (DO) – cladódio com início de 
desenvolvimento do órgão propagativo. Letra R – repetição. 

UFCM - 0710 

R1                         (DB) R2                          (DB) 

R2                          (DO) 

R1                          (DO) 

R3                          (DB) 

R1                          (DO) 

R3                          (DO) 

R2                          (DB) 

R3                          (DO) 

R3                          (DO) 

R3                          (DB) 

R2                          (DO) 

R1                          (DO) 

UFCM - 0710 

UFCM - 0710 

UFCM - 0710 

UFCM - 0710 

UFCM - 0708 

UFCM - 0708 

UFCM - 0709 UFCM - 0709 

UFCM - 0709 

UFCM - 0709 

UFCM - 0709 UFCM - 0709 
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6 CONCLUSÕES 
 

Os isolados de Diaporthe ssp. foram fitopatogênicos para as espécies de pitaia H. 

polyrhizus e H. megalanthus coletadas no estado do Ceará. 

 

É o primeiro relato de Diaporthe causando a podridão do caule em H. megalanthus 

no mundo e o primeiro relato dos três isolados em pitaia nas Américas. 

 

O isolado UFCM-0709 foi o mais agressivo entre os isolados.  

 

Não foi possível estabelecer relação de agressividade entre cladódios inoculados 

com desenvolvimento em broto e cladódios com início de desenvolvimento de órgão 

propagativo nas duas espécies de pitaia. 
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