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RESUMO 

 

A pitaia é uma frutífera tropical originária das Américas, promissora para o cultivo em larga 

escala. Esta investigação objetivou estudar os efeitos do sombreamento e do estresse por alta 

temperatura na cultura da pitaia. Os trabalhos foram conduzidos na Universidade Federal do 

Ceará, CE, Brasil e na Ben Gurion University of the Negev, Israel. Avaliou-se a fisiologia, a 

bioquímica, a produção, a qualidade dos frutos, o índice de plasticidade e os aspectos 

moleculares. O sombreamento acentuou a precocidade produtiva, incrementou a produtividade, 

o número de frutos por planta e a massa fresca média do fruto. No segundo ano, as 

produtividades máximas estimadas foram de 18,79 t ha-1 sob cultivo em torno de 35% de 

sombreamento. As características físicas e os compostos bioativos foram pouco influenciados, 

não havendo efeito sobre a atividade antioxidante. A interceptação de cerca de 35 a 50% da 

radiação propiciou melhores condições para o estabelecimento da planta e a emissão de novos 

segmentos. A alta intensidade luminosa reduziu significativamente o rendimento quântico do 

PSII, Fv/Fm. O sombreamento em torno de 35% a 50% favoreceu o estabelecimento da planta e 

a emissão de novos segmentos; incrementou o teor de pigmentos fotossintéticos (Clor a, Clor 

b e Clor tot); manteve máximas as estimativas de Fv/Fm e razão Fv/F0; proporcionou redução no 

teor de carotenóides, na razão Clor a/Clor b e no quenching fotoquímico; manteve a fisiologia 

da cor dos cladódios sem a ocorrência de sunburn. Hylocereus sp. apresentou plasticidade 

fenotípica relacionada à disponibilidade luminosa, cujos ajustes foram predominantemente 

bioquímicos e fisiológicos. A hibridação parece melhorar a termotolerância em espécies de 

Hylocereus. Com base nos níveis de expressão das proteínas de choque térmico, HSP90 e 

HSP70, os resultados sugerem a existência de híbridos sensíveis, intermediários e tolerantes. O 

sombreamento favoreceu a eficiência na captação luminosa e reduziu o dano fotoinibitório a 

pleno sol. Os dados relacionados à expressão gênica necessitam de investigações adicionais 

visando o entendimento do papel dos mecanismos de termotolerância em genótipos de 

Hylocereus. 

 

Palavras-chave: Cactacea. Plasticidade fenotípica. Fluorescência da clorofila. Pós-colheita. 

Expressão gênica. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pitahaya is a fruit crop native to the Americas, promising for large-scale cultivation. This 

investigation was aimed to study the shading influence as well as heat stress tolerance on the 

pitahaya crop. The experiments were performed at the Federal University of Ceará, CE, Brazil 

and at the Ben Gurion University of the Negev, Israel. Physiology, biochemistry, production, 

fruit quality, plasticity index and molecular aspects were carried out. Shading triggered major 

increases on productivity, number of fruits per plant and fresh fruit mass average. On the second 

year, the maximum yield estimated was 18.84 ton ha-1 under 36.58% of shading, an increase of 

71.4% on the production volume compared with full sunlight (10.99 ton ha-1) cultivation. Few 

physico-chemical characteristics and bioactive compounds were influenced by shading. Full 

sunlight condition showed the highest levels of bark yellow flavonoids and polyphenols. 

Shading increases bark betacyanin content. There was no significant effect of shading on the 

physico-chemical characteristics and antioxidant activity. The interception of about 35 to 50% 

of the radiation provided better conditions for the plant growth. Shading promoted linear 

increases on the photosynthetic pigments. Full sunlight increases the carotenoid percentage and 

photochemical quenching as well as decreased the optimum quantum yield of PSII, Fv/Fm and 

Fv/Fm ratio, however, increases on the Fv/Fm and Fv/Fm was observed by around 50% of shading. 

Changes on the cladodes color physiology and sunburn was observed on full sunlight. 

Hylocereus sp. showed phenotypic plasticity, which most of the adjustments were biochemical 

and physiological. Hybridization appears as a thermotolerance tool. Based on the gene 

expression of two heat shock proteins, HSP90 and HSP70, the results suggest the existence of 

sensitive, intermediate and tolerant hybrids. The use of shading around 35%, increased the 

productivity, but resulted in lower influences on the physico-chemical characteristics and 

bioactive compounds, while the antioxidant activity was not affected. Shading was effective on 

the photoinhibitory damage reduces. Shading provided better conditions for the plant growth, 

increases on the photosynthetic pigments, Fv/Fm and Fv/F0 ratio; decreases on the carotenoid 

content, Clor a/Clor b ratio, photochemical quenching and also showed no sunburn symptoms. 

In addition, Hylocereus sp. showed phenotypic plasticity with adjustments predominantly 

biochemical and physiological. Gene expression need further investigation aiming at 

understanding the role of thermotolerance mechanisms in Hylocereus spp. 

 

Keywords: Cactacea. Phenotypic plasticity. Chlorophyll fluorescence. Postharvest. Gene 

expression. 
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1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pitaia é uma planta pertencente à família Cactaceae, potencialmente explorada 

como cultura frutífera. Os cultivos têm despertado interesse de fruticultores e consumidores 

pela exuberância dos frutos e alto valor no mercado de frutas exóticas (HUA et al., 2018). 

A pitaia (Hylocereus spp.) tem como habitat natural condições sombreadas por ser 

originária de florestas tropicais das Américas (NOBEL e DE LA BARRERA, 2004). Apesar de 

ser uma cactácea, a cultura é sensível a extremos como alta intensidade luminosa e a altas 

temperaturas (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 1995; 1998), com uma grande variação 

de sensibilidade entre espécies e genótipos (TEL-ZUR, 2013).  

Na cultura da pitaia, a radiação em excesso pode causar redução na eficiência 

fotossintética, danos físicos (amarelecimento e injúrias) nos cladódios, redução na floração, 

baixa produtividade e frutos com qualidade inferior (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 

1998; ORTIZ-HERNÁNDEZ e CARRILLO-SALAZAR, 2012), o que justifica a utilização de 

sombreamento contra a alta intensidade luminosa em plantações comerciais, como atestam 

alguns estudos em Israel e México (RAVEH et al., 1995; 1998; NOBEL e DE LA BARRERA, 

2004). Entre as espécies de Hylocereus, H. undatus apresenta maior sensibilidade à alta 

temperatura com a presença de cladódios marrons e liquefação dos mesmos a 45 °C, enquanto 

outras espécies apresentam maior tolerância sob condições similares (MIZRAHI e NERD, 

1999).  

Ao serem cultivadas comercialmente, as plantas são expostas, na maioria das vezes, 

a alta radiação solar e a altas temperaturas, sobretudo em regiões semiáridas como o Nordeste 

brasileiro. O acesso às informações sobre as condições de luminosidade satisfatórias ao cultivo 

da pitaia vermelha, facilitará a compreensão dos eventuais mecanismos plásticos de adaptação 

e foto-proteção, fornecendo informações sobre qual percentual de sombreamento promove 

eficiência nos cultivos e incremento produtivo. Além disso, para a expansão do cultivo de 

Hylocereus spp. faz-se necessário a seleção de cultivares superiores, principalmente tolerantes 

a altas temperaturas. Todavia, a seleção e a identificação de híbridos de Hylocereus spp. 

sensíveis e tolerantes ao estresse por alta temperatura ainda carece em estudos. O sucesso desta 

tecnologia será vital se relacionado à seleção de novos materiais promissores, uma opção 

significativa para a agricultura sustentável em terras secas.  

Dessa forma, a presente investigação objetivou avaliar a influência do 

sombreamento e o efeito da temperatura sobre os aspectos morfológicos, bioquímicos e 

moleculares da cultura da pitaia. 
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2 CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1  Introdução  

 

A pitaia é uma frutífera tropical pertencente à família Cactaceae. Apresenta 

distribuição neotropical, estando localizada desde a Flórida até a costa do Brasil (ORTIZ-

HERNÁNDEZ e CARRILLO-SALAZAR, 2012) em uma ampla variedade de habitats, desde 

regiões áridas até florestas tropicais. É uma planta rústica, aclimata-se com facilidade a diversos 

ambientes, apresenta resistência a intempéries ambientais e possui alta eficiência no uso da água 

(MIZRAHI et al., 2007), aspectos positivos quando comparada a outras culturas frutíferas. Por 

sua aparência exótica, facilidade de ocorrência e diversidade, a cultura desperta a atenção. 

Nesse contexto, a exploração comercial da pitaia apresenta-se como alternativa viável ao 

cultivo de frutíferas em regiões áridas do Brasil, principalmente no semiárido nordestino. 

A produção de pitaia no estado do Ceará está concentrada na Chapada do Apodi, 

mais precisamente entre os municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré onde a produção de 

frutos pode ocorrer o ano inteiro. De acordo com produtores locais da Empresa Frutacor, para 

o ano de 2018 os cultivos somaram cerca de 40 hectares, um aumento de 166% na área 

produtiva se comparado ao ano de 2014, quando somavam cerca de 15 hectares, segundo Nunes 

(2014). Nesta vertente, a exemplo de países pioneiros no cultivo dessa frutífera e estudos 

realizados na região Sudeste do País, a Universidade Federal do Ceará, em parceria com 

produtores locais, tem buscado aprimorar o manejo na cultura da pitaia, incentivando a 

exploração comercial no estado. 

Em condições naturais, a pitaia é encontrada em florestas tropicais da América, em 

condições de sub-bosque, sob irradiância de 500 μmol m-2 s-1, o que leva a crer que quando 

cultivada comercialmente, faz-se necessária a instalação de um sistema de proteção contra a 

incidência direta dos raios solares sobre a planta (MIZRAHI e NERD, 1999; CAVALCANTE 

et al., 2011).  

No estado do Ceará, os cultivos são realizados a pleno sol, sob alta irradiância, 

sendo visíveis em determinadas épocas do ano injúrias na extensão de seus cladódios, as quais 

possivelmente ocorrem em função da intensidade luminosa local, abundante na maior parte do 

ano, fortalecendo a ideia da necessidade de um sistema de proteção contra a radiação incidente.  

O estudo das condições de luminosidade para o cultivo da pitaia vermelha no estado 

do Ceará facilitará a compreensão dos eventuais mecanismos de foto-proteção, bem como, a 

identificação da condição que promova a melhor eficiência fotossintética, a maior 



16 

 

produtividade de frutos por área de cultivo e a melhor qualidade pós-colheita dos frutos de 

pitaia vermelha. 

Nesse contexto, objetivou-se fornecer, através de estudos em condições de campo, 

respostas científicas sobre o efeito do sombreamento nos diversos aspectos de cultivo da pitaia 

vermelha, sob as condições edafoclimáticas do estado do Ceará. 

 

2.2   Revisão de literatura 

2.2.1  Aspectos gerais da cultura 

 

A pitaia pertence à família Cactaceae. As cactáceas encontram-se subdivididas em 

quatro subfamílias (Opuntioideae, Cactoideae, Pereskioideae e Maihuenioideae) e 

compreendem, de acordo com a Working list of all Plants Species, 176 gêneros e 2.233 espécies 

aceitas (THE PLANT LIST, 2018). São reconhecidos no Brasil, aproximadamente 37 gêneros 

e 233 espécies, dos quais 25 gêneros e 98 espécies estão alocados na região Nordeste do País 

(ZAPPI et al., 2011).   

A pitaia é uma planta perene, semi-epífita, rupícola, com hábito de liana cujas raízes 

são superficiais, finas e ramificadas que se estendem favorecendo a captação de água; abertura 

floral noturna e caule do tipo cladódio, fotossintetizante, com metabolismo CAM; além disso, 

são plantas rústicas e aclimatam-se com facilidade, porém, necessitam de adubação rica em 

matéria orgânica e nutrientes, tais como nitrogênio, potássio e fósforo (ORTIZ-HERNANDEZ 

2012; NUNES, 2014). 

Do total de 2.233 espécies de cactáceas, 130 são epífitas, aí incluídas as pitaias (LE 

BELLEC, VAILLANT e IMBERT, 2006). De maneira geral, as pitaias estão agrupadas em três 

gêneros distintos, a depender do formato das costilhas. O gênero Epiphyllum possui apenas duas 

nervuras, sem angulação e com formato relativamente plano; já o gênero Hylocereus apresenta 

forma triangular enquanto o gênero Selenicereus exibe quatro nervuras e forma quadrangular 

(HUNT 2006, TEL-ZUR et al., 2011; MIZRAHI, 2014). MIZRAHI et al. (1999) apontam que 

os gêneros mais promissores, com potencial tanto para alimentação humana quanto animal, são: 

Hylocereus, Selenicereus, Cereus, Leptocereus, Escontria, Myrtilloactos, Stenocereus e 

Opuntia. 

 

2.2.2  O gênero Hylocereus 
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O gênero Hylocereus abriga espécies cultivadas mundialmente e, em escala 

comercial, podendo-se citar: Hylocereus undatus. (Haw.) Britton & Rose, H. monacanthus 

(Lem.) Britton et Rose (Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose (BAUER, 2003)), 

Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer (Selenicereus megalanthus 

(Schum. ex Vaupel) Moran), Hylocereus costaricensis (Weber) Britton & Rose, Hylocereus 

triangularis (L.) Britton & Rose e Hylocereus purpusii (Weing.) Britton & Rose (ORTIZ-

HERNÁNDEZ; CARRILLO-SALAZAR, 2012; CORREDOR, 2012), com destaque para as 

três primeiras. Estas espécies são originárias de florestas tropicais e subtropicais do continente 

americano, presentes em países da América Central (Guatemala, Costa Rica, Nicarágua e 

República Dominicana), América do Norte (México) e em Israel (ESQUIVEL e ARAYA-

QUESADA, 2012). 

Hylocereus spp. possuem cladódios suculentos, flores longas (até 30 cm) cujos 

segmentos externos do perianto são verdes (ou amarelo-esverdeados) e os segmentos do 

perianto interno são brancos. O fruto é uma baga, com tamanho variando de médio a grande 

(comprimento: 15-22 cm, peso: 300-800 g), oblongos, com a coloração da casca vermelho-rosa 

e cobertos por grandes e longas escamas verdes nas pontas (LE BELLEC, 2006), atrativos ao 

consumidor, de sabor agradável levemente adocicado, polpas de coloração branca e vermelha 

e sementes escuras encrustadas, similar ao fruto do Cereus jamacaru P. DC. (mandacaru).  

No hemisfério sul, Hylocereus sp. floresce de novembro a abril e, no hemisfério 

norte, de maio a outubro. Os episódios de floração são cíclicos e espalhados por todo o período. 

O número de episódios de floração varia de cinco a seis. Os períodos entre o aparecimento dos 

botões florais (elevação da areola) e floração (fase 1), e entre a antese da flor e a colheita (fase 

2) são muito curtos: cerca de 15 a 20 dias para a primeira fase e 30 dias para o segundo estágio 

(LE BELLEC, 2006).  

Hylocereus spp. são plantas semi-epífitas e, consequentemente, preferem crescer na 

meia-sombra; no entanto, plantas de H. undatus, podem ser cultivadas ao ar livre em áreas 

tropicais, sem a necessidade de proteção contra a intensa radiação solar, uma vez que são mais 

resistentes a incidência solar direta do que H. polyrhizus (LE BELLEC, 2006) e H. megalanthus 

(RAVEH et al., 1998; ANDRADE et al., 2006). 

De maneira geral, observa-se que na implantação do cultivo de H. undatus, são 

tomados cuidados com base no manejo da cultura da pitaia (MIZHAHI et al., 1997), sendo 

necessário no planejamento, atentar para os alguns cuidados como: procurar informações na 

região sobre a comercialização das frutas; dimensionar a área, definindo número de plantas; 
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fazer o plantio com todos os cuidados necessários (preparo da área, adubação, escolha do 

sistema de irrigação) para maior sucesso, evitando replantios, dentre outros aspectos.  

Quanto aos sistemas de produção, os mais comuns para Hylocereus spp. são os 

sistemas “latada de pneu” [estrutura individual, por cova, feita com anel de borracha (lateral de 

um pneu veicular usado/descartado) posicionado horizontalmente sobre um tutor vertical 

(estaca de madeira ou concreto)] e espaldeira vertical ou latada (caramanchão, emparrado ou 

pérgola), estruturas construídas com estacas de madeira ou concreto interligadas com arame. 

No estado de São Paulo são empregados com sucesso os sistemas em latada e espaldeira 

vertical, nos quais as plantas são tutoradas em mourões de eucalipto de dimensões 15cm x 15cm 

x 1,80m de altura, no espaçamento de 3 x 3m, sob sol pleno (MARQUES et al., 2011).  

Na Chapada do Apodi, no estado do Ceará, alguns produtores estão optando pela 

“latada de pneu”, com um tutor por planta, sendo as plantas fixadas por barbantes; quando 

atingem a altura do tutor, são colocados os anéis de borrachas, elaborados a partir de pneus 

descartados de veículos (automóveis, motocicletas), para que os cladódios das pitaias possam 

se apoiar e “esgalhar-se”. 

 

2.2.3  O Metabolismo CAM e as estratégias para uso eficiente da água 

 

O metabolismo CAM refere-se a um dos três mecanismos de concentração de 

carbono atmosférico (CO2) existentes (C3, C4 e CAM). É uma variante importante da fixação 

fotossintética de carbono denominada historicamente de Metabolismo Ácido das Crassuláceas 

(CAM) por ter sido identificado, inicialmente, em Briophyllum calycinum, membro da 

família Crassulaceae (CUSHMAN, 2001). As plantas CAM incluem espécies comercialmente 

importantes como o abacaxi (Ananas comosus), o agave (Agave spp.), a palma (Opuntia fícus 

indica), a pitaia (Hylocereus spp.) espécies da família Orchidaceae e outras espécies da família 

Bromeliaceae. 

O CAM geralmente está correlacionado com várias características anatômicas que 

minimizam a perda de água: cutículas espessas, espinhos, células grandes e vacúolos com maior 

capacidade de armazenamento de água (suculência) e tamanho e/ou frequência estomáticos 

reduzidos. Além disso, o arranjo próximo das células do mesófilo aumenta o desempenho do 

CAM pela restrição da perda de CO2 (PIMENTEL, 1998). 

O que diferencia as plantas CAM dos demais vegetais com metabolismos mais 

comuns na natureza e mais exploradas na agricultura é o fato de que as plantas CAM conseguem 

suportar condições de baixa disponibilidade de água graças a um sistema eficiente de 
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concentração de gás carbônico que aumenta a eficiência de uso da água. Isso ocorre porque a 

captura inicial de CO2 e a incorporação final em esqueletos de carbono estão espaçados 

temporalmente, por aproximadamente 12 h, em um ciclo de luz/escuro de 24 h. As mesmas 

abrem os estômatos e aprisionam o CO2 durante a noite, sob condições de baixo déficit de 

pressão de vapor (DPV) entre a planta e o ambiente, prevenindo as perdas de água durante o 

dia, quando os estômatos permanecem fechados, ao contrário do que ocorre no metabolismo 

dos demais vegetais. Durante a noite, o CO2 advindo tanto da atmosfera externa, como da 

respiração mitocondrial, é transformado em malato (células do mesófilo) e armazenado no 

vacúolo. Durante o dia, o malato armazenado no vacúolo é transportado para o cloroplasto onde 

é processado pelo Ciclo de Calvin (PIMENTEL, 1998; VIEIRA et. al., 2010; TAIZ et al., 2017).  

Essas plantas possuem a capacidade de produzir grande quantidade de biomassa em 

habitats onde a precipitação é inadequada, ou onde a evaporação é tão intensa que a chuva é 

insuficiente para o crescimento das culturas, devido ao uso eficiente da água (LARCHER; 2006; 

TAIZ et al., 2017). Plantas CAM sob condições normais de suprimento de água e de nutrientes 

minerais consomem em média cerca de 18 a 25 L de água/kg de matéria seca produzida, 

enquanto as plantas C4 e C3 consomem respectivamente, nas mesmas condições, de 250 a 350 

L e 450 a 950 L de água (VIEIRA et. al., 2010).  

Sob temperaturas elevadas a pitaia apresenta, predominantemente, metabolismo 

CAM, o que favorece a sobrevivência em condições áridas e semi-áridas. No entanto, sob 

condições de sombreamento, nas quais as temperaturas são mais baixas, a pitaia tem a 

capacidade de efetuar CAM cíclico (SANTOS et al., 2010), ou seja, é capaz de apresentar 

comportamento C3 durante o dia. 

 

2.2.4  Mercado mundial e potencialidades da pitaia no Brasil 

 

Os cultivos comerciais de pitaia são encontrados por toda a América (MIZRAHI e 

NERD, 1999). Atualmente, a pitaia é comercialmente cultivada nos seguintes países: Austrália, 

Bahamas, Bermuda, Colômbia, Indonésia, Israel, Filipinas, Flórida, Malásia, México, 

Nicarágua, Japão, Sri Lanka, China, Taiwan, Tailândia, Vietnam e Índia (MERCADO-SILVA, 

2018). Os países asiáticos enviam seus frutos aos mercados locais e, também, ao mercado 

externo, sendo os europeus e os japoneses os principais compradores (MIZRAHI e NERD, 

1999; SILVA, 2014). 

A escala de produtividade da pitaia amarela na Colômbia é superior à de Israel 

(NERD e MIZRAHI, 1998). O sucesso produtivo se dá devido a alguns fatores com destaque 
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para o longo período de florescimento, que na Colômbia ocorre em todo o ano, enquanto em 

Israel o período de florescimento fica restrito a poucas semanas entre o final do verão e o outono 

(NERD e MIZRAHI, 1998).  

O cultivo da pitaia no Brasil é recente. Teve início há pouco mais de 15 anos, com 

a produtora Anoemisia Sader, de Itajobi, no estado de São Paulo. A partir daí, desenvolveram-

se cultivos comerciais que se difundiram para outros estados e hoje, se destacam como os 

maiores produtores do País São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás (SILVA, 2014) e, 

atualmente o Ceará vem se destacando no cultivo da pitaia.  

As maiores regiões produtoras em 2016 foram o Sudeste (446.286 kg; 93,26% da 

produção nacional), o Sul (23.802 kg; 4,97%) e o Nordeste (8.403 kg; 1,75%) (PROHORT, 

2017). Os dados apontam que São Paulo permaneceu como o maior produtor, sendo responsável 

por mais de 83% da quantidade comercializada na CEAGESP (cerca de 348.072 kg), seguido 

por Minas Gerais com 149.592 kg, Rio Grande do Sul (9.180 kg) e Ceará com aproximadamente 

3.500 kg de frutas do total comercializado (PROHORT, 2017).  

No Ceará, os cultivos são relativamente recentes, aproximadamente dez anos. Os 

plantios estão distribuídos na região da Chapada do Apodí, mais precisamente entre os 

municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, onde a produção de frutos ocorre pode ocorrer o 

ano inteiro. Os cultivos de pitaia têm crescido na Chapada do Apodí. De acordo com produtores 

locais da Empresa Frutacor, para o ano de 2018 os cultivos somaram cerca de 40 hectares, um 

aumento de 166% na área produtiva se comparado ao ano de 2014, quando somaram apenas 

cerca de 15 hectares, segundo Nunes (2014). A produção é comercializada a preços elevados 

nas principais redes de supermercados de Fortaleza (CE) e/ou exportada para os estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Na principal região produtora do Ceará, Chapada do Apodi, cerca de 80% da 

produção anual da pitaia está concentrada de novembro a maio, sendo os outros 20% obtidos 

nos meses de julho a outubro. De acordo com produtores locais, para pitaia vermelha, a 

produção comercial tem início aos 9 meses após o plantio, com produtividade de 5 t ha-1 no 

primeiro ano, 10 t ha-1 no segundo, 20 t ha-1 no terceiro, 25 t ha-1 no quarto ano e, a partir daí, 

a produtividade média alcança entre 25 e 30 t ha-1.  

 

2.2.5  Sombreamento e plasticidade de desenvolvimento na cultura da pitaia 

 

A plasticidade fenotípica vegetal é definida como uma mudança no fenótipo 

expresso por um único genótipo sob diferentes ambientes (PIGLIUCCI, 2005; GRATANI, 
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2014). Assim, a plasticidade de desenvolvimento (plasticidade fisiológica, morfológica ou 

anatômica) permite a compreensão das mudanças expressas pelas plantas, bem como a 

capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais (VAN KLEUNEN e FISCHER, 

2007; GRATANI, 2014).  

Dessa forma, as plantas ajustam continuamente seu crescimento e desenvolvimento 

para otimizar a atividade fotossintética sob condições flutuantes. Esta plasticidade de 

desenvolvimento é alcançada através da percepção, transdução e integração de múltiplos sinais 

ambientais (HAZRATI et al., 2016). 

Por serem dotadas de mecanismos plásticos, as pitaias possuem a capacidade de 

produção de expressões marcadamente diferentes em resposta à mudança ambiental 

(RAHMAWATI e MAHAJOENO, 2009; ORTIZ-HERNÁNDEZ e CARRILLO-SALAZAR, 

2012), assim como acontece com outras plantas (BRADSHAW, 1965; SCHEINER e 

CALLAHAN, 1999; STEARNS, 1989).  

A expressão da plasticidade na morfofisiologia de cactáceas tem sido reportada 

(NOBEL, 2002; HICKS e MAUCHAMP, 2000; BUHANAN e BRIGGS, 2011; GURALNICK 

e GLADSK, 2017; MOREIRA et al., 2017). Evidências indicam que um considerável número 

de espécies com metabolismo CAM apresentam diferentes fisiotipos  e suportam respostas 

rápidas a diversos fatores ambientais como estresse hídrico [Kalanchoë pinnata (LÜTTGE et 

al., 1991); Guzmania monostachia (MAXWELL, GRIFFITHS e YOUNG, 1994)], altas 

temperaturas [Hylocereus sp. e Opuntia ficus-indica (NOBEL, 2002); A. nudicaulis 

(GRIFFITHS,1989)], deficiência mineral [Cylindropuntia fulgida (BUHANAN e BRIGGS, 

2011)] e, principalmente, mudança de intensidade de luz (MAXWELL, GRIFFITHS e 

YOUNG, 1994; GRIFFITHS, 1989; MOREIRA et al, 2017; DE LA ROSA-MANZANO et al., 

2017). Em função dessa característica, evidencia-se a necessidade de se investigar a plasticidade 

de desenvolvimento da pitaia em resposta ao sombreamento. 

Em seu habitat natural, a pitaia é encontrada em florestas tropicais da América, em 

condições de sub-bosque. Desse modo, apesar de ser uma cactácea, a pitaia não tolera alta 

intensidade luminosa (MIZRAHI et. al., 1997; SILVA, 2011). Quando cultivada sob 

luminosidade excessiva o crescimento é prejudicado e a planta fica sujeita a ocorrência de 

amarelecimento e de injúrias na extensão de seus artículos. Em várias destas cactáceas, a 

atividade fotossintética e o crescimento das plantas são alterados quando as mesmas crescem 

em locais expostos à plena radiação solar (RAVEH et al., 1998; ORTIZ-HERNÁNDEZ e 

CARRILLO-SALAZAR, 2012). Informações concretas sobre o efeito do sombreamento sobre 

diversos aspectos da cultura, como produtividade e qualidade pós-colheita dos frutos, ainda não 
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foram totalmente definidos cientificamente e constituem limitações ao desenvolvimento e à 

produção da cultura no País, particularmente na região Nordeste. 

Para o adequado desenvolvimento, é recomendável que as plantas sejam cultivadas 

de forma a imitar o seu habitat de origem e, assim, para a cultura da pitaia, uma estratégia 

eficiente de proteção, sob condições de estresse luminoso, pode ser a redução da quantidade de 

luz incidente, mecanismo de defesa trabalhado em condições de alta intensidade luminosa.  

O sombreamento pode ser realizado com telas “sombrites” (ALMEIDA, 2015; 

ALMEIDA et al., 2018) e, também, pode ser obtido utilizando-se como tutores algumas 

espécies arbóreas, que fornecerão o sombreamento necessário no período de maior intensidade 

luminosa (CAVALCANTE, et al., 2011; SILVA, 2014). Porém, deve-se atentar para a 

necessidade de poda destes tutores, evitando-se assim o sombreamento excessivo, prejudicial 

às plantas, o qual pode causar estiolamento e produção diminuta de flores (SILVA, 2014). Além 

disso, pode ocorrer competição por recursos, o que prejudicará o desenvolvimento da cultura.   

Mizrahi e Nerd (1999) observaram que o dossel da pitaia vermelha sofre 

queimaduras, podendo causar a morte da planta em função da intensidade de radiação, quando 

cultivadas sem proteção. Entretanto, Robles et al. (2000) observaram que em cultivos da 

cactácea frutífera Stenocereus sp., no México, apenas os ramos sob exposição direta à luz solar 

produziam frutos, o que também é reportado na Guatemala.   

A alta intensidade luminosa predispõe as plantas a uma série de eventos como danos 

ao aparato fotossintético e geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), quando a luz em 

excesso é absorvida; porém, tais mecanismos ainda são pouco compreendidos. Sob condições 

ótimas ou de pouco estresse, as xantofilas podem contribuir para a dissipação eficiente do 

excesso de energia na forma de calor. Entretanto, sob condições severas de estresse, os 

mecanismos protetores podem ser insuficientes e a planta poderá exibir severas injúrias em toda 

a sua extensão (ARAÚJO e DEMINICIS, 2009).  

Estudos preliminares realizados em Israel (RAVEH et al., 1995; RAVEH et al., 

1998; MIZRAHI e NERD, 1999) e no Brasil (CAVALCANTE et al., 2011; ALMEIDA, 2015; 

ALMEIDA et al., 2018) chamam a atenção para a necessidade de cobertura, conforme as 

condições locais. Mizrahi e Nerd (1999) recomendam que para melhor desenvolvimento o 

cultivo da pitaia deve ser realizado sob sombreamento entre 30 e 60%, dependendo da espécie 

e do local. No deserto de Negev, em Israel, as condições mais favoráveis ao crescimento e 

produção de frutos foram encontradas sob cultivo a 30% de sombreamento para Hylocereus 

polyhizus (MIZRAHI e NERD, 1999). Já nas Antilhas Francesas, o cultivo de H. trigonus só é 

possível sob 50% de sombreamento (LE BELLEC, VAILLANT e IMBERT, 2006). E, em 
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Yucatán, México, o microambiente de luz ideal para H. undatus consiste na redução entre 48 e 

36% do fluxo de fótons para a fotossíntese, ocasionando incrementos tanto no crescimento 

(66%) quanto na taxa fotossintética (36%), quando comparado à plantas cultivadas sem o uso 

de sistema de proteção contra a radiação (ANDRADE et al., 2006).  

A espécie H. undatus, assim como outras espécies CAM, é tolerante ao 

sombreamento e apresenta taxa fotossintética maior sob baixo fluxo de fótons fotossintéticos 

(FFF) (SKILLMAN e WINTER, 1997; RAVEH et al., 1998; ANDRADE et al., 2006). Porém, 

a pitaia amarela (H. megalanthus), parece ser ainda mais tolerante à sombra que a pitaia 

vermelha, com menor perda de biomassa, mesmo com 90% de sombra (RAVEH et al., 1998; 

ANDRADE et al., 2006).  

Por outro lado, o cultivo da pitaia amarela na Colômbia é realizado a pleno sol, sem 

que haja necessidade de proteção contra a alta radiação solar, ao contrário de Israel (MIZRAHI 

et al., 1997; WEISS et al., 1994). Vale ressaltar que a Colômbia possui altitudes médias (2.640 

m), portanto, superiores às altitudes médias de Israel (880 m). Segundo Danadio (2009), a pitaia 

adapta-se a altitudes entre 0 a 1.850 m em relação ao nível do mar ou além disso. Assim, 

altitudes elevadas, aliadas a baixas temperaturas, quando comparadas a Israel, podem estar 

contribuindo para a expressão do máximo potencial produtivo da pitaia colombiana, desde a 

década de 80 (GUZMÁN-PIEDRAHITA et al., 2012).  

Há evidências de que o sombreamento em plantas de pitaia pode reduzir a 

temperatura ambiente de 3-5 °C (ANDRADE et al., 2006), o que supostamente favorece o baixo 

déficit de pressão de vapor (VPD) diário, concorrendo para o aumento na condutância 

estomática, a redução na transpiração e o favorecimento à captação diurna de CO2 para o 

processo fotossintético que promove, por conseguinte, ganhos aparentes em biomassa. 

No Brasil, mais especificamente na microrregião do Baixo Jaguaribe (CE), observa-

se em pomares comerciais de pitaia, plantas com cladódios amarelados, principalmente nas 

épocas mais quentes do ano. A magnitude desses danos sobre as trocas gasosas, fluorescência 

da clorofila, teor de pigmentos fotossintéticos, anatomia, fenologia reprodutiva, produção e 

qualidade pós-colheita dos frutos, em plantas adultas cultivadas nos pomares comerciais é 

desconhecida.  

Almeida (2015), ao avaliar o efeito do sombreamento sobre o crescimento (até 180 

dias de idade) e produção inicial (180 – 365 dias de idade) da pitaia vermelha cultivada em 

condições de vaso em campo aberto, em Fortaleza (CE), constatou que, aos 180 dias, as trocas 

gasosas, bem como as características vegetativas, foram afetadas pelo sombreamento, com 

destaque para os resultados positivos a 35% de sombra. Não obstante, o referido autor observou 
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que na fase de produção inicial, a situação se inverteu, e os melhores resultados foram obtidos 

com o cultivo em pleno sol.  

 

2.2.6  Efeito da luz, pigmentos fotossintéticos e fluorescência da clorofila 

 

A luz é primordial para o crescimento das plantas, não só por fornecer energia para 

a fotossíntese, mas também por gerar sinais que regulam seu desenvolvimento. Dessa forma, 

modificações nos níveis de luminosidade, aos quais uma espécie está adaptada, podem 

condicionar diferentes respostas fisiológicas em suas características bioquímicas, anatômicas e 

de crescimento (ATROCH et al., 2001). 

A influência de diferentes condições de luminosidade reflete em ajustes associados 

aos teores de pigmentos fotossintéticos. No processo fotossintético, a luz é primeiramente 

absorvida por pigmentos ativos fotossintetizantes encontrados nos cloroplastos, as clorofilas e 

os carotenóides. Estes, absorvem a luz favorecendo a transferência de energia luminosa que 

desencadeia a fixação do CO2 e a produção de carboidratos (VICTÓRIO; KUSTER e LAGE, 

2007).  

Clorofilas são moléculas formadas por complexos derivados da porfirina, tendo 

como átomo central o Mg. Carotenóides são substâncias químicas tetraterpênicas que auxiliam 

na absorção e transferência de energia radiante, além de protetores da clorofila no tocante à 

foto-oxidação. A clorofila a está presente em todos os organismos que realizam fotossíntese 

oxigênica; a clorofila b é sintetizada através da oxidação do grupo metil da clorofila a para um 

grupo aldeído e, juntamente com os carotenóides e as ficobilinas, constituem os chamados 

pigmentos acessórios (STREIT et al., 2005).  

Em condições de habitats sombreados, as plantas chegam a receber apenas 10 μmol 

m-2 s-1, enquanto que plantas a pleno sol recebem em média 500 a 2000 μmol m-2 s-1, sendo 

necessário uma série de adaptações além do maior teor de clorofila total e outras características, 

como: cloroplastos menores; maior volume tilacóide/estroma e ademais, maior razão clorofila 

a/b e maior cadeia transportadora de elétrons (LARCHER, 2006). 

A técnica do rendimento quântico do fotossistema II (PSII), obtido a partir da 

fluorescência da clorofila a, pode revelar o nível energético de excitação dos pigmentos que 

dirigem a fotossíntese. As medidas de fluorescência da clorofila (fluorescência inicial (F0),  

fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv = Fm - F0), rendimento quântico máximo 

do FSII (Fv/Fm), razão Fv/F0, eficiência quântica efetiva do FSII (ΦFSII), taxa de transporte de 

elétrons (ETR, µmol m-2 s-1), fluorescência terminal (Ft), razão de decréscimo da clorofila (Rfd 
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= [(Fm – Ft)/Ft]), coeficiente de extinção fotoquímica da clorofila (qP) e os dois coeficientes de 

extinção não fotoquímicos da fluorescência (qB e NPQ) podem ser utilizadas como ferramentas 

para diagnosticar a integridade do aparato fotossintético frente às adversidades ambientais, 

tendo em vista que são técnicas rápidas, precisas e não destrutivas (TORRES NETTO et al., 

2005). Deste modo, a habilidade em manter elevadas razões Fv/Fm sob alta intensidade 

luminosa pode ser um indicativo de eficiência quântica sob radiação incidente local o que 

favorece, consequentemente, a assimilação de CO2 e a produção de energia de maneira 

eficiente, sem a ocorrência de perdas. 

Em condições ideais do processo fotossintético, fótons de luz (energia luminosa) 

excitam uma molécula de clorofila a especial, denominada P680 (λmax de 680 nm). Na indução 

do sinal, o elétron doado pelo P680

 

reduzirá uma série de carreadores incluindo o aceptor QA 

(quinona A), localizado no centro de reação fotossistema II (PSII) (KRAUSE e WEIS, 1984).  

Andrade et al (2006) estudaram, dentre outros fatores, a fluorescência da clorofila 

em condições sombreadas e não sombreadas em H. undatus, observando menor eficiência 

quântica máxima (Fv/Fm) sob condições de radiação incidente, o que sugere foto-oxidação no 

aparelho fotossintético dos indivíduos expostos. Os autores observaram, ainda, que H. undatus 

sofre fotoinibição sob fluxo de fótons fotossintéticos (FFF) maior que 20 mol m-2 d-1. Além 

disso, diminuição na eficiência quântica também foi observada por Raveh et al. (1995) e 

Kumbha (2017) sob aumento na intensidade luminosa e estresse por calor induzido, 

respectivamente. De acordo com esses autores, plantas de H. undatus apresentaram-se sensíveis 

à tais condições, cuja menor eficiência quântica máxima pode ser observada pelos relativos 

decréscimos nos valores de Fv/Fm, indicativo de danos às estruturas celulares, o que impede a 

eficiência no processo fotossintético. 

As membranas fotossintéticas podem ser facilmente danificadas pelas grandes 

quantidades de energia absorvida pelos pigmentos e, se essa energia não puder ser armazenada 

pela fotoquímica, tem-se então a razão da necessidade de um mecanismo de proteção, visto 

como uma válvula de segurança, liberando espécies tóxicas, como superóxidos, oxigênio 

singleto e peróxidos, podendo ocorrer danos se tal energia luminosa não for dissipada com 

segurança (ASADA, 1999).  

Existem várias rotas de dissipação de energia. A mais importante envolve a 

transferência de energia luminosa absorvida para longe do transporte de elétrons, voltada para 

a produção de calor. Embora os mecanismos moleculares não sejam ainda totalmente 
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compreendidos, o ciclo da xantofila parece ser um caminho importante para a dissipação do 

excesso de energia luminosa (TAIZ et al., 2017).  

Plantas a pleno sol contêm um pool de xantofilas substancialmente maior que as 

folhas de sombra, de modo que elas podem dissipar quantidades mais altas quando há excesso 

de energia luminosa.  Todavia, o ciclo das xantofilas também opera em plantas que crescem à 

sombra no interior da floresta, onde só ocasionalmente ficam expostas à luz solar que penetra 

através das clareiras do dossel formando manchas de sol. A exposição a uma mancha de sol 

resulta na conversão de grande quantidade da violaxantina em zeaxantina.  Ao contrário das 

plantas típicas, nas quais os níveis de violaxantina aumentam também quando as irradiâncias 

caem, a zeaxantina formada em condições de sombra é retida e protege a folha de danos 

causados por manchas de sol subsequentes (ABELIOVICH e SHILO, 1972; ASADA, 1999; 

TAIZ et al., 2017).  

 

2.2.7  A hibridação e o aumento da termotolerância em Hylocereus spp. 

 

A temperatura é um fator primário que afeta a taxa de desenvolvimento da planta 

(HATFIELD e PRUEGER, 2015). O estresse por alta temperatura limita o crescimento e a 

produtividade (HASANUZZAMAN et al., 2013), principalmente em condições áridas e 

semiáridas. 

O estresse por alta temperatura afeta principalmente as membranas celulares, a 

fotossíntese e o metabolismo, resultando em mudanças na estrutura das proteínas e na produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS) (WAHID et al., 2007).  

Hylocereus spp. são sensíveis a extremos como frio (WANG et al., 2018), altas 

temperaturas e alta radiação (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 1995; 1998), com uma 

grande variação de sensibilidade entre espécies e genótipos (TEL-ZUR, 2013). Entre as 

espécies de Hylocereus, H. undatus apresenta maior sensibilidade à alta temperatura com a 

presença de cladódios marrons e liquefação dos mesmos a 45 °C, enquanto outras espécies 

apresentam maior tolerância sob condições similares (MIZRAHI e NERD, 1999). Além disso, 

sob temperaturas extremas de verão (45 °C), a produção anual de flores é reduzida e o tempo 

de floração é adiado (MIZRAHI e NERD, 1999). 

Os impactos negativos na produtividade das culturas, provocados por estresses 

ambientais, podem ser reduzidos, em parte, pelo melhoramento convencional de plantas 

(BORÉM, MIRANDA e FRITSCHE-NETO, 2017), a exemplo do melhoramento da cultura da 

pitaia, via processo de hibridação (TEL-ZUR et al., 2004, 2013).  
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A hibridação consiste na obtenção de indivíduos com características superiores 

através do cruzamento entre duas espécies diferentes (cruzamento interespecífico) ou dois 

genótipos da mesma espécie (cruzamento intraespecífico) (BORÉM, MIRANDA e 

FRITSCHE-NETO, 2017). É um método eficaz que visa a obtenção de cultivares melhoradas 

com características desejáveis, tais como aumento no crescimento, melhor taxa de 

sobrevivência e tolerância ao calor e a doenças (PRADHAN et al., 2012).  

A descendência produzida por hibridação pode ter melhor desempenho pela 

supressão de alelos recessivos indesejáveis de um dos pais por alelos dominantes do outro 

(PRADHAN et al., 2012). Tem sido demonstrado em muitos estudos que híbridos apresentam 

melhor desempenho sob estresse em comparação com as espécies parentais (ABRAHAM et al., 

2008; HADZHIIVANOVA et al., 2012). 

Hylocereus spp. possuem alta variabilidade genética e podem ser utilizadas como 

uma valiosa plataforma para melhoramento genético da cultura, possibilitando o 

desenvolvimento de um programa de melhoramento efetivo e racional com base no processo 

de hibridação (TEL-ZUR, 2013), a exemplo do programa melhoramento da cultura da pitaia, 

desenvolvido há mais de trinta anos na Ben-Gurion University of the Negev, em Israel 

(MIZRAHI, 2014).  

Devido à estreita base genética, cruzamentos interespecíficos, intraespecíficos e 

intergenéricos entre genótipos de Hylocereus foram realizados (TEL-ZUR et al., 2004). 

Cruzamentos entre espécies de Hylocereus (os diplóides H. undatus e H. monacanthus, o 

tetraplóide H. megalanthus e um híbrido triplóide previamente selecionado S-75) foram 

realizadas para produzir a F1, F2 e uma primeira geração de retrocruzamentos (BC1) (TEL-

ZUR, 2013). Muitos cruzamentos foram bem-sucedidas, e alguns renderam a primeira geração 

de híbridos cultivados hoje como pitahayas comerciais tanto em Israel quanto no exterior 

(MIZRAHI, 2014).  

A fim de oferecer novos genótipos adaptados às condições áridas, o programa 

melhoramento israelense da cultura da pitaia tem focado na seleção de híbridos superiores em 

termos de produtividade, qualidade de frutos e resistência a estresses bióticos e abióticos (TEL-

ZUR et al., 2004, 2011; MIZRAHI, 2014). Atualmente, tem-se estudado a triagem de linhagens 

parentais e híbridos de Hylocereus spp. tolerantes ao estresse térmico (KUMBHA, 2017).  

Para a expansão do cultivo de Hylocereus spp. em regiões áridas e semiáridas faz-

se necessário a seleção de cultivares superiores, principalmente tolerantes a altas temperaturas. 

Todavia, a seleção e a identificação de híbridos de Hylocereus spp. sensíveis e tolerantes ao 

estresse por alta temperatura ainda carece em estudos. 
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O sucesso desta tecnologia será vital se relacionado à seleção de novos materiais 

promissores, uma opção significativa para a agricultura sustentável em terras secas.  

 

2.2.8  Qualidade e compostos bioativos dos frutos 

 

De acordo com a espécie, a pitaia apresenta frutos com características físicas e 

químicas variáveis quanto ao formato, firmeza da polpa, presença de espinhos, cor da casca e 

da polpa, teores de sólidos solúveis e pH da polpa, reflexo da alta diversidade genética desta 

frutífera, além de variação nas propriedades nutricionais e funcionais (JUNQUEIRA et. al., 

2007; LIMA, 2013; NUNES, 2014; SARMENTO, 2017).  

A polpa (mesocarpo) é a parte comestível do fruto, formada por massa de textura 

mucilaginosa, com sementes pequenas e macias, distribuídas homogeneamente, representando 

de 60 a 80% do peso dos frutos maduros. O rendimento da polpa, sem as sementes, representa 

em torno de 55% do fruto, embora maiores variações possam ser encontradas entre as diferentes 

espécies. Variações também podem ser observadas na acidez (pH) e na doçura (teor de sólidos 

solúveis). Dentre os açúcares presentes na polpa, destacam-se a glicose e a frutose (LE 

BELLEC, VAILLANT e IMBERT, 2006).  

Entre as características físico-químicas utilizadas na avaliação da qualidade dos 

frutos consideram-se as mais comuns: o teor de sólidos solúveis (SS), o pH, a acidez total (AT) 

e os compostos fenólicos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Essas características são 

influenciadas por diversos fatores, como as condições edafoclimáticas, os tratos culturais, a 

época e o local de colheita, a variedade e o manuseio pós-colheita.  

Do ponto de vista nutricional, a pitaia apresenta conteúdo diferenciado de 

compostos como vitaminas, compostos fenólicos e pigmentos (antocianinas, betalainas, etc) 

que, em sua maioria, são metabólitos secundários, geralmente relacionados aos sistemas de 

defesa das plantas contra a radiação ultravioleta ou às agressões de insetos ou patógenos, mas, 

que nos seres humanos, em baixas concentrações, desempenham um importante papel de 

proteção como agentes antioxidantes, capazes de retardar ou inibir a oxidação de diversos 

substratos (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2000; MANACH et al. 2004). 

Frutos de pitaia oriundos do cultivo comercial no semiárido nordestino têm sido 

estudados quanto à qualidade e potencial antioxidante. Nunes (2014) observou que os teores de 

betalaínas (H. polyrhyzus) aumentaram com a maturação, atingindo 140,04 mg 100 g-1 no 

estádio maduro, constatando resultados superiores aos encontrados no estudo de Esquivel e 
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Araya-Quesada (2012), que reportaram valores de betalaínas na faixa de 47,4 mg 100 g-1 a 71,7 

mg 100 g-1. 

Ainda para as mesmas condições edafoclimáticas brasileiras, Sarmento (2017) 

relata para H. polyrhyzus, conteúdos de 73,35 e 106,66 mg 100 g-1 no ato da colheita para 

betacianinas e betaxantinas, respectivamente, concluindo que pitaias produzidas na região 

semiárida brasileira apresentam conteúdos superiores aos reportados por GARCÍA-CRUZ et 

al. (2013), 28,6 a 47,0 mg 100 g-1, oriundos de Tepexi de Rodríguez, México. Sarmento (2017) 

relata, ainda, que o conteúdo de fenólicos totais em H. polyrhyzus de 47,47 mg 100 g-1, na 

colheita, sobressai aos reportados por Fu et al. (2011) na Malásia e (27,52 mg 100 g-1) para 

frutos oriundos da China. Também se destaca quando comparados aos conteúdos de 12,31 mg 

100 g-1 para S. megalanthus; 15,81 mg 100 g-1 para S. setaceus; 17,28 mg 100 g-1 para H. 

undatus e de 23,15 mg 100 g-1 para H. costaricensis (LIMA et al., 2013).  

Apesar do grande potencial comercial da pitaia, no Brasil ainda são escassos os 

estudos sobre a qualidade dos frutos, bem como sobre o conteúdo de compostos bioativos, o 

que implica no desconhecimento das potencialidades dessa frutífera. A exploração dos 

potenciais inter e intraespecífico das espécies de pitaia cultivadas no País podem favorecer a 

diversidade alimentar e nutricional da população brasileira, complementando uma dieta 

saudável. 
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3  CAPÍTULO II – PRODUÇÃO E QUALIDADE DOS FRUTOS DA PITAIA 

VERMELHA (Hylocereus sp.) SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE 

SOMBREAMENTO 

 

RESUMO 

 

A pitaia é uma frutífera tropical originária das Américas, promissora para o cultivo em larga 

escala em regiões como o semiárido nordestino. Esta pesquisa objetivou estudar o efeito do 

sombreamento sobre a produção e a qualidade dos frutos da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) 

nas condições edafoclimáticas do estado do Ceará. O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Fortaleza, CE. O delineamento experimental 

foi em blocos casualizados, com cinco percentuais de sombreamento: 0, 35, 50, 65 e 80% de 

sombreamento e quatro repetições. Foram avaliados frutos em dois ciclos consecutivos quanto 

aos componentes de produção, qualidade, compostos bioativos e atividade antioxidante dos 

frutos. O sombreamento favoreceu incremento na produtividade, no número de frutos por planta 

e na massa fresca média do fruto. No segundo ano, as produtividades máximas estimadas foram 

de 18,79 t ha-1 sob cultivo a 36,35% de sombreamento, incremento de 70,9% no volume de 

produção em relação ao cultivo a pleno sol (10,99 t ha-1). Os maiores teores de flavoanóides 

amarelos e polifenóis da casca foram observados na condição de pleno sol. Houve incremento 

no teor de betacianinas da casca com o aumento do percentual de sombreamento. O uso de 

sombreamento, em torno de 35%, acentuou a precocidade produtiva, incrementou a 

produtividade, não afetou a atividade antioxidante e pouco alterou as características físicas e os 

compostos bioativos da pitaia vermelha de polpa vermelha (Hylocereus sp.). 

 

Palavras-chave: Cactaceae. Produtividade. Pós-colheita. Intensidade luminosa. 
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ABSTRACT 

 

Pitahaya is a fruit crop native to the Americas, promising for large-scale cultivation in the 

drylands as Northeastern semiarid of Brazil. The current investigation was aimed to evaluate 

the shading influence on the production and fruit quality of red pitahaya (Hylocereus sp.) under 

the Ceará state edaphoclimatic conditions. The experiment was performed at the Federal 

University of Ceará, Pici Campus, Fortaleza, CE, Brazil. Randomized block design (RBD) was 

carried out over the five shading levels (full sunlight, 35, 50, 65 and 80% of shading) with four 

replications. Fruits were evaluated on the two consecutive production cycles regarding the 

productivity components as well as fruit quality, bioactive compounds and antioxidant activity. 

Shading triggered major increases on productivity, number of fruits per plant and fresh fruit 

mass average. On the second year, the maximum yield estimated was 18.84 ton ha-1 under 

36.58% of shading, an increase of 71.4% on the production volume compared with full sunlight 

(10.99 ton ha-1) cultivation. Physico-chemical characteristics and bioactive compounds were 

little influenced by shading. The highest levels of yellow flavonoids and polyphenols of the 

skin were observed in the full sunlight condition. There was an increase on the skin betacyanin 

content by increasing shading percentage. There was no significant effect of shading on the 

physico-chemical characteristics and antioxidant activity. The use of shading around 35%, 

increased the productivity, but resulted in little influence over the physico-chemical 

characteristics and bioactive compounds, while the antioxidant activity was not affected by the 

shading treatments. 

 

Keywords: Cactacea. Postharvest. Light intensity. 
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3.1  Introdução 

 

A pitaia é uma frutífera tropical pertencente à família Cactaceae. Considerada apta 

para o cultivo em larga escala, a cultura possui elevado potencial de exploração em regiões 

áridas e semiáridas (MIZRAHI e NERD, 1999; TEL-ZUR, 2013; MIZRAHI, 2014), a exemplo 

do semiárido nordestino do Brasil.  

Os cultivos têm despertado interesse de fruticultores e consumidores, não somente 

pela exuberância dos frutos e alto valor comercial, mas, por suas propriedades organolépticas e 

conteúdo de fitoquímicos (SONG et al., 2016), minerais (GARCÍA-CRUZ et al., 2016), 

atividade antimicrobiana (GENGATHARAN, DYKES E CHOO, 2016) e atividade 

antioxidante (LE BELLEC, VAILLANT e IMBERT, 2006; CHOO e YONG, 2011; 

FERRERES et al., 2017), esta última relacionada aos compostos bioativos, dentre os quais se 

destacam as betalaínas, pigmentos naturais com potencial de uso na indústria de alimentos, em 

substituição aos corantes artificiais disponíveis no mercado (GARCÍA-CRUZ et al., 2016; 

GENGATHARAN, DYKES E CHOO, 2017).  

A pitaia apresenta frutos com características físicas e químicas marcadamente 

diferentes quanto ao formato, a presença de espinhos, a firmeza da polpa, a cor da casca e da 

polpa, a acidez (pH) e a doçura (teor de sólidos solúveis), além de variação nas propriedades 

nutricionais e funcionais (JUNQUEIRA et. al., 2007), reflexo da alta diversidade genética da 

cultura (TEL-ZUR, 2013).  

Em seu habitat natural, a pitaia é encontrada sob condições sombreadas. Apesar de 

cactácea, a cultura não tolera alta radiação e, quando cultivada sob luminosidade excessiva, 

pode apresentar redução na eficiência fotossintética, crescimento prejudicado, amarelecimento 

e injúrias físicas nos cladódios, redução na floração, menor produção e baixa qualidade dos 

frutos (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 1998; ORTIZ-HERNÁNDEZ e CARRILLO-

SALAZAR, 2012). 

No deserto de Negev, em Israel, as condições mais favoráveis ao crescimento e 

produção de frutos foram encontradas sob condições de sombreamento de 30% para Hylocereus 

polyhizus (MIZRAHI e NERD, 1999). Já nas Antilhas Francesas, o cultivo de H. trigonus só é 

possível sob 50% de sombreamento (LE BELLEC, VAILLANT e IMBERT, 2006). E, em 

Yucatán, México, o microambiente de luz ideal para H. undatus consiste na redução entre 36 e 

48% do fluxo de fótons para a fotossíntese, ocasionando incrementos tanto no crescimento 

(66%) quanto na taxa fotossintética (36%), quando comparado à plantas cultivadas sem o uso 

de sistema de proteção contra a radiação (ANDRADE et al., 2006). 
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No estado do Ceará, os cultivos são realizados há aproximadamente dez anos. Os 

plantios estão distribuídos, principalmente, na região da Chapada do Apodi, mais precisamente 

entre os municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, onde a produção de frutos ocorre quase o 

ano inteiro. A cultura tem crescido na Região do Vale do Baixo Rio Jaguaribe e está começando 

a se expandir para outras, como as regiões da Ibiapaba e Metropolitana de Fortaleza. Para o ano 

de 2018 os cultivos incluem cerca de 40 hectares, um aumento de 166% na área produtiva, se 

comparado ao ano de 2014, no qual os cultivos somavam cerca de 15 hectares, segundo Nunes 

(2014).   

Frutos de pitaia oriundos do cultivo comercial no semiárido nordestino têm sido 

estudados quanto à ecofisiologia e qualidade de enraizamento das estacas (ALMEIDA, 2015); 

qualidade e potencial antioxidante (NUNES, 2014; SARMENTO, 2017) e, nutrição mineral 

(CAJAZEIRA, 2016; LIMA, 2018) contudo, ainda são insuficientes os estudos sobre a cultura 

na Região.  

Informações básicas sobre o efeito do sombreamento das plantas na produtividade 

e na qualidade pós-colheita dos frutos de pitaia na região do estado do Ceará são escassas. No 

estado, os cultivos são realizados a pleno sol, sob alto nível de radiação luminosa, 

possivelmente superior ao limite trófico requerido pela cultura, uma vez que, são visíveis em 

determinadas épocas do ano, danos na extensão dos cladódios (amarelecimento), possivelmente 

em função da radiação abundante na Região, o que justifica a necessidade de investigações 

referentes ao uso de cobertura artificial no manejo da cultura.  

Em função do exposto, esta pesquisa objetivou estudar o efeito do sombreamento 

na produção e na qualidade dos frutos da pitaia vermelha (Hylocereus sp.), sob as condições 

edafoclimáticas do estado do Ceará. 

 

3.2  Material e métodos 

3.2.1  Descrição da área experimental  

 

O experimento foi conduzido em condições de campo, no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC), Setor de Horticultura do Departamento de 

Fitotecnia (3º43’02” de latitude S e 38º32’35” de longitude W; altitude de 19,6 m) em 

Fortaleza/CE. A classificação de Köppen (1918) qualifica o clima como do tipo Aw’ (clima 

tropical chuvoso), com temperatura média anual de 26,5 ºC.  

Foram avaliados os dois primeiros ciclos produtivos da cultura: de outubro de 2016 

a setembro de 2017 (Ciclo I), e de outubro de 2017 a setembro de 2018 (Ciclo II), na mesma 
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área. Durante todo esse período experimental os dados climáticos foram monitorados 

diariamente mediante estação meteorológica pertencente à Universidade Federal do Ceará, 

localizada a 500 m da área experimental (FIGURA 1). No primeiro ciclo produtivo, a 

precipitação média mensal foi de 133 mm e a insolação foi de 244 h, enquanto no segundo ciclo 

a precipitação média mensal foi de 117 mm com insolação média de 247 h. 

 

Figura 1 – Valores médios correspondentes à precipitação (mm), temperatura (°C), umidade 

relativa (%) e insolação durante a condução do experimental. Estação Meteorológica – 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza-CE, 2019.  

 

 

3.2.2  Matéria Prima 

 

Na implantação do experimento foram utilizadas mudas de pitaia vermelha 

(Hylocereus sp.) com 120 dias de idade, formadas a partir de propágulos com aproximadamente 

25 cm de comprimento, provenientes de plantas matrizes cultivadas em casa de vegetação no 

Setor de Horticultura.  

 

3.2.3  Sistema de condução, sombreamento, poda e tutoramento dos cladódios 

 

A área experimental constituiu-se de um plantio irrigado em espaçamento de 3 m 

entre linhas e 1 m entre plantas, totalizando 265 m2 (22 m x 12 m) de área em quatro linhas de 

plantio. A parcela foi constituída por duas plantas úteis (área útil de 6 m2) e havia sempre uma 

parcela bordadura na transição de um sombrite para outro, dentro da linha de plantio (bordadura 

interna). Nas extremidades de cada linha de plantio também havia uma parcela bordadura 

(bordadura externa).  
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O sistema de condução utilizado foi o do tipo caramanchão composto por quatro 

cabos de aço posicionados horizontalmente a 1,6 m do solo e distanciados cerca de 50 cm um 

do outro, em paralelo, apoiados sobre mourões de eucalipto (2,15 m de altura). Nas 

extremidades superiores dos mourões, a 2,10 m acima do nível do solo, bem como nas laterais 

dos mesmos, a 0,6 m do solo, foram esticados arames horizontalmente e afixados com grampos, 

para sustentação de telas/sombrites na aplicação dos tratamentos. 

Para a instalação dos sistemas de sombreamento foram utilizadas telas de 

polipropileno (sombrites) (com 1,50 m de largura) e, respectivamente, 65%, 50%, 35% e 20% 

de transmissão de luz. Plantas a 100% de transmissão da luz foram mantidas a pleno sol. Os 

percentuais de interceptação luminosa foram determinados pela porcentagem de radiação 

fotossinteticamente ativa (RFA), bloqueada pelas malhas sombreadoras, de acordo com o 

fabricante (AMC telas agrícolas e decorativas S.A.).  

As telas foram posicionadas na extensão longitudinal das linhas de cultivo, a 2,10 

m do solo, sustentadas sobre o sistema de condução. Em virtude do movimento diurno do sol 

ao longo do ano, as telas de proteção também foram instaladas nas extensões longitudinais 

laterais do caramanchão, dispostas em um ângulo de 90° e a 0,6 m do solo, favorecendo a 

eficiência do sistema de sombreamento das plantas.  

Após o plantio, enraizamento e a emissão das primeiras brotações, as plantas foram 

conduzidas em haste única. À medida que as emissões atingirem os cabos de aço da estrutura 

de sustentação, as plantas foram podadas para o estabelecimento da copa (10 a 15 cm, acima 

dos cabos de aço). O tutoramento foi efetuado por meio de amarração das emissões laterais a 

tutores (uma estaca de madeira planta-1) e aos cabos de aço do sistema de condução. 

 

3.2.4  Adubação básica, irrigação e controle de fitopatógenos  

 

Devido a ausência de recomendação de adubação para a cultura da pitaia, foram 

utilizadas as doses de nutrientes sugeridas por Almeida et al. (2014) e Corrêa et al. (2014). Na 

implantação do experimento, foi realizado o preparo das covas mediante a aplicação de bagana 

de carnaúba (10 L cova-1) além da realização da adubação básica para o fornecimento de fósforo 

e enxofre (superfosfato simples) na dose correspondente a 54 g cova-1 de P2O5. 

As adubações de cobertura foram realizadas mensalmente. As fontes de N, K e 

micronutrientes utilizadas foram Ureia (45% de N; 33 g planta-1 mês-1), Cloreto de potássio 

(60% de K2O; 25 g planta-1 mês-1) e FTE BR-12 (6 g planta-1 mês-1), respectivamente. 
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A irrigação foi realizada através de sistemas de irrigação por microaspersão, 

seguindo as informações técnicas estimadas com base em resultados obtidos para o cultivo de 

Hylocereus undatus e Hylocereus sp. (MIZHARI; NERD, 1999; MIZHARI, 2014; ALMEIDA, 

2015).  A lâmina estimada foi de cerca de 13 L planta-1 semana-1 num turno de rega em dias 

alternados (30 min/linha de cultivo). 

A fim de reduzir a incidência de plantas daninhas na área, foi aplicada bagana de 

carnaúba na extensão das linhas de cultivo, próximo ao colo das plantas (coroamento); as 

plantas daninhas localizadas nas entrelinhas foram controladas via capina manual, quando 

necessário. A pitaia é pouco sensível ao ataque de doenças e pragas; entretanto, foi realizado o 

monitoramento desses agentes biológicos e o manejo fitossanitário com base em Silva (2014). 

 

3.2.5  Avaliação da produção 

 

A produção foi avaliada durante os dois ciclos produtivos iniciais (ciclo I e ciclo 

II), para os seguintes componentes: i) Produtividade: determinada a partir do somatório da 

massa dos frutos obtidos na área útil de cada parcela, expressa em t ha-1; ii) Número de frutos 

por planta, obtido pela contagem dos frutos por planta de cada parcela, expresso em número de 

frutos planta-1; e, iii) Massa fresca do fruto: determinada a partir da média aritmética da massa 

dos frutos obtidos em cada parcela, expressa em gramas (g), determinada com o auxílio de 

balança semi-analítica.  

Os frutos foram monitorados desde a emissão dos botões florais e colhidos em 

estádio de maturação comercial, em torno de quatro semanas após a antese, tomando-se como 

base a coloração da casca (vermelho intenso) e da polpa (vermelho-arroxeada). Os frutos foram 

colhidos nas primeiras horas do dia, contabilizados, aferidos quanto à massa e, em seguida, 

acondicionados em caixas de polipropileno e encaminhados ao Laboratório de pós-colheita da 

Embrapa Agroindústria Tropical, localizado em Fortaleza-CE, onde foram previamente 

sanitizados, para posterior realização das análises pós-colheita. 

 

3.2.6  Avaliações pós-colheita dos frutos 

 

Avaliações físicas e físico-químicas foram realizadas durante os dois ciclos 

produtivos. Os compostos bioativos e a atividade antioxidante foram determinados durante o 

primeiro ciclo produtivo, com enfoque na qualidade inicial (produção inicial) dos frutos de 
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Hylocereus sp. nos tratamentos que produziram 12 frutos ou mais por parcela em cada ciclo 

(T0, T35 e T50). 

Para as avaliações físicas foram tomados doze frutos por tratamento, cujas 

mensurações individuais foram realizadas para cada fruto (n=12). Em seguida, os frutos foram 

divididos em três porções (quatro frutos por repetição), para posterior realização das análises 

físico-químicas e de compostos bioativos. Para tanto, a polpa foi separada da casca (epicarpo) 

após corte transversal manual, com auxílio de facas de aço inoxidável. A fração polpa utilizada 

foi separada das sementes com o auxílio de peneiras plásticas de 20 mesh, sendo as amostras 

(mesocarpo sem as sementes) acondicionadas em potes de plástico e armazenadas em freezer a 

- 23 °C para posteriores análises. 

 

3.2.7  Avaliações físicas 

 

Foram realizadas avaliações de massa fresca (polpa e casca) em gramas (g), 

determinada com o auxílio de balança semi analítica; dimensões (diâmetros longitudinal e 

transversal e, espessura da casca) (cm), foram obtidas com o auxílio de um paquímetro digital 

150mm; rendimento da polpa (%); firmezas do fruto íntegro e da polpa em newton (N), 

utilizando-se o penetrômetro manual Magness-Taylor modelo FT 011 e o texturômetro TA 

XT2, respectivamente, realizando-se duas medições em pontos equidistantes da região mediana 

do fruto (firmeza do fruto) e três medições (direita, centro e esquerda) em pontos equidistantes 

da porção equatorial da polpa de cada fruto; coloração da polpa, determinada com o auxílio do 

colorímetro digital MINOLTA (Modelo Chroma Meter CR-200B), no padrão C. I. E 

(Commission Internacionale de L’Eclaraige), realizando-se duas medições em pontos 

equidistantes da região mediana da polpa em cada fruto. Foi considerada a média aritmética das 

mensurações. Para a caracterização objetiva da cor usou-se o sistema CIELAB (L*a*b*) 

(MCGUIRE, 1992). 

 

3.2.8  Avaliações físico-químicas 

 

As seguintes avaliações foram realizadas: acidez titulável via procedimento 

eletrométrico com solução de NaOH 0,1N até pH ± 8,1 (AOAC, 2016); pH determinado com o 

auxílio de um potenciômetro digital (Mettler DL 12) com membrana de vidro, calibrado com 

tampões de pH 4 e 7 de acordo com AOAC (2016); sólidos solúveis, determinado por meio de 

refratômetro digital da marca ATAGO PR-101 (0 a 45 ºBrix) (AOAC, 2016); Relação SS/AT, 
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obtida mediante o quociente entre as duas características; açúcares solúveis totais (%) 

determinados pelo método da Antrona, segundo Yemn e Willis (1954), com modificações e 

pectina solúvel (mg 100g-1) (McCREADY e McCOMB, 1952), com modificações. 

 

3.2.9  Compostos bioativos e atividade antioxidante 

 

Antocianinas totais e flavonoides amarelos (mg 100 g-1) foram realizadas segundo 

Francis (1982), com modificações, bem como polifenóis extraíveis totais (mg 100 g-1) da casca 

e da polpa (LARRAURI et al., 1997) com modificações; betalainas (betacianinas) da casca e 

da polpa (mg 100 g-1) via otimização do processo de extração assistida por ultrassom (LIM et 

al., 2011), com modificações; a atividade antioxidante foi determinada pelo método Frap 

(Ferric Reducing Antioxidant Power) (μmol Fe2SO4 g-1) (RUFINO et al., 2006), com 

modificações. 

 

3.2.10  Delineamento experimental e análise dos dados 

 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos (T0, T35, T50, T65 e T80), correspondestes a cinco percentuais de sombreamento 

(0%, 35%, 50%, 65% e 80%), com quatro repetições.  

Para os componentes de produção (produtividade, número de frutos e massa fresca 

do fruto), adotou-se o esquema de parcelas subdivididas no tempo, cujos percentuais de 

sombreamento foram avaliados a nível de parcela e as duas épocas consecutivas de produção, 

como subparcelas. Para verificação da significância dos fatores isolados, bem como das 

interações entre os tratamentos e os períodos, realizou-se a análise conjunta dos ciclos agrícolas 

para cada percentual de sombreamento estudado, via análise de variância, mediante o teste F. 

Os caracteres que expressaram efeito da interação foram submetidos à análise de regressão 

(p<0,05 e p<0,01), testados até o grau de polinômio quadrático.  

Para os parâmetros pós-colheita, procedeu-se à comparação de médias pelo Teste 

de Tukey (p<0,05 e p<0,01), fazendo-se uso do software JMP (SW-SAS) versão 13.0.  

 

3.3  Resultados e discussão 

3.3.1  Produção  
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Houve efeito significativo (p<0,01) entre os fatores percentual de sombreamento, 

ciclo produtivo bem como para a interação entre os fatores sobre a produtividade (PROD), 

número de frutos (NF) e massa fresca média do fruto (MF) (TABELA 1). Os coeficientes de 

variação oscilaram de 6,58 a 20,50% e apontam alta a média precisão experimental, segundo 

Pimentel (2000).  

 

Tabela 1 – Resumo das análises de variância para os componentes de produção da cultura da 

pitaia vermelha (Hylocereus sp.): produtividade (PROD), número de frutos planta-1 (NF) e 

massa fresca média do fruto (MF). Fortaleza-CE, 2019. 
 

 

FV 

 

GL 

--------------------------- Quadrados Médios ------------------------- 

PROD 

---- t ha-1 ---- 

NF 

---- un planta-1 ---- 

MF 

---- g ---- 

Bloco 3 0,3374 ns         0,1062 ns 507,30 ns 

Tratamento 4 161,9160**        18,3968** 27877,6216** 

Resíduo (a) 12 0,3760         0,1010 3897,2789 

Ciclo 1 839,1476**        85,5562** 1307056,19010** 

Tratamento*Ciclo 4 9,7605**         1,6343** 33684,7304** 

Resíduo (b) 15 1,0223        0,1020 4377,6028 

CV 1 (%)  6,58         11,01 19,34 

CV 2 (%)  10,86         11,07 20,50 

Média  9,31          2,88 322,80 

FV – Fontes de Variação; GL – Graus de liberdade; **Significativo a 1%, pelo teste F; CV 1: coeficiente de 

variação referente a tratamento (parcela) e CV 2: coeficiente de variação referente a ciclo produtivo (subparcela); 

Média geral referente às características avaliadas. 

 

3.3.2  Produtividade (t ha-1) 

 

O sombreamento influenciou a produtividade da pitaia vermelha, observando-se 

resposta quadrática no primeiro e no segundo ciclo produtivo. No primeiro ano, a produtividade 

máxima estimada foi de 8,31 t ha-1 de frutos relacionada ao cultivo sob 34,10% de 

sombreamento, um aumento de 120% no volume de produção se comparado às plantas 

cultivadas sem o uso de telas de proteção (3,77 t ha-1) (FIGURA 2). 

No segundo ano, a produtividade máxima estimada foi de 18,79 t ha-1 sob cultivo a 

36,36% de sombreamento, cujo incremento no volume de produção foi na ordem de 71% em 

relação ao cultivo a pleno sol (10,99 t ha-1). Isso mostra, que a redução no percentual de radiação 

diminuiu eventuais efeitos negativos, resultando em aumento da produtividade.  

Os resultados de produtividade encontrados nesta pesquisa foram superiores aos 

observados por Raveh et al. (1998) para o cultivo de H. polyrhizus em Israel, no qual a 

produtividade estimada foi de 16 t ha-1, para a condição de 30% de sombreamento, no segundo 
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ano produtivo. Os resultados podem ser comparados, ainda, ao de um pomar altamente 

produtivo de Opuntia ficus-indica, no deserto de Negev, que produziu 18 t ha-1, no terceiro ano 

(NERD e MIZRAHI, 1994).  

 

Figura 2 – Produtividade em função do sombreamento em dois ciclos produtivos da cultura da 

pitaia vermelha (Hylocereus sp.). Fortaleza-CE, 2019. 
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Os resultados sugerem que o uso de telas de sombreamento em torno de 35%, nas 

condições experimentais deste estudo, proporcionaram um microclima que tende a imitar o 

habitat natural da cultura (florestas tropicais das Américas) (NOBEL E DE LA BARRERA, 

2004), favorecendo, assim, a redução da temperatura, o aumento da umidade, a abertura 

estomática e a captação líquida diária total de CO2 noturna efetivas, o que culminou, 

possivelmente, em aumento da atividade fotossintética, cujo reflexo foi o incremento na 

produtividade logo nos dois primeiros ciclos produtivos. 

No Brasil, no estado de São Paulo, estima-se a produtividade média anual de 14 t 

ha-1 (BASTOS, 2006), em pomares a partir de quatro anos, sem o uso de telas de proteção, 

produtividade inferior a encontrada neste trabalho, o que leva a crer que, o uso de 

sombreamento na produção inicial de pitaia vermelha é capaz de adiantar e favorecer ganhos 

em termos produtivos, a depender da condição de cultivo.  

No estado do Ceará, de acordo com produtores de pitaia provenientes da Fazenda 

Frutacor, localizada na Chapada do Apodi, a produção de Hylocereus sp., a pleno sol, tem 

atingido cerca de 5 t ha-1 no primeiro ano de cultivo, 10 t ha-1 no segundo e 20 t ha-1 no terceiro. 

Tais valores, particularmente aqueles para o primeiro e segundo ciclo produtivo, foram 

praticamente repetidos sob as condições edafoclimáticas de Fortaleza, nas parcelas a pleno sol 

(FIGURA 1). Assim, embora haja diferenças ambientais para ambos os casos, pode-se inferir 
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que o uso de telas de sombreamento, nesta investigação, favoreceu tanto a precocidade 

produtiva da cultura quanto sua produtividade. 

 

3.3.3  Número de Frutos por planta 

 

O sombreamento influenciou na frutificação da pitaia vermelha. Foram encontradas 

respostas quadráticas para o número de frutos por planta no ciclo I, seguindo-se o mesmo padrão 

de distribuição no ciclo II, com maior número de frutos por planta para as condições de 31,02 

e 28,33% de sombreamento, respectivamente, uma estimativa de 2,37 e 5,85 frutos por planta, 

no primeiro e no segundo ano, respectivamente (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Número de frutos por planta em função do sombreamento em dois ciclos produtivos 

da cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.). Fortaleza-CE, 2019. 
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Com relação ao primeiro e ao segundo ano agrícola, os resultados encontrados nesta 

pesquisa se mostraram contrários aos observados por Almeida (2015) que, ao avaliar o efeito 

do sombreamento sobre a produção inicial (primeiro ciclo produtivo) da pitaia vermelha sob as 

mesmas condições experimentais, exceto pelo cultivo em vaso, evidenciou que plantas 

crescendo sem o uso de telas de sombreamento (0% de sombreamento) foram as mais 

produtivas (4,40 frutos planta-1), com número de frutos duas vezes superior às sombreadas. 

Todavia, é relevante destacar que os resultados encontrados nesta investigação para NF, 

mantiveram o mesmo padrão no segundo ano agrícola (FIGURA 1). Nobel e De la Barrera 

(2004) ressaltam que os plantios comerciais de pitaia devem ser conduzidos sob condições de 

sombra artificial, que atenue de 30 a 60% da radiação solar incidente.  
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No primeiro ciclo, nos sombreamentos de 65% e 80% foram observadas poucas 

flores, muitos abortos e, consequentemente, poucos frutos por planta. É provável que esses 

percentuais de sombreamento tenham sido excessivos para o desenvolvimento inicial da 

cultura, resultando em estiolamento de cladódios e severa redução do florescimento, afetando 

consequentemente, a produção de frutos. 

Por sua vez, no segundo ano produtivo, os tratamentos apresentaram incremento no 

número de frutos para as mesmas condições. Isso se deve, provavelmente, à aclimatação das 

plantas à alta restrição de luz, ficando evidente que, independente da redução no percentual da 

radiação nas condições experimentais, as plantas apresentaram-se produtivas. Por serem 

dotadas de mecanismos plásticos, as pitaias possuem a capacidade de produção de expressões 

marcadamente diferentes em resposta à mudança ambiental (ORTIZ-HERNÁNDEZ e 

CARRILLO-SALAZAR, 2012).  

Segundo Raveh et al. (1998), para condições sombreadas, a floração e o 

consequente estabelecimento do fruto de pitaia, são baixos no primeiro ano, variando entre uma 

e três flores por planta, como ocorreu no presente experimento. Os referidos autores reportam, 

ainda, aumento da floração no segundo ano e destacam que 95% das flores definiram frutos em 

H. polyrhizus, produzindo 2,2 vezes mais flores a 30% de sombra do que a 60% de sombra. 

 

3.3.4  Massa fresca do fruto 

 

O sombreamento influenciou o ganho de massa fresca dos frutos. Verificou-se 

ajuste quadrático em relação à massa fresca dos frutos, somente no ciclo I (FIGURA 4), cujos 

maiores valores foram obtidos para a condição de 31,35% de sombreamento (389 g), um 

aumento de 48% na massa fresca do fruto se comparado às plantas cultivadas sem o uso de telas 

de proteção (262,58 g).  

Para o ciclo II, apesar de não ter havido ajuste do modelo, o sombreamento parece 

ter favorecido a massa do fruto com relação ao pleno sol, de maneira que foram observados 

incrementos médios percentuais na massa fresca do fruto de 7,75, 12,68, 18,65 e 24,18% para 

as condições 50 (364,75 g), 80 (381,45 g), 65 (401,63) e 35% (420,38 g) de sombreamento, 

respectivamente, quando comparado a plantas cultivadas sob pleno sol (338,51 g).  

Provavelmete, o ambiente sombreado tenha influenciado positivamente a atividade 

fotossintética, das plantas de pitaia, no período de formação e estabelecimento do fruto, de 

forma a favorecer a translocação de fotoassimilados entre a fonte e o dreno. Em estudo 

preliminar com Hylocereus sp., em vaso, Almeida et al. (2018) ressaltam que o uso de telas 
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sombrites de 35, 50 e 65% de sombreamento promoveu aumento da taxa fotossintética cuja 

maior média foi obtida sob 35% de sombra, seguida por 50 e 65%. As menores assimilações 

líquidas de carbono foram constatadas nos extremos, ou seja, a pleno sol e 80% de sombra. 

Segundo Marschner (1995), o aumento da atividade fotossintética é induzido pelo aumento da 

atividade fonte-dreno no período de floração e frutificação.  

 

Figura 4 – Massa fresca média do fruto em função do sombreamento em dois ciclos produtivos 

da cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.). Fortaleza-CE, 2019. 
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Em contrapartida, plantas a pleno sol, parecem ter sido afetadas, negativamente, 

pela radiação incidente, já que qualquer fator ambiental que afete a atividade fotossintética no 

período de frutificação, afetará o desenvolvimento do embrião no fruto e, consequentemente, 

reduzirá a produtividade (KRAMER E BOYER, 1995).  

A massa fresca dos frutos de pitaia variam em função da espécie. H. megalanthus 

(casca amarela espinhosa e polpa branca), apresenta frutos de tamanho médio, com massa fresca 

de 80 a 200 g, já ambas as espécies H. undatus (casca vermelha e polpa branca) e H. 

monacanthus (H. polyrhizus) (casca vermelha e polpa púrpura) apresentam frutos grandes, com 

massa fresca de 200 a 600 g (WEISS et al., 1994), semelhante aos resultados encontrados neste 

trabalho. Le Bellec, Vaillant e Imbert (2006) reportam que a massa dos frutos de Hylocereus 

undatus varia de 300 g a 800 g, a depender da espécie e das condições de cultivo. Hoa et al. 

(2006) reportam resultados semelhantes aos encontrados neste estudo, para frutos de H. undatus 

produzidos no Vietnã, cuja massa fresca encontrada foi de cerca de 462,10 g.  

 

3.3.5  Caracterização Física 
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Verificou-se efeito significativo (p<0,05) dos percentuais de sombreamento sobre 

a massa fresca da polpa e espessura da casca, para o ciclo I, ao passo que no ciclo II, os 

percentuais de sombreamento apresentaram influência significativa (p<0,05) sobre a massa 

fresca da casca, rendimento da polpa, diâmetro transversal, firmeza da polpa, coloração da 

polpa L* e a* (TABELA 2). 

No ciclo I, a massa fresca da polpa (MFP) obtida na condição de 50% de 

sombreamento foi maior do que a pleno sol, sem diferir da MP observada com 35% de sombra, 

que, por sua vez, não diferiu da MFP a pleno sol (TABELA 2). É relevante observar que houve 

aumento de 37,43% no ganho de massa fresca da polpa, em comparação com plantas cultivadas 

em 0% de sombreamento. A pitaia apresenta grande quantidade de polpa, quando comparada à 

outras cactáceas, sendo esta característica interessante tanto para o consumo in natura como 

para o processamento do produto (CORDEIRO et al., 2015). 

Análogamente, no primeiro ano, verificou-se tendência de aumento da espessura da 

casca sob cultivo a 35 e 50% de sombreamento, comparativamente ao pleno sol, principalmente 

no primeiro caso, o que, provavelmente, contribuiu para que estes percentuais de sombreamento 

não afetassem o rendimento de polpa (TABELA 2). De modo geral, a espessura da casca 

observada aqui foi menor do que os registros de Cordeiro et al. (2015), cujos valores médios 

foram de 2,9 mm para frutos de pitaia vermelha.  O aumento tanto da MFP quanto da EC dos 

frutos sombreados com telados de 35 e 50% guarda coerência com resultados observados de 

massa fresca do fruto (FIGURA 4), ou seja, para o aumento de massa fresca total do fruto 

contribuíram a polpa e a casca. 

No ciclo I, não houve frutos suficientes nos tratamentos sob 65 e 80% de 

sombreamento para realizar as avaliações. Também no ciclo II, poucas variáveis foram afetadas 

pelos tratamentos, e, de um modo geral, o efeito indicou apenas que os sombreamentos 

extremos, 65% e 80%, levaram a alguma redução na qualidade dos frutos, particularmente 

quanto ao rendimento de polpa, diâmetro transversal do fruto e coloração da polpa. Exceto para 

firmeza da polpa, que foi menor em frutos de plantas cultivadas a pleno sol (TABELA 2). 

Para massa da casca, no ciclo II da cultura, praticamente não houve diferenças entre 

os tratamentos, exceto entre 50% e 80% de sombreamento, com aquele produzindo mais casca 

do que este. Porém, sem efeito prático, já que não diferiram quanto ao rendimento de polpa 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Características físicas dos frutos do primeiro e do segundo ciclo produtivo da cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) para 

massa fresca da polpa (MP); Massa fresca da casca (MFC); Rendimento da polpa (RP); Diâmetro longitudinal (DL); Diâmetro transversal 

(DT); Espessura da casca (EC); Firmeza do fruto íntegro (FFI); Firmeza da polpa (FP); Coloração da polpa L* (L*); Coloração da polpa a* 

(a*) e b* (b*). Fortaleza-CE, 2019. 

  MFP MFC RP DL DT EC FFI FP L* a* b* 

Trat  ---------- g ---------- --- % --- -------- cm -------- --- mm --- ----- Newton-----    

  Primeiro ciclo produtivo 

FV GL Quadrados Médios 

Trat 2 18214,41* 911,71ns 11,70ns 163,80ns 169,21ns 0,31* 43,90ns 0,06ns 3,60ns 24,06ns 1,52 ns 

Rep 11 3863,37 286.15 24,05 132,66 41,69 0.09 144.61 0.04 1,61 7,34 0,63 

Erro 22 4411,21 344.89 26,79 170,86 74,32 0,08 78,00 0,02 2,26 9,15 0,61 
  ANOVA 

T0  195 b 72,95 a 72,53 a 8,88 a 7,51 a 2,47 b 110,82 a 1,93 a 26,28 a 25,91 a 2,57 a  

T35  256 ab 86,31 a 74,10 a 9,58 a 8,13 a 2,79 a 110,90 a 1,91 a  26,96 a  26,50 a 3,10 a 

T50  268 a 89,32 a 74,35 a 9,44 a 8,19 a 2,69 ab 114,17 a 1,80 a 25,88 a 23,80 a 2,43 a 

Média  240,30 82,86 73,66 9,3 7,98 2,65 111,96 1,88 26,37 25,40 2,70 

CV (%)  28,48 21,77 6,91 6,43 10,03 11,06 8,94 9,88 5,43 11,51 28,92 

  Segundo ciclo produtivo 

FV GL Quadrados Médios 

Trat 4 19398,04ns 493,24* 52,92* 175,14ns 262,08* 0,11ns 35,71ns 0,20* 11,79* 58,10* 11,54ns 

Rep 11 4108,06 409,85 15,09 71,08 40,80 0,28 97,66 0,03 2,26 4,88 5,50 

Erro 44 6046,38 168,58 15,79 92,53 37,92 0,22 112,19 0,02 3,77 12,32 5,45 
  ANOVA 

T0  342,63 a 102,39 ab 76,40 ab 9,67 a 8,95 ab 2,30 a 99,53 a 1,49 b 29,81 ab 29,31 a 4,68 a 

T35  371,35 a 98,48 ab 79,00 a 10,08 a 9,02 a 2,20 a 97,86 a 1,72 a 30,29 a 29,00 a 3,66 a 

T50  365,97 a 111,30 a 75,88 ab 10,16 a 9,09 a 2,32 a 97,78 a 1,80 a 29,28 ab  29,05 a 4,41 a 

T65  288,82 a 103,77 ab 73,30 b 10,39 a 8,27 bc 2,36 a 101,9 a 1,80 a 28,42 ab 26,36 ab 3,31 a 

T80  289,73 a 94,11 b 74,89 ab 10,70 a 8,09 c 2,12 a 98,35 a 1,80 a 27,86 b 24,31 b 5,83 a 

Média  331,70 102,01 75,90 10,20 8,68 2,26 99,08 1.72 29,13 27,61 4,38 

CV (%)  22,68 14,43 5,21 9,21 7,14 21,46 10,55 9,47 6,40 11,92 5,33 

FV: fonte de variação; Trat: tratamentos; T0: 0% de sombreamento ou pleno sol; T35: 35% de sombreamento; T50: 50% de sombreamento; T65: 65% de sombreamento; 

T80: 80% de sombreamento; CV: coeficiente de variação; Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 
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É relevante observar que, a casca da pitaia constitui um subproduto que pode ser 

utilizado na agroindústria, uma vez que a partir da casca podem ser extraídos corantes naturais 

e pectina (ESQUIVEL et al., 2007; STINTZING; SCHIEBER; CARLE, 2002), utilizados como 

corante natural e agente espessante respectivamente (HARIVAINDARAM e REBECCA, 

2008), tanto na indústria de alimentos como na indústria cosmética, como componentes de 

cremes hidratantes (STINTZING; SCHIEBER; CARLE, 2002) ou como ingredientes de 

bebidas (CALDAS e VERSLYPE, 2016). 

No segundo ciclo, a condição de 35% de sombreamento proporcionou o maior 

rendimento de polpa em valor absoluto (79% da massa total do fruto), porém, diferindo 

significativamente apenas da condição de 80%, não diferindo das demais, inclusive do pleno 

sol (TABELA 2).  

Os resultados encontrados neste estudo foram elevados, variando de 73,3% a 79% 

de rendimento de polpa. Estes, em geral, se sobressaíram aos valores observados por Vaillant 

et al. (2005) (rendimento de 71%), para frutos de pitaia oriundos da Nicarágua; 63,37% para 

frutos provenientes da Malásia (LIM et al., 2010) e 72,5% para frutos produzidos no México 

(GARCÍA-CRUZ et al., 2016). No Brasil, já foram observados rendimentos de polpa de 74,16 

% para frutos cultivados em São Paulo (FERNANDES et al., 2017), 75,25% na região 

semiárida de Minas Gerais (CORDEIRO et al., 2015), e, 69,06 e 71,2% para pitaia vermelha 

proveniente do semiárido nordentino (NUNES et al., 2014 e SARMENTO, 2017). 

Ademais, observa-se que a pitaia apresenta bom rendimento de polpa, quando 

comparada aos frutos de outras cactáceas, como os de Opuntia spp. (GUZMÁN-

MALDONADO, 2010).  

Quanto ao diâmetro transversal do fruto no ciclo II, o destaque ficou para os 

tratamentos com 35% e 50% de sombreamento, cujos valores médios foram de 9,02 cm e 9,09 

cm respectivamente, contudo, não diferindo do pleno sol, com 8,95 cm (TABELA 2). 

A literatura cita valores para diâmetro transversal de 6,6 a 8,0 cm (ESQUIVEL et 

al., 2007; SANTOS et al., 2016; GARCÍA-CRUZ et al., 2016). Portanto, mesmo os frutos 

obtidos nos tratamentos com 65% e 80% de sombreamento, têm diâmetros transversal maiores 

do que aqueles citados na literatura, provavelmente resultado do maior acúmulo de reservas e, 

consequente enchimento dos frutos em plantas sob as condições locais. Vale ressaltar que o 

tamanho e o formato do fruto estabelecem padrões de frutos para a comercialização. A depender 

da espécie, a pitaia apresenta frutos sob diferentes formatos: esférico, ovoide ou oblongo e 

alongado ou cilíndrico (VAILLANT et al., 2005; LE BELLEC et al., 2006; ESQUIVEL; 

ARAYA, 2012).   
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Os frutos provenientes do ambiente sombreado diferiram dos frutos cultivados em 

condições a pleno sol, por apresentarem maior firmeza da polpa, no segundo ano. Isso leva a 

crer que, a pitaia sob condições sombreadas, apresenta frutos mais firmes, com maior resistência 

e, consequentemente, maior vida útil (GARCÍA-CRUZ et al., 2016) visto que a perda de 

firmeza em frutos é um fenômeno associado à degradação de componentes da parede celular 

durante a maturação do fruto (OSORIO et al., 2013), acarretando perdas pós-colheita do 

produto. 

Os parâmetros colorimétricos da polpa Luminosidade (L*) e coordenada cromática 

a*, apresentaram diferenças significativas, no segundo ciclo para. A condição 35% de 

sombreamento apresentou valor de L* maior do que a 80% de sombra. Os demais tratamentos 

apresentaram comportamento intermediário. Desse modo, frutos cultivados a 35% de 

sombreamento parecem refletir mais luz do que absorvem, já que a L* representa valores de 0 

(ausência de luz ou negro) a 100 (branco), que representa um difusor perfeitamente refletido.  

Para a coordenada a*, as condições 0%, 35% e 50% de sombreamento apresentaram 

frutos com polpa mais avermelhada do que os frutos colhidos sob sombrites de 80%, tendendo 

à cor púrpura (roxa), uma vez que a* (+) correspondente a cor vermelha e a* (-) a cor verde 

(Tabela 2). Sob 65% de sombreamento, os frutos apresentaram polpa de coloração intermediária 

entre os dois grupos.  

A coloração da polpa da pitaia vermelha é uma característica importante, pois, 

representa atratividade para o consumidor final. Estes resultados estão de acordo com a 

literatura para polpa de pitaia vermelha (LE BELLEC et al., 2006; SATO et al., 2014; 

CORDEIRO et al., 2015; SANTOS et al., 2016). Ressalta-se que, atualmente, maior atenção 

tem sido dada a utilização de pigmentos vegetais naturais (clorofilas, antocianinas, 

carotenóides), com destaque para as betalaínas (ESQUIVEL; ARAYA, 2012). 

A qualidade pós-colheita de produtos frescos é influenciada por condições 

ambientais como temperatura e luz. Mudanças de qualidade da luz favorecem o acúmulo de 

fitoquímicos e compostos aromáticos e, finalmente, o crescimento, o rendimento e a qualidade 

dos vegetais selecionados, como tomate, pimentão, alface e ervas aromáticas (SIVAKUMAR e 

SOUNDY, 2018). Em frutíferas como o morangueiro, uma das práticas que mais exercem 

influência na produtividade e na qualidade do produto final é o uso de telas de sombreamento 

para regiões de clima mais quente (PIRES et al., 2006). Porém, pelos resultados obtidos aqui, 

frutos de pitaia cultivados a pleno sol apresentam coloração de polpa semelhante àqueles 

cultivados sob sombras menos restritivas, até cerca de 50% de sombra. 
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3.3.6  Caracterização Físico-química 

 

Houve efeito semelhante dos tratamentos sobre as características físico-químicas 

SS, pH, ATT, nos dois ciclos avaliados, com exceção da relação SS/AT, no ano I (TABELA 

3). 

 

Tabela 3 – Características físico-químicas dos frutos do primeiro e segundo ciclo produtivo da 

cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) para sólidos solúveis (SS) (° Brix), acidez total 

titulável (ATT) (mg ácido málico 100 g-1), pH e relação SS/ATT. Fortaleza-CE, 2019. 

  SS pH ATT SS/ATT 

  Primeiro ciclo produtivo 

FV GL Quadrados Médios 

Trat 2 1,8344ns 0,1825ns 0,0034ns 27,8094* 

Rep 2 0,3011 0,0980 0,0006 1,3403 

Erro 4 0,7644 0,0813 0,0019 5,3923 

  ANOVA 

T0  14,36 a 4,52 a 0,44 a 32,51 ab 

T35  12,83 a 4,03 a 0,44 a 28,80 b 

T50  13,33 a 4,27 a 0,38 a 34,84 a 

Média  13,51 4,27 0,42 32,05 

CV (%)  5,78 6,90 9,20 6,27 

  Segundo ciclo produtivo 

FV GL Quadrados Médios 

Trat 4 7,1426ns 0,0025ns 0,0028ns 27,9929ns 

Rep 2 5,4320 0,0003 0,0000 71,2230 

Erro 8 5,2636 0,0035 0,0047 118,5940 

  ANOVA 

T0  15,03 a 3,93 a  0,27 a 55,41 a 

T35  15,30 a 3,97 a 0,29 a 54,54 a 

T50  13,50 a 3,99 a 0,28 a 47,68 a 

T65  12,50 a 3,95 a 0,24 a 53,53 a 

T80  11,76 a 3,92 a 0,22 a 53,71 a 

Média  13,62 3,95 0,26 52,98 

CV (%)  16,84 1,51 23,27 19,72 
FV: fonte de variação; Trat: tratamentos; T0: 0% de sombreamento ou pleno sol; T35: 35% de sombreamento; 

T50: 50% de sombreamento; T65: 65% de sombreamento; T80: 80% de sombreamento; CV: coeficiente de 

variação; Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade.   

 

Foi observada SS/AT média de 34,84, no ano I, sob cultivo a 50% de 

sombreamento, valor superior ao encontrado por Nunes (2014) (22,91) e, semelhante ao 

observado por Sarmento (2017) (33,40).  

A relação SS/AT fornece o indicativo do sabor do fruto, pois, relaciona a quantidade 

de açúcares e ácidos presentes, proporcionando boa ideia do equilíbrio entre esses dois 
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componentes. A pitaia apresenta valores baixos em açúcares e pouca acidez, sendo mais 

indicada para o consumo in natura (CORDEIRO et al., 2015).  

Dessa forma, a proporção de açúcares presentes nos frutos provenientes do 

sombreamento de 50% foi superior e, associada a baixa acidez, proporcionou frutos 

considerados mais palatáveis em relação aos demais. Menezes et al. (2015) destacam relação 

de 12,49 a 46,23 para frutos colhidos aos 21 e 46 dias após a antese. Os autores relatam ainda, 

que a relação SS/AT aumenta durante a maturação do fruto e permanece praticamente constante 

nos estádios finais de desenvolvimento.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa foram semelhantes aos de Fernandes et 

al. (2010), que também não observaram diferenças significativas em relação às características 

físico-químicas pH, SS, ATT e SS/ATT em frutos de H. undatus submetidos a doses de radiação 

gama 60Co, o que leva a crer que tratamentos de caráter físico, como a manipulação da radiação, 

pouco influenciam os parâmetros de qualidade físico-química dos frutos de pitaia vermelha. 

Dessa forma, ressalta-se a necessidade de investigações no sentido de promover a melhoria nas 

características físico-químicas SS, pH, ATT, SS/ATT, tendo em vista a comercialização.   

 

3.3.7  Compostos bioativos e atividade antioxidante 

 

De maneira geral, foi observado efeito semelhante para antocianinas totais, 

betacianinas e polifenois da polpa. Entretanto, foi observado efeito significativo (p<0,05) dos 

percentuais de sombreamento sobre flavoanóides amarelos, betacianinas e polifenois da casca 

(TABELA 4). A atividade antioxidante não foi influenciada pelos tratamentos. 

O conteúdo de flavoanóides amarelos foi reduzido com o aumento do percentual de 

sombreamento (TABELA 4). Frutos produzidos a pleno sol apresentaram os maiores valores, 

9,88 mg 100 g-1 de polpa, superior 7,19% se comparado a 50% de sombreamento (5,65 mg 100 

g-1). Os resultados sugerem que frutos de pitaia produzidos sob radiação direta produzem maior 

quantidade de flavoanóides, possivelmente, para evitar o estresse fotoquímico. Segundo Cohen 

e Kennedy (2010), uma correlação positiva tem sido observada entre a intensidade de radiação 

solar e, consequente, aumento da temperatura na produção de flavonoides, que por sua vez, são 

acumulados e utilizados como filtros UV na proteção contra a fotodestruição vegetal. 
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Tabela 4 – Compostos bioativos e atividade antioxidante dos frutos do primeiro ciclo produtivo da cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.). 

Antocianinas totais (ANT) (mg 100 g-1), flavonoides amarelos (FA) (mg 100 g-1), betalaínas (betacianinas) (mg 100 g-1), da polpa (BETP) e da 

casca (BETC), polifenois extraíveis totais da polpa (PETP) e da casca (PETC) (mg 100 g-1) e atividade antioxidante total pelo método FRAP (μmol 

Fe2SO4 g
-1), da polpa (FRAPP) e da casca (FRAPC). Fortaleza-CE, 2019. 

 

  ANT FA BETP BETC PETP PETC FRAPP FRAPC 

  Primeiro ciclo produtivo 

FV GL Quadrados Médios 

Trat 2 0,8024ns 13,5319* 9,1046ns 3940,8725* 1,8361ns 127,3620* 29,6686ns 9,4554ns 

Rep 2 1,1554 2,0521 16,4500 30,6499 0,8411 29,3801 13,1390 67,0373 

Erro 4 0,1811 0,8981 11,1675 49,4851 0,5428 22,0841 73,3902 13,5869 

  ANOVA 

T0  2,79 a 9,88 a 24,85 a 65,18 b 4,62 a 50,02 a 39,58 a 20,12 a 

T35  3,56 a 8,10 ab 26,33 a 123,43 a 5,62 a 37,13 c 41,68 a 23,16 a 

T50  3,77 a 5,65 c 28,32 a 132,7 a 6,17 a 45,25 ab 45,77 a 20,06 a 

Média  3,37 7,88 26,59 107,31 5,47 44,13 42,34 21,11 

CV(%)  12,61 12,03 13,53 6,12 13,46 10,65 20,23 17,45 
CV: coeficiente de variação; T0: 0% de sombreamento ou pleno sol; T35: 35% de sombreamento; T50: 50% de sombreamento; T65: 65% de sombreamento; T80: 80% de 

sombreamento. Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
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Kim et al. (2011) relatam que a pitaia vermelha contém maior conteúdo de 

flavonoides, quando comparada à pitaia branca. Todavia, em ambas as espécies a maior 

concentração está presente na casca do fruto; isso explica a maior concentração na casca, tecido 

em contato direto com a radiação solar, no tratamento a pleno sol. A literatura menciona 

variação no teor de flavoanóides amarelos de 1,4 a 7,85 mg 100 g-1 (LIMA et al., 2013; 

SANTOS et al., 2016; SARMENTO, 2017), resultados inferiores aos encontrados nesta 

pesquisa.  

Esta investigação revela que o aumento no percentual de sombreamento favoreceu 

o acúmulo de betacianinas na casca (TABELA 4). Plantas submetidas a 35 e 50% de 

sombreamento apresentaram, respectivamente, 123,43 e 132,7 mg 100 g-1 MS na casca, 

correspondente a aumentos da ordem de 87,82 e 101,81%, quando comparado a frutos 

produzidos a pleno sol (65,18 mg 100 g-1).  

Chang et al. (2016), ao investigar o efeito do sombreamento na produção de 

betacianinas da polpa de pitaia ‘Shih Huo Chuan’ (Hylocereus polyrhizus), em Taiwan, relatam 

que o sombreamento afetou significativamente o acúmulo total de betacianinas, cujo maior 

valor foi encontrado no ambiente sombreado a 50%.  

Uma possível explicação seria que o sombreamento pode estar associado à 

maturação dos frutos, relacionada à degradação da clorofila e consequente formação de 

betacianinas (CHANG et al., 2016). Todavia, vale ressaltar que a estabilidade das betalaínas 

pode ser afetada por diversos fatores como pH, temperatura e intensidade luminosa (HOA et 

al., 2006; ESQUIVEL, ARAYA e QUESADA, 2012).  

Cai, Sun e Corke (1998) relatam que a estabilidade da betalaína é prejudicada pela 

exposição do pigmento à luz. A luz favorece a excitação dos elétrons do cromóforo do pigmento 

para um estado energético mais alto, aumentando a reatividade e diminuindo a energia de 

ativação da molécula (JACKMAN e SMITH, 1996). 

Em frutos de pitaia, o conteúdo de betalaínas é variável com a espécie. H. 

megalanthus é pouco reportada na literatura, ao passo que a espécie H. monacanthus (H. 

polyrhyzus) tem sido bastante estudada. A pitaia possui cerca de 100 mg de betalaínas por 100 

g-1 de matéria seca (MS) na casca (ESQUIVEL, ARAYA e QUESADA, 2012; NUNES, 2014; 

SARMENTO, 2017). Nesta premissa, pesquisas apontam o uso da pitaia como matéria-prima 

alternativa à extração de betacianinas como fonte alternativa de pigmentos naturais para a 

indústria de alimentos (GENGATHARAD; DYKES; CHOO, 2016; GENGATHARAD; 

DYKES; CHOO, 2017).   
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O conteúdo de polifenóis totais da casca (50,02 mg 100g-1) foi significativamente 

maior em frutos a pleno sol. A literatura cita para frutos de pitaia valores de polifenóis totais 

que variam de 12,31 mg 100 g-1, para pitaia amarela, H. megalanthus; 15,81 mg 100 g-1 para H. 

setaceus; 17,28 mg 100 g-1 para H. undatus e de 23,15 mg 100 g-1 para H. costaricensis (LIMA 

et al., 2013), resultados inferiores aos encontrados neste experimento. 

É de se supor que, acumulados em maior quantidade, os polifenois favoreceram a 

proteção contra a radiação solar, sendo utilizados como filtros UV, tendência similar aos 

flavoanóides amarelos, uma vez que compreendem uma classe dos polifenóis de origem vegetal 

(ALMEIDA E SANTOS, 2018). Estudos demonstram a eficácia de polifenóis naturais no 

combate ao estresse oxidativo (LIMA et al., 2013) e a radiação ultravioleta (MARKHAN et al., 

1998), por meio da dissipação da energia UV absorvida e estabilização dos efeitos deletérios 

dos radicais livres produzidos em decorrência do estresse luminoso. Esse grupo de substâncias 

se concentra majoritariamente nas cascas e nas sementes dos frutos (YAMAGUCHI et al., 

2016). 

 

3.4  Conclusão 

 

O uso de sombreamento, em torno de 35%, acentuou a precocidade produtiva, 

incrementou a produtividade, não afetou a atividade antioxidante e pouco alterou as 

características físicas e os compostos bioativos da pitaia vermelha de polpa vermelha 

(Hylocereus sp.) cultivada em Fortaleza-CE. 
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4  CAPÍTULO III – SOMBREAMENTO NA MORFOLOGIA, BIOQUÍMICA, 

FISIOLOGIA E PLASTICIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA PITAIA 

VERMELHA (HYLOCEREUS SP.) 

 

RESUMO 

 

A pitaia (Hylocereus sp.) é uma planta pertencente à família Cactaceae, potencialmente 

explorada como cultura frutífera. Esta pesquisa objetivou estudar a influência do sombreamento 

sobre a morfologia, bioquímica, fisiologia e plasticidade de desenvolvimento da pitaia vermelha 

sob as condições edafoclimáticas do estado do Ceará. O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Fortaleza, CE. O delineamento experimental 

foi em blocos casualizados, com cinco percentuais de sombreamento: 0, 35, 50, 65 e 80% e 

com quatro repetições. Plantas de um ano e dois foram avaliadas. Foram analisados os 

caracteres morfológicos, os pigmentos fotossintéticos, a fluorescência da clorofila, a fisiologia 

da cor dos cladódios, o percentual de amarelecimento dos cladódios (sunburn) e o índice de 

plasticidade. O sombreamento em torno de 35% a 50% favoreceu o estabelecimento da planta 

e a emissão de novos segmentos; incrementou o teor de pigmentos fotossintéticos (Clor a, Clor 

b e Clor tot); manteve máximas as estimativas de Fv/Fm e razão Fv/F0; proporcionou redução no 

teor de carotenóides, na razão Clor a/Clor b e no quenching fotoquímico; manteve a fisiologia 

da cor dos cladódios sem a ocorrência de sunburn. Hylocereus sp. apresentou plasticidade 

fenotípica relacionada à disponibilidade luminosa, cujos ajustes foram predominantemente 

bioquímicos e fisiológicos.  

 

Palavras-chave: Cactaceae. Índice de Plasticidade. Sunburn. Intensidade luminosa. 
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ABSTRACT 

 

Pitahaya (Hylocereus sp.) belongs to the Cactacea family, which is potentially exploited as a 

fruit crop. The current investigation was aimed to evaluate the shading influence on the 

morphology, biochemistry, physiology and plasticity development of red pitahaya under the 

edaphoclimatic conditions of the Ceará state. The experiment was performed at the Federal 

University of Ceará, Pici Campus, Fortaleza, CE, Brazil. Randomized block design (RBD) was 

carried out over the five shading levels (full sunlight, 35, 50, 65 and 80% of shading) with four 

replications. Plants of one and two years were evaluated. Morphological characters, 

photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence, cladodes color physiology, percentage of 

cladodes yellowing (sunburn) and plasticity index were performed. The interception of about 

35 to 50% of the radiation provided better conditions for the plant growth. Shading promoted 

linear increases on the photosynthetic pigments (Chlor a, Chlor b and Chlor tot). Full sunlight 

increases the carotenoid percentage and photochemical quenching as well as decreased 

significantly the optimum quantum yield of PSII, Fv/Fm and Fv/Fm ratio, however, increases on 

the Fv/Fm and Fv/Fm was observed by around 50% of shading. The high light intensity promoted 

changes on the cladodes color physiology and sunburn was observed on full sunlight. 

Hylocereus sp. showed phenotypic plasticity, which most of the adjustments were biochemical 

and physiological.  

 

Keywords: Cactacea. Plasticity Index. Sunburn. Light intensity. 
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4.1  Introdução 

 

A pitaia é uma planta pertencente à família Cactaceae, potencialmente explorada 

como cultura frutífera. Os cultivos têm despertado interesse de fruticultores e consumidores 

pela exuberância dos frutos e alto valor no mercado de frutas exóticas (HUA et al., 2018). 

O sombreamento é uma técnica estudada em diversas frutíferas como maçã 

(MUPAMBI et al., 2018); physalis (SILVA et al., 2016); tamarindo (SILVA et al., 2015); kiwi 

(BASILE et al., 2011) e pitaia (RAVEH et al., 1998; CAVALCANTE et al., 2011; ALMEIDA 

et al., 2016, 2018). A pitaia tem como habitat natural condições sombreadas por ser originária 

de florestas tropicais das Américas (NOBEL e DE LA BARRERA, 2004). Apesar de cactácea, 

a cultura é sensível a alta intensidade luminosa (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 1995; 

1998), todavia, ao serem cultivadas comercialmente, as plantas são expostas, na maioria das 

vezes, a alta radiação solar, sobretudo em regiões semiáridas como o Nordeste brasileiro.  

Tem sido relatado que altas intensidades de luz causam danos fotoinibitórios 

irreparáveis às plantas (HAZRATI et al., 2016), porém, tais mecanismos ainda são pouco 

compreendidos. Na cultura da pitaia, a radiação em excesso pode causar redução na eficiência 

fotossintética, danos físicos (amarelecimento e injúrias) nos cladódios, redução na floração, 

baixa produtividade e frutos com qualidade inferior (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 

1998; ORTIZ-HERNÁNDEZ e CARRILLO-SALAZAR, 2012), o que justifica a utilização de 

sombreamento contra a alta intensidade luminosa em plantações comerciais, como atestam 

alguns estudos em Israel e México (RAVEH et al., 1995; 1998; NOBEL e DE LA BARRERA, 

2004). 

No Brasil, estudos técnicos a respeito do potencial produtivo da pitaia em condições 

de campo, via uso do sombreamento, ainda não foram bem definidos cientificamente e 

constituem-se em limitações ao desenvolvimento e a produção da cultura na região Nordeste, 

particularmente no estado do Ceará, onde em determinadas épocas do ano, é possível observar 

injúrias (amarelecimento e queimaduras) nos cladódios (ALMEIDA et al., 2018), 

possivelmente devido à alta radiação, cujos reflexos no crescimento e danos ao aparato 

fotossintético ainda não são bem entendidos. 

As plantas ajustam continuamente seu crescimento e desenvolvimento a fim de 

otimizar a atividade fotossintética sob condições flutuantes, através da percepção, transdução e 

integração de múltiplos sinais ambientais (HAZRATI et al., 2016), cujas respostas são 

favorecidas devido a mecanismos plásticos. A plasticidade de desenvolvimento (plasticidade 

fisiológica, morfológica ou anatômica) permite compreender as mudanças expressas pelas 
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plantas, bem como a capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais (VAN 

KLEUNEN e FISCHER, 2007; GRATANI, 2014). Por ser dotada de mecanismos plásticos, a 

pitaia possui a capacidade de produção de expressões marcadamente diferentes em resposta às 

condições ambientais (RAHMAWATI e MAHAJOENO, 2009; ORTIZ-HERNÁNDEZ e 

CARRILLO-SALAZAR, 2012), assim como acontece com outras plantas (BRADSHAW, 

1965; SCHEINER e CALLAHAN, 1999). 

O acesso às informações sobre as condições de luminosidade satisfatórias ao cultivo 

da pitaia vermelha, particularmente, no estado do Ceará, facilitará a compreensão dos eventuais 

mecanismos plásticos de adaptação e foto-proteção, fornecendo informações sobre qual 

percentual de sombreamento promove eficiência nos cultivos e incremento produtivo.  

Dessa forma, a presente investigação objetivou avaliar a influência do 

sombreamento sobre a morfologia, a bioquímica, a fisiologia e a plasticidade de 

desenvolvimento da pitaia vermelha sombreada artificialmente, sob as condições 

edafoclimáticas do estado do Ceará.  

 

4.2  Material e métodos 

4.2.1  Descrição da área experimental  

 

O experimento foi conduzido em condições de campo, no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC), Setor de Horticultura do Departamento de 

Fitotecnia (3º43’02” de latitude S e 38º32’35” de longitude W; altitude de 19,6 m) em 

Fortaleza/CE. A classificação de Köppen (1918) qualifica o clima como do tipo Aw’ (clima 

tropical chuvoso), com temperatura média anual de 26,5 ºC.  

O experimento foi conduzido de novembro de 2015 a setembro de 2018, na mesma 

área. Durante o período experimental os dados climáticos foram monitorados mediante estação 

meteorológica pertencente à Universidade Federal do Ceará, localizada a 500 m da área 

experimental (FIGURA 1). Durante o período de condução do experimento a precipitação 

média anual foi de 127,62 mm com temperaturas médias em torno de 26,99 ºC. 

Dados de Radiação fotossinteticamente ativa (RFA) (FIGURA 2), foram obtidos 

por meio de sensor quântico (modelo LI-190SA, LI-COR Inc., Lincoln, NE) acoplado a um 

data logger (modelo CR10X, Campbell Scientific, Logan, EUA). As leituras foram realizadas 

das 6 às 18h. A RFA (µmol m-2 s-1) foi estimada para cada percentual de sombreamento 

tomando-se como base mensurações a pleno sol, com base nos dados climáticos diários de 

insolação referentes ao período da coleta dos dados. 
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Figura 1 – Valores médios correspondentes à precipitação (mm), temperatura (°C) e umidade 

relativa (%) durante a condução do experimental. Estação Meteorológica – Universidade 

Federal do Ceará. Fortaleza-CE, 2019. 

 

 

Figura 2 – Valores médios correspondentes à radiação fotossinteticamente ativa (RFA) durante 

a condução do experimento para pleno sol (0), 35, 50, 65 e 80% sombreamento e, habitat natural 

da Pitaia (MIZRAHI et al., 1999). Fortaleza, CE, 2019. 

 

 

 

4.2.2  Matéria prima 

 

Na implantação do experimento foram utilizadas mudas de pitaia vermelha 

(Hylocereus sp.) com 120 dias de idade, formadas a partir de propágulos com aproximadamente 

25 cm de comprimento, provenientes de plantas matrizes cultivadas em casa de vegetação no 

Setor de Horticultura.  

 

4.2.3  Sistema de condução, sombreamento, poda e tutoramento dos cladódios 

 

A área experimental constituiu-se de um plantio irrigado em espaçamento de 3 m 

entre linhas e 1 m entre plantas, totalizando 265 m2 (22 m x 12 m) de área em quatro linhas de 

plantio. A parcela foi constituída por duas plantas úteis (área útil de 6 m2) e havia sempre uma 
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parcela bordadura na transição de um sombrite para outro, dentro da linha de plantio (bordadura 

interna). Nas extremidades de cada linha de plantio também havia uma parcela bordadura 

(bordadura externa).  

O sistema de condução utilizado foi do tipo caramanchão composto por quatro 

cabos de aço posicionados horizontalmente a 1,6 m do solo e distanciados cerca de 50 cm um 

do outro, em paralelo, apoiados sobre mourões de eucalipto (2,15 m de altura). Nas 

extremidades superiores dos mourões, a 2,10 m acima do nível do solo, bem como nas laterais 

dos mesmos, a 0,6 m do solo, foram esticados arames horizontalmente e afixados com grampos, 

para sustentação de telas/sombrites na aplicação dos tratamentos. 

Para a instalação dos sistemas de sombreamento foram utilizadas telas de 

polipropileno (sombrites) (com 1,50 m de largura) e, respectivamente, 65%, 50%, 35% e 20% 

de transmissão de luz. Plantas a 100% de transmissão da luz foram mantidas a pleno sol. Os 

percentuais de interceptação luminosa foram determinados pela porcentagem de radiação 

fotossinteticamente ativa (RFA), bloqueada pelas malhas sombreadoras, de acordo com o 

fabricante (AMC telas agrícolas e decorativas S.A.).  

As telas foram posicionadas na extensão longitudinal das linhas de cultivo, a 2,10 

m do solo, sustentadas sobre o sistema de condução. Em virtude do movimento diurno do sol 

ao longo do ano, as telas de proteção também foram instaladas nas extensões longitudinais 

laterais do caramanchão, dispostas em um ângulo de 90° e a 0,6 m do solo, favorecendo a 

eficiência do sistema de sombreamento das plantas.  

Após o plantio, enraizamento e a emissão das primeiras brotações, as plantas foram 

conduzidas em haste única. À medida que as emissões atingirem os cabos de aço da estrutura 

de sustentação, as plantas foram podadas para o estabelecimento da copa (10 a 15 cm, acima 

dos cabos de aço). O tutoramento foi efetuado por meio de amarração das emissões laterais a 

tutores (uma estaca de madeira planta-1) e aos cabos de aço do sistema de condução. 

 

4.2.4  Adubação básica, irrigação e controle de fitopatógenos  

 

Devido a ausência de recomendação de adubação para a cultura da pitaia, foram 

utilizadas as doses de nutrientes sugeridas por Almeida et al. (2014) e Corrêa et al. (2014). Na 

implantação do experimento, foi realizado o preparo das covas mediante a aplicação de bagana 

de carnaúba (10 L cova-1) além da realização da adubação básica para o fornecimento de fósforo 

e enxofre (superfosfato simples) na dose correspondente a 54 g cova-1 de P2O5. 
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As adubações de cobertura foram realizadas mensalmente. As fontes de N, K e 

micronutrientes utilizadas foram Ureia (45% de N; 33 g planta-1 mês-1), Cloreto de potássio 

(60% de K2O; 25 g planta-1 mês-1) e FTE BR-12 (6 g planta-1 mês-1), respectivamente. 

A irrigação foi realizada através de sistemas de irrigação por microaspersão, 

seguindo as informações técnicas estimadas com base em resultados obtidos para o cultivo de 

Hylocereus undatus e Hylocereus spp. (MIZHARI; NERD, 1999; MIZHARI, 2014; 

ALMEIDA, 2015).  A lâmina estimada foi de cerca de 13 L planta-1 semana-1 num turno de 

rega em dias alternados (30 min/linha de cultivo). 

A fim de reduzir a incidência de plantas daninhas na área, foi aplicada bagana de 

carnaúba na extensão das linhas de cultivo, próximo ao colo das plantas (coroamento); as 

plantas daninhas localizadas nas entrelinhas foram controladas via capina manual, quando 

necessário. A pitaia é pouco sensível aos ataques frequentes de doenças e pragas; entretanto, 

foi realizado o monitoramento desses agentes biológicos e o manejo fitossanitário com base em 

Silva (2014). 

 

4.2.5  Avaliações morfológicas 

 

Plantas foram avaliadas quanto à biometria, um ano e dois anos após a instalação 

do experimento. As mensurações foram realizadas sobre o número de cladódios emitidos. Os 

caracteres vegetativos avaliados foram: i) número de cladódios totais planta-1 (NC) (un) obtido 

pela contagem individual de cada emissão; ii) somatório do comprimento dos cladódios (SCC) 

(cm) obtido pela mensuração de todos os cladódios emitidos, excetuando-se o basal; iii) 

diâmetro médio dos cladódios (DC) (mm), obtido pela mensuração das extremidades de cada 

cladódio e iv) espessura média dos cladódios (EC) (mm) obtida pela mensuração aleatória, no 

terço médio, de uma das faces de cada cladódio. O SCC foi obtido com o auxílio de uma escala 

milimetrada e para DC e EC, foi utilizado um paquímetro digital (Digimess®, amplitude 0,01 

mm-300 mm). 

 

4.2.6  Pigmentos Fotossintéticos 

 

Os teores de clorofila a, b e total foram determinados segundo Wintermans e de 

Mots (1965) e os resultados foram expressos em μg g⁻1 de matéria fresca (MF). O percentual 

de carotenoides foi estimado com base no teor de pigmentos totais. 
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4.2.7  Fluorescência da clorofila 

 

Foi realizado o estudo da fluorescência da clorofila a, dois anos após a instalação 

do sistema de sombreamento. Foi utilizado um fluorômetro portátil (Multi-Mode Chlorophyll 

Fluorometer) modelo: OS5p da Opti-Sciences após 30 mim de adaptação das folhas ao escuro.  

A cinética de emissão da fluorescência da clorofila a foi realizada, mediante 

determinação dos caracteres: fluorescência inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), 

fluorescência variável (Fv = Fm - F0), rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm), razão Fv/F0, 

taxa de transporte de elétrons (ETR, µmol m-2 s-1), coeficiente de extinção fotoquímica da 

clorofila (qP) e os dois coeficientes de extinção não fotoquímicos da fluorescência (qN e NPQ) 

(GENTY et al., 1989; HUNTER et al., 1996; LIN et al., 2003). As mensurações foram 

realizadas no período da manhã, das 9 às 11 h, na porção mediana de cladódios totalmente 

desenvolvidos.  

 

4.2.8  Fisiologia da cor dos cladódios 

 

Segmentos de cladódios de 20 cm de comprimento, por tratamento, foram tomados 

para determinação da cor (CHANG et al., 2016). Com o auxílio de um colorímetro digital 

MINOLTA (Modelo Chroma Meter CR-200B), no padrão C. I. E (Commission Internacionale 

de L’Eclaraige), realizou-se três medições em pontos equidistantes da região mediana de cada 

segmento. As leituras foram então calculadas para representar a cor dos cladódios. Para a 

caracterização objetiva da cor utilizou-se o sistema CIELAB (L*a*b*) (MCGUIRE, 1992), 

sendo calculados posteriormente o croma [(𝐶∗) = √(𝑎∗2  +  𝑏∗2) ] e o ângulo hue [(𝐻𝑢𝑒°) =

 𝑡𝑎𝑛−1 𝑏∗/𝑎∗].  

 

4.2.9  Sunburn  

 

Para conferir a ocorrência de Sunburn nas plantas (cor amarelada dos cladódios, 

proveniente da alta radiação solar), foram observados todos os cladódios com sintomas de 

injúrias, nos tratamentos utilizados, de acordo com Chang et al. (2016). Os resultados foram 

expressos em percentagem, como se segue: 

 

Sunburn (%) =
Número de cladódios com ocorrência de queimadura solar

Número de cladódios totais planta
 x 100 
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4.2.10  Índice de Plasticidade  

 

As relações existentes entre a plasticidade fenotípica e aclimatação aos gradientes 

de luz foram estabelecidas via índice de plasticidade (IP), calculado a partir da relação entre a 

diferença do valor médio máximo e mínimo e o valor médio máximo para cada parâmetro 

estudado (VALLADARES et al., 2000). O IP varia de 0 (ausência de plasticidade) a 1 

(plasticidade máxima) e foi avaliado para os principais atributos morfológicos, bioquímicos e 

fisiológicos estudados.  

 

IP=
(Valor médio máximo−valor médio mínimo)

Valor médio máximo
 

 

4.2.11  Delineamento experimental e análise dos dados 

 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos (T0, T35, T50, T65 e T80), correspondestes a cinco percentuais de sombreamento 

(0%, 35%, 50%, 65% e 80%), com quatro repetições.  

Os dados foram submetidos à análise de variância. Para os casos em que a hipótese 

de nulidade foi rejeitada e diagnosticado efeito significativo, os dados foram submetidos à 

análise de regressão (p<0,05 e p<0,01), testados até o grau de polinômio quadrático 

(características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas). Os coeficientes das correlações 

fenotípicas de Pearson (rf) foram obtidas entre a maioria dos caracteres avaliados. As análises 

foram realizadas com a utilização do software estatístico JMP (SW-SAS) versão 13.0.  

 

4.3  Resultados e discussão 

4.3.1  Avaliação morfométrica 

 

Aos 365 dias após a instalação do experimento, os tratamentos ocasionaram efeito 

significativo (p<0,05) sobre os caracteres vegetativos: número de cladódios totais planta-1 

(NC), somatório do comprimento dos cladódios (SCC), diâmetro dos cladódios (DC) e 

espessura dos cladódios (EC). Dois anos após o crescimento em ambiente sombreado, foram 

observadas diferenças significativas (p<0,01) somente para DC. As demais variáveis 

mantiveram efeito semelhante entre si (TABELA 1).  
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Tabela 1 – Resumo das análises de variância para os caracteres morfométricos: número de 

cladódios totais planta-1 (NC), somatório do comprimento dos cladódios (SCC), diâmetro dos 

cladódios (DC) e espessura dos cladódios (EC) dos cladódios de pitaia vermelha (Hylocereus 

sp.), no primeiro e segundo ano após a instalação do experimento. Fortaleza-CE, 2019. 

  Ano I 

FV GL Quadrados médios 

  NC (un) SCC (cm) DC (mm) EC (mm) 

Tratamento 4 50,1750* 14146,1542* 1046,7057* 25,494250* 

Blocos 3 3,7333ns 2705,6805ns 150,9293ns 10,4538ns 

Resíduo 12 7,9416 2280,7125 188,2730 6,910917 

CV (%)  20,42 24,58 18,84 27,54 

Média  13,80 194,29 72,84 9,54 

  Ano II 

FV GL Quadrados médios 

  NC (un) SCC (cm) DC (mm) EC (mm) 

Tratamento 4 23,6750ns 169779,69ns 91,7414** 2,4616ns 

Blocos 3 12,0666ns 31034,79ns 1,0504ns 2,5345ns 

Resíduo 12 32,6916 444782,94 10,0943 1,6606 

CV (%)  30,58 25,12 6,38 14,65 

Média  18,70 766,50 49,83 8,79 
FV – Fontes de Variação; GL – Graus de liberdade; **Significativo a 1%, pelo teste F; CV: coeficiente de variação 

e Média geral referente às características avaliadas. Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem 

entre si, pelo teste de Tukey, a 1 ou 5% de probabilidade. 

 

O número de cladódios emitidos variou em função do sombreamento, um ano após 

o crescimento das plantas. As médias ajustaram um modelo polinomial quadrático para essa 

variável, cujo máximo valor estimado foi de 16,85 cladódios, sob cultivo a 37,92% de 

sombreamento, um incremento de 46,22% no número de emissões se comparado a plantas 

cultivadas a pleno sol (11,5 cladódios planta-1) (FIGURA 3A).  

Esses resultados coincidem com outras espécies com metabolismo CAM. Em 

Opuntia humifusa, estudos experimentais mostraram que os maiores aumentos no número de 

cladódios ocorreram em plantas submetidas a 30% de sombra e não ha 0% (VANDERWAL et 

al., 2007).  

Este estudo indica que a interceptação de cerca de 35% da radiação parece ter sido 

a condição ideal para o estabelecimento das plantas de pitaia e a emissão de novos segmentos. 

O sombreamento influenciou o SCC das plantas de pitaia, resultando em resposta 

quadrática (FIGURA 3B). De acordo com as estimativas do modelo, plantas cultivadas a 

39,37% de sombreamento exibiram superioridade no alongamento (246 cm), de cerca de 69% 

e 77%, se comparado a plantas cultivadas a sol pleno (145,58 cm) e 80% de sombreamento 

(139,02 cm), respectivamente.  
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Figura 3 – Caracteres morfométricos de pitaia vermelha (Hylocereus sp.), submetida a cinco 

percentuais de sombreamento. No primeiro ano após a instalação do experimento: (A) número 

de cladódios totais planta-1 (NC), (B) somatório do comprimento dos cladódios (SCC), (C) 

diâmetro dos cladódios (DC) e (D) espessura dos cladódios (EC); e, segundo ano após a 

instalação do experimento: (E) diâmetro dos cladódios dos cladódios (DC). Fortaleza-CE, 2019. 
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A exposição às condições de pleno sol e 80% de sombra, limitaram o crescimento 

inicial das plantas de pitaia vermelha, provavelmente por excesso e por falta de uma condição 

luminosa adequada, respectivamente. Essas observações corroboram o fato de que a cultura da 

pitaia não tolera extremos como alta intensidade luminosa (ORTIZ-HERNÁNDEZ e 

CARRILLO-SALAZAR, 2012) ou sombreamento excessivo (SILVA, 2014), tendo ambos o 

crescimento prejudicado.  
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Cavalcante et al. (2006), observaram que o alongamento do caule de Hylocereus 

undatus foi superior em plantas submetidas às condições intermediárias de sombreamento (52 

e 64%) que em plantas submetidas a 10 e 75% de sombreamento. 

Verificou-se ajuste quadrático em relação ao DC, no ano 1 (FIGURA 3C), seguindo-

se o mesmo padrão de distribuição no ano 2 (FIGURA 3E). No primeiro ano, o maior valor 

estimado foi obtido para 38,48% de sombreamento, um aumento de cerca de 52,46% no 

diâmetro dos cladódios cultivados sem o uso de telas de proteção. Esses resultados corroboram 

com Cavalcante et al. (2011), cujo maior incremento em diâmetro, em termos percentuais 

(18%) foi atribuído para 50% de sombra em detrimento do cultivo sem cobertura. 

Já no segundo ano, o maior valor estimado, para DC, foi atribuído sob cultivo a 

17,33% de sombreamento, um incremento de apenas 1,57% se comparado a plantas sob 

radiação incidente. Neste caso, o incremento no diâmetro dos cladódios, com a redução do 

percentual de sombreamento, provavelmente foi uma medida para tentar evitar dano foto-

oxidativo. Almeida et al. (2018) obtiveram para DC e EC os maiores valores em plantas 

cultivadas sem o uso de telas protetoras, o que de acordo com os autores remete a um 

mecanismo de foto-proteção da pitaia vermelha à intensa radiação solar presente nesta condição 

de luminosidade.  

Ainda com relação aos caracteres morfométricos do ano I, para espessura dos 

cladódios, as médias ajustaram um modelo quadrático (FIGURA 3D), cujo máximo valor 

estimado foi observado sob cultivo a 33,96% de sombreamento (11,92 mm), incremento de 

34,37% e 88,89% quando comparada às condições de pleno sol (8,87 mm) e 80% de 

sombreamento (6,32 mm), respectivamente, refletindo a importância de cultivo sob nível 

intermediário de sombreamento. 

Plantas submetidas aos sombreamentos de cerca de 35% a 50% sombreamento 

apresentaram, visivelmente, cladódios mais vigorosos, com redução na profundidade da costela 

(tendência a cladódios mais cilíndricos e robustos). Raveh et al. (1998) estudou parâmetros 

relacionados à morfologia em H. polyrhizus e H. megalanthus e observou que a diminuição da 

profundidade da costela fracionada (hastes cilíndricas) são adaptações que favorecem a 

interceptação da radiação e, por conseguinte, a atividade fotossintética em plantas submetidas 

ao sombreamento.  

Assim, é provável que o incremento no DC bem como na EC (formação de 

cladódios mais cilíndricos), possam estar relacionados ao armazenamento de fotoassimilados 

provenientes do processo fotossintético, o que torna consequente o incremento na biomassa 

(cladódios mais vigorosos). De acordo com Almeida et al. (2018), ao dispor plantas de 



77 

 

Hylocereus sp. a percentuais de sombreamento (35, 50 e 65% de sombreamento) foi possível 

observar incremento na taxa fotossintética.  

Cavalcante et al. (2011) ressaltaram que, a produção de massa seca e verde da parte 

aérea em plantas de pitaia submetidas ao sombreamento seguiu o mesmo padrão de distribuição, 

com a observação dos maiores valores sempre para os tratamentos condicionados à sombra.  

Os tratamentos não ocasionaram efeito significativo sobre a maioria dos caracteres 

morfofisiológicos, no segundo ano de crescimento, provavelmente devido ao processo de 

aclimatação das plantas. Supõe-se que as plantas se ajustaram plasticamente aos tratamentos, a 

fim de favorecer a atividade fotossintética. A pitaia apresenta plasticidade de desenvolvimento 

e tende a ajustar o crescimento e o desenvolvimento para favorecer o processo fotossintético 

sob as condições flutuantes (ORTIZ-HERNÁNDEZ e CARRILLO-SALAZAR, 2012).  

 

4.3.2 Pigmentos fotossintéticos 

 

Os percentuais de sombreamento ocasionaram efeito significativo sobre os 

pigmentos fotossintéticos: Clorofila a (Clor a), Clorofila (Clor b), Clorofila total (Clor tot), 

razão Clor a/Clor b (p<0,01) e Carotenóides (Carot) (p<0,05) (TABELA 2).  

Tabela 2 – Resumo das análises de variância para as varáveis bioquímicas da pitaia vermelha 

(Hylocereus sp) submetida a cinco percentuais de sombreamento. Teores correspondentes a 

clorofila a (Clor a) (µg g-1 MF), clorofila b (Clor b) (µg g-1 MF), clorofila total (Clor tot) (µg 

g-1 MF), carotenóides (Carot) (%) e razão Clor a/Clor b (Razão a/b). Fortaleza, 2019. 

 

FV GL Quadrados médios  

  Clor a Clor b Clor tot Carot Razão a/b 

Trat 4 605,4516** 137,2220** 1399,3637** 9,0345* 0,3295** 

Blocos 3 90,1352 12,0949 183,3016 0,5986 0,0063 

Resíduo 12 52,7979 6,3813 103,7188 0,2066 0,0469 

CV (%)  15,10 11,48 14,12 0,58 8,54 

Média  28,95 11,76 42,21 75,51 2,53 
FV – Fontes de Variação; GL – Graus de liberdade; **Significativo a 1%, pelo teste F; CV: coeficiente de variação; 

Média geral referente às características avaliadas. Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna, não diferem 

entre si, pelo teste de Tukey, a 1 ou 5% de probabilidade. 

 

As médias ajustaram modelos lineares para todos os parâmetros estudados 

(FIGURA 4). Os coeficientes de variação oscilaram de 0,58 a 15,10 % e apontam alta a média 

precisão experimental (PIMENTEL, 2000). 

Os tratamentos proporcionaram aumento linear nos teores de clorofila a, b e total, 

com incremento máximo sob cultivo a 80% de sombreamento; entretanto, os menores teores, 

para as mesmas características, foram observados sob pleno sol (FIGURAS 4A, 4B e 4C).  
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Figura 4 – Pigmentos fotossintéticos da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) submetida a cinco 

percentuais de sombreamento: (A) teores de clorofila a (Clor a) (µg g-1 MF); (B) clorofila b 

(Clor b) (µg g-1 MF); (C) clorofila total (Clor tot) (µg g-1 MF), carotenóides (Carot) (%) e razão 

Clor a/Clor b. Fortaleza, 2019.  
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Isso indica que o sombreamento foi eficaz em manter os cladódios verdes pelo 

incremento no teor de pigmentos fotossintéticos, provavelmente para favorecer a eficiência na 

captação luminosa, já que a luz é um fator escasso neste ambiente. Isso corrobora o fato de que 

as plantas de pitaia sombreadas, principalmente a 65 e 80% de sombreamento, acumularam 

maiores teores de pigmentos, que plantas cultivadas a pleno sol (ALMEIDA, 2015). 

Em níveis mais sombreados, o maior acúmulo de clorofila pode ser devido a um 
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efeito compensatório à menor quantidade de radiação disponível, ou seja, plantas cultivadas 

sob baixas intensidades de luz apresentam maiores teores de clorofila por unidade de área 

(ALMEIDA et al., 2004).  

Em Hylocereus polyrhizus, incrementos significativos correspondentes a clorofila 

a, b e total foram encontrados por Chang et al. (2016), sob diferentes percentuais de 

sombreamento, sendo os maiores conteúdos, para os mesmos parâmetros, foram encontradas 

para 75% de sombreamento, enquanto os menores teores foram observados em plantas a pleno 

sol. 

Os percentuais de sombreamento proporcionaram redução linear (FIGURA 4D), 

nos teores de carotenóides e razão Clor a/Clor b (FIGURA 4E).  

A intensidade luminosa favoreceu incremento linear máximo no percentual de 

carotenóides, em relação ao teor de pigmentos totais, em plantas cultivadas a pleno sol, 

seguindo o modelo sugerido por Demig-Adams e Adams (1996), que sugere um aumento no 

conteúdo de carotenóides com aumento da exposição à intensidade luminosa. 

Sendo assim, é provável que a cor amarelada dos cladódios, observada 

principalmente nos meses mais secos (agosto a novembro) (FIGURA 1), pode estar relacionada 

ao teor de carotenóides presentes nos cladódios. Além do incremento percentual no teor de 

carotenóides, o acúmulo de flavonóides ou a ativação de peroxidases que exercem múltiplas 

funções de proteção contra a radiação, podem ter ocorrido (LARCHER, 2006). Essas reações 

são passíveis de serem aprofundadas em estudos futuros. 

Os carotenóides são pigmentos acessórios que além de estarem associados às 

moléculas de clorofila e contribuem para a promoção da coloração dos tecidos vegetais, 

desempenham papel essencial na fotoproteção, evitando danos ocasionados pelo excesso de 

radiação solar, que promove excitação das moléculas de clorofila (TAIZ et al., 2017). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa, todavia, são contrários aos de Raveh et 

al. (1998) que observaram redução no teor de carotenóides em H. megalanthus com o aumento 

da radiação. Os autores sugerem que o papel dos carotenóides na adaptação de cactáceas epifítas 

a regimes de sombreamento requer um estudo mais aprofundado.  

A razão Clor a/Clor b foi significativamente menor na condição máxima de 

sombreamento, enquanto que o inverso foi observado para plantas expostas a pleno sol.  

As plantas podem passar por condições de estresse e modificar a quantidade de 

pigmentos fotossintéticos, sendo que o aumento da razão Clor a/Clor b pode estar 

correlacionado à proteção do sistema fotossintético, devido a menor absorção de radiação solar 

(CAMEJO e TORRES, 2001).  
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De maneira geral, plantas expostas a elevados fluxos de fótons fotossintéticos 

apresentam razões Clor a/Clor b maiores e, plantas crescendo em ambientes de sombra, 

possuem razões Clor a/Clor b menores (SEYBOLD E EGLE, 1970; TAIZ et al., 2017), o que 

explica os resultados encontrados nesta pesquisa. Além disso, em condições de radiação 

incidente, as plantas de modo geral apresentam, além do menor teor de clorofila total, outras 

características, como: cloroplastos menores, maior volume tilacóide/estroma e maior CTE 

(LARCHER, 2006). 

 

4.3.3  Fluorescência da clorofila a 

 

O estudo da fluorescência da clorofila a mostrou efeito significativo (p<0,05) dos 

percentuais de sombreamento sobre os parâmetros avaliados: Fv/Fm, Fv/F0 e qP enquanto que as 

variáveis F0, qN, NPQ e ETR não diferiram entre si. Os coeficientes de variação oscilaram de 

2,33 a 11,04 % e apontam boa precisão experimental (PIMENTEL, 2000) (TABELA 3). 

 

Tabela 3 – Resumo das análises de variância para fluorescência da clorofila a na cultura da 

pitaia vermelha (Hylocereus sp) submetida a cinco percentuais de sombreamento. Valores 

referentes a fluorescência inicial (F0), rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm), razão 

Fv/F0, taxa de transporte de elétrons (ETR, µmol m-2 s-1), coeficiente de extinção fotoquímica 

da clorofila (qP) e os dois coeficientes de extinção não fotoquímicos da fluorescência (qN e 

NPQ). Fortaleza-CE, 2019. 

 

        

FV 

 

GL 

--------------------------------------- Quadrados médios ---------------------

------------------ 

F0 Fv/Fm Fv/F0 qP qN NPQ ETR  

Tratamento 4 94,67 ns 0,01* 1,17* 0,15* 0,01ns 0,453ns 3,10 ns 

Blocos 3 62,0000 0,0000 0,0244 0,0484 0,0056 0,36043 6,6200 

Resíduo 12 127,046 0,0003 0,2127 0,03545 0,0084 0,33204 7,3541 

CV (%)  8,30 2,33 10,67 8,80 10,66 4,06 4,61 

Média  135,80 0,80 4,32 0,66 0,86 2,39 11,02 
FV – Fontes de Variação; GL – Graus de liberdade; *Significativo a 5%, pelo teste F; ns: Não significativo pelo 

teste F; CV: coeficiente de variação; Média geral referente às características avaliadas. Médias seguidas pela 

mesma letra em cada coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

4.3.4  F0 (Fluorescência mínima ou inicial) 

 

Após as plantas terem sido mantidas no escuro por 30 mim, analisou-se a cinética 

de emissão da fluorescência mínima ou inicial (F0). De maneira geral, F0 corresponde à 

eficiência de transferência de energia dentro do fotossistema que antecede o processo de 

separação de cargas (HANELT, 2018), ou seja, representa a emissão de luz pelas moléculas de 
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clorofilas a do PSII, antes da energia ser dissipada para o centro de reação do PSII (MATHIS e 

PAILLOTIN, 1981). Portanto, F0 é um valor de referência na determinação das outras variáveis 

da fluorescência (ALLEN e HOLMES, 1986). 

Os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si para a variável F0. A 

semelhança inicial, desta variável entre os tratamentos, possivelmente demonstra a 

independência dos eventos fotoquímicos que antecedem o transporte de elétrons.  

 

4.3.5  Fv/Fm e Fv/F0 

 

A alta intensidade luminosa reduziu significativamente o rendimento quântico 

ótimo do PSII, Fv/Fm. Um modelo quadrático foi ajustado para esta característica. 

Complementarmente, a razão Fv/F0 foi analisada, tendo seguido o mesmo padrão que a razão 

Fv/Fm.  

De acordo com o modelo de regressão, as máximas estimativas foram obtidas sob 

cultivo a 47,5% (Fv/Fm) e 50% (Fv/F0) de sombreamento; entretanto, os maiores decréscimos 

foram obtidos sob cultivo a pleno sol (FIGURAS 5A e 5B).  

Fv/Fm representa o rendimento quântico ótimo ou rendimento quântico máximo 

(BAKER e ROSENQVIST, 2004). Essa relação fornece informação sobre a eficiência 

fotossintética do centro de reação do PSII, isto é, representa a quantidade de fótons absorvidos 

convertida em transporte de elétrons (MURCHIE E LAWSON, 2013; HANELT, 2018). Da 

mesma forma, a razão Fv/F0 também é uma medida do rendimento quântico máximo e, segundo 

Lichtenthaler e Buschmann (2005), chega a ser um parâmetro mais sensível que Fv/Fm ao 

mostrar maior amplitude das condições de estresse em questão. 

O aumento no Fv/Fm reflete a eficiência do uso de luz pelas plantas (LI et al., 2015), 

enquanto uma queda na razão Fv/Fm reflete a presença de dano fotoinibitório nos centros de 

reação do PSII (PORCAR-CASTELL et al., 2014). Além disso, o aumento de Fv/Fm também 

está correlacionado com a redução na perda de energia na forma de calor (BROETTO, 

MONTEIRO DUARTE e LÜTTGE, 2007). Neste sentido, esta pesquisa mostrou incremento 

significativo do sombreamento sobre o rendimento quântico máximo na cultura da pitaia. 

Enquanto as condições sombreadas parecem ter maximizado a eficiência de uso da luz na 

cultura, é provável que a alta radiação tenha causado dados ao PSII indicando, ainda, maior 

dissipação de energia na forma de calor.  

Andrade et al. (2006) estudaram, dentre outros fatores, a fluorescência da clorofila 

em condições sombreadas e não sombreadas em H. undatus e observaram menor eficiência 
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quântica máxima (Fv/Fm) sob condições de radiação incidente, o que sugere foto-oxidação do 

aparelho fotossintético dos indivíduos expostos. Além disso, a baixa eficiência quântica 

também foi observada por Raveh et al. (1995) e Kumbha (2017) sob aumento na intensidade 

luminosa e estresse por calor induzido, respectivamente. De acordo com esses autores, plantas 

do gênero Hylocereus são sensíveis a tais condições, cuja menor eficiência quântica máxima 

pode ser observada pelos relativos decréscimos nos valores de Fv/Fm, indicativo de danos às 

estruturas do PSII, o que impede a eficiência no processo fotossintético.  

Em Aloe vera L., Hazrati et al. (2016) observaram que a maior intensidade de luz e 

o estresse hídrico severo diminuíram a Fm, Fv e Fv/Fm. Os maiores valores para essas mesmas 

características foram observados quando 50% da luz solar foi bloqueada e a irrigação foi feita 

após a depleção de 40% da água no solo. Os autores afirmam que a irradiância total e o estresse 

hídrico permitem a fotoinibição da fotossíntese, adicionalmente, por baixo rendimento quântico 

qP, bem como maior NPQ.  

 

4.3.6  qP (quenching fotoquímico) 

 

O quenching fotoquímico (qP), foi influenciado pelo percentual de sombreamento, 

cujas médias ajustaram um modelo quadrático. O máximo valor estimado, de acordo com o 

modelo de regressão, foi obtido sob cultivo a pleno sol (0,99) (FIGURA 5C). 

Hanelt (2018) relata que 1-qP indica a fração de centros que contribuíram 

efetivamente para formação de poder redutor. O valor de qP decresce na proporção em que 

ocorre o fechamento dos centros de reação (Qa reduzida) e contribuição ao processo 

fotossintético (HAZRATI et al., 2016). A energia não utilizada para redução do NADPH será 

dissipada na forma de calor (qN).  

Sob alta intensidade luminosa (pleno sol), as plantas mantiveram valores de qP 

elevados, provavelmente, em virtude do metabolismo CAM, contrário ao que ocorre nos demais 

metabolismos, cujo aumento da intensidade de luz, promove declínio no qP (SILVA et al., 2006; 

ARAUJO et al. 2019).  

Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho foram observados por 

Hazrati et al. (2016), que relatam os menores valores de qP em plantas de Aloe vera L. a 50% 

de sombreamento. Os autores relatam valores mais pronunciados de qP e NPQ em plantas 

submetidas a radiação incidente. Os autores salientam ainda que estresses ambientais, 

especialmente altas intensidades luminosas, tornam a cadeia de transporte de elétrons saturada 

e aumentam o acúmulo de prótons o que justificaria o aumento do NPQ e consequentemente 
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do qP.   

 

Figura 5 – Fluorescência da clorofila a na cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) submetida 

a cinco percentuais de sombreamento. (A) rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm); (B) 

Razão Fv/F0 e (C) coeficiente de extinção fotoquímica da clorofila (qP). Fortaleza/CE, 2019.  
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Neste caso, sob pleno sol, é provável que a capacidade do PSII em utilizar a energia 

luminosa tenha sido, teoricamente, preservada, porém, com efeito negativo no transporte de 

elétrons até o processo de redução do NADPH. Ao contrário, sob cultivo a 50% de 

sombreamento, a saturação da cadeia de transporte de elétrons e o acúmulo de prótons no 

sistema, provavelmente, tenham sido reduzidos de forma que a energia tenha sido utilizada para 

redução do NADPH ou, em outras palavras, a energia consumida na fotossíntese, parece ter 

ocorrido de fato, o que justifica os baixos valores de qP sob esta condição. 

 

4.3.7  Quentings não-fotoquímicos (qN e NPQ) e a taxa de transporte de elétrons (ETR) 

 

Os quentings não-fotoquímicos (qN e NPQ) e a taxa de transporte de elétrons (ETR) 

não apresentaram diferença significativa, todavia, destaca-se o incremento nos parâmetros qN 

e NPQ com o aumento da radiação. 

As variáveis, qN e NPQ representam todas as outras formas de dissipação de 

energia, principalmente calor dentro do sistema antena (PINNOLA et al., 2013; HANELT, 
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2018) e revelam a existência de zeaxantina no sistema (RALPH e GADEMANN, 2005). Desse 

modo, plantas de pitaia submetidas a pleno sol, confirmam a premissa de dissipação de energia 

na forma de calor. Espécies de sombra exibem NPQ reduzido, mas quando expostas ao sol, 

exibem alto NPQ e fotodano (MAXWELL e JOHSON, 2000).  

Assim, a fluorescência da clorofila a é uma ferramenta que pode ser utilizada para 

verificação de estresse por alta radiação na cultura da pitaia. 

 

4.3.8  Fisiologia da cor dos cladódios 

 

Os parâmetros colorimétricos b*, Croma (C*) e ângulo Hue (°Hue) foram 

influenciados pelos percentuais de sombreamento (p<0,05) (TABELA 4). As médias ajustaram 

modelos quadráticos para todas as características (FIGURA 6A, 6B e 6C). 

Para a coordenada cromática b*, o máximo valor estimado foi relacionado ao 

cultivo sob 4,98% de sombreamento, indicando que os cladódios a pleno sol apresentaram 

tonalidade amarela enquanto que na máxima condição de sombreamento (80%) houve 

predominância da tonalidade verde que evolui para o azul.  

 

Tabela 4 – Resumo das análises de variância para os parâmetros de coloração dos cladódios: 

coordenadas L*, a*, b*, Croma (C*) e ângulo Hue (°Hue) e Percentual de Sunburn dos 

cladódios na cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp) submetida a cinco percentuais de 

sombreamento. Fortaleza, 2019. 

 

FV GL Quadrados médios 

  L* a* b* C* °Hue Sunburn  

Trat 4 35,0965ns 22,3846ns 101,73710* 117,5832* 39,8091* 1049,16** 

Blocos 3 14,430 ns 7,8852 ns 20,8203 ns 28,0068 ns 5,9128 ns 93,3231 ns 

Resíduo 12 21,3584 9,3908 28,0323 35,0601 10,6273 93,3231 

CV (%)  9,21 17,70 21,45 19,60 2,59 42,30  

Média  50,17 -17,31 24,68 30,20 125,80 7,52 
L* (0 indica ausência de luz e 100 indica branco), a* (+ tonalidade vermelha ou - verde) e b* (+ tonalidade amarela 

ou – azul), C* (índice de saturação da cor) e °H (ângulo hue próximo a 90°, tonalidade amarelo; próximo a 180°, 

tonalidade verde). FV – Fontes de Variação; GL – Graus de liberdade; **Significativo a 1 ou 5%, pelo teste F; CV: 

coeficiente de variação; Média geral referente às características avaliadas. Médias seguidas pela mesma letra em 

cada coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 1 ou 5% de probabilidade. 

 

O espaço de cor CIELAB é organizado de forma que o eixo L* (luminosidade) 

representa um difusor perfeitamente refletido e varia de 0 a 100, onde 0 representa a ausência 

de luz e 100 corresponde ao branco. As coordenadas a* e b* não possuem limites numéricos 

específicos e, dessa forma, a* (+) corresponde a cor vermelha e a* (-) a cor verde; b* (+) 

representa a cor amarela e para b* (-) a cor azul. O ângulo Hue ou tonalidade apresenta quatro 
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ângulos principais da cor (0° - vermelho; 90° amarelo; 180° verde; 270° azul e 360° negro) e o 

Chroma representa a saturação ou intensidade da cor (0 – cor impura e 60 – cor pura) 

(MINOLTA, 1994).  

 

Figura 6 – Parâmetros colorimétricos b* (A), Croma (C*) (B) e ângulo Hue (°Hue) (C) dos 

cladódios na cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp) submetida a cinco percentuais de 

sombreamento. Fortaleza, 2019. 
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A cromaticidade foi reduzida significativamente em resposta ao incremento no 

percentual de sombreamento dos cladódios, resultado contrário foi observado na condição a 

3,76% de sombreamento (FIGURA 6B). Isso mostra que a radiação favoreceu o aumento na 

intensidade de coloração amarelada dos cladódios, sob essa condição.  

Foi observada redução no °Hue com o aumento da radiação, cujo máximo valor 

estimado foi observado sob cultivo a 2,45% de sombreamento (FIGURA 6C). Isso remete 

cladódios com tonalidade da cor mais próximo do amarelo, indicando o acúmulo de 

carotenoides, o que indica que, altas intensidades luminosas ocasionaram alteração na fisiologia 

da cor dos cladódios.  

Dessa forma, o sombreamento em plantas de pitaia é eficaz em manter os cladódios 

verdes, sofrendo menor Sunburn e consequentemente, menor dano foto-oxidativo. Resultados 
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semelhantes foram observados por Chang et al. (2016), onde os menores valores de C* e os 

maiores valores de °Hue foram encontrados para as plantas de H. polirhyzus sob condições 

sombreadas e a pleno sol, respectivamente.  

 

4.3.9   Sunburn  

 

Os percentuais de sombreamento ocasionaram efeito significativo (p<0,01) sobre o 

percentual de Sunburn dos cladódios (TABELA 4).  

Plantas submetidas aos tratamentos sombreados 35, 50, 65 e 80% de 

sombreamento, exibiram 0% de Sunburn. Plantas cultivadas a pleno sol apresentaram 

significativa ocorrência de Sunburn. Cerca de 40% dos cladódios expostos a radiação solar 

direta exibiram sintomas de queimadura proveniente da alta intensidade solar. Isso mostra que, 

sob as condições edafoclimáticas do estado do Ceará, o uso de telas protetoras contra a radiação 

reduziu significativamente a incidência de queimaduras solares nos cladódios de pitaia 

vermelha.  

 

Figura 7 – Características de Sunburn na cultura da pitaia vermelha (Hylocereus sp.) submetida 

a cinco percentuais de sombreamento.  

 

 

Fonte: Milena Oliveira e Gislene Albano. Fortaleza-CE, 2019. 
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Chang et al. (2016) relatam sucesso na redução da incidência de Sunburn em plantas 

de H. polyrhizus submetidas a 50 e 75% de sombreamento, todavia, os autores relatam que 

plantas submetidas a 0% de sombreamento apresentaram cerca 84,3% de Sunburn em plantas 

cultivadas em Taiwan.  

Nesta pesquisa, evidenciou-se visualmente a ocorrência de cladódios 

completamente verdes nos tratamentos 50, 65 e 80% de sombreamento; cladódios com 

tendência a verde-amarelados, no tratamento a 35% de sombreamento e percentual significativo 

de cladódios amarelados, no tratamento a pleno sol (FIGURA 7). Isso sugere a ocorrência de 

plasticidade, favorável à expressão de diversos fenótipos, reflexo da sensibilidade do tecido à 

mudança na disponibilidade luminosa. 

 

4.3.10  Plasticidade de Desenvolvimento 

 

O índice de plasticidade (IP) mostrou que os atributos bioquímicos Clor a, Clor b, 

Clor tot e Carot, exibirem alta plasticidade: 0,53, 0,65, 0,59 e 0,54, respectivamente. Os 

caracteres morfológicos das plantas no primeiro ano, NC1 (0,41), SCC1 (0,48), DC1 (0,39) e 

EC1 (0,34) apresentaram ajustes plásticos maiores em relação a plantas de dois anos de idade 

[NC2 (0,29), SCC2 (0,31), DC2 (0,19) e EC2 (0,22)]. Quanto aos parâmetros fisiológicos, 

destacaram-se o Coeficiente de extinção fotoquímica da clorofila [(qP) (0,53)] (IP moderado) e 

Sunburn [(1,00) (IP máximo)]. 

Segundo Carpenter e Smith (1981), a amplitude específica de aclimatação pode ser 

expressa quantitativamente através do índice de plasticidade. De acordo com Valladares et al. 

(2005), são consideradas muito plásticas as variáveis com IP superior a 0,6 e não plásticas 

aquelas cujo IP é próximo de 0. Um índice de plasticidade alto indica alta aclimatação a 

mudanças maiores nas condições ambientais variáveis. Espécies que apresentam baixa 

plasticidade para determinada característica exibem pouca variação entre as condições 

estudadas (fenótipo) e vice-versa (CARPENTER e SMITH, 1981).  

Os resultados apontam ajustes bioquímicos e fisiológicos. O potencial de 

aclimatação das plantas à variação do regime de luz pode ter sido ampliado principalmente via 

ajuste na proporção de pigmentos, entre as plantas de sombra e pleno sol, na tentativa de 

maximizar o processo fotossintético e evitar a fotoinibição. 

É provável que a amplitude de ajuste das plantas, às condições sombreadas no 

primeiro ano, tenha sido maior em relação às plantas de dois anos, devido ao processo de 

aclimatação às condições majoritárias de radiação ocorrerem principalmente durante a fase de 
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crescimento inicial (LARCHER, 2006).  

 

Tabela 5 – Índice de Plasticidade fenotípica para os caracteres morfológicos, bioquímicos e 

fisiológicos da pitaia vermelha submetida a cinco percentuais de sombreamento. Fortaleza-CE, 

2019. 

 

Atributos Tipo de 

Atributo 

Índice de 

Plasticidade 

Número de cladódios totais (NC1) (Ano I)  

 

 

 

Morfológico 

0,41 

Somatório do compr. dos cladódios (SCC1) (Ano I) 0,48 

Diâmetro dos cladódios (DC1) (Ano I) 0,39 

Espessura dos cladódios (EC1) (Ano I) 0,34 

Número de cladódios totais (NC2) (Ano II) 0,29 

Somatório do compr. dos cladódios (SCC2) (Ano II) 0,31 

Diâmetro dos cladódios (DC2) (Ano II) 0,19 

Espessura dos cladódios (EC2) (Ano II) 0,22 

Clorofila a (Clor a)  

 Bioquímico 

0,53 

Clorofila b (Clor b) 0,65 

Clorofila total (Clor tot) 0,59 

Carotenóides (Carot) 0,54 

Fluorescência inicial (F0)  

 

 

 

 

 

 

 

Fisiológico 

 

0,08 

Fluorescência máxima (Fm) 0,27 

Fluorescência variável (Fv) 0,31 

Rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) 0,07 

Razão Fv/F0 0,30 

Coeficiente de extinção fotoquímica da clorofila (qP) 0,53 

Coeficiente de extinção não fotoquímico (qN) 0,16 

Coeficiente de extinção não fotoquímico (NPQ) 0,28 

Taxa de transporte de elétrons (ETR) 0,19 

Cor do cladódio L* 0,14 

Cor do cladódio a* 0,32 

Cor do cladódio b* 0,44 

Cor do cladódio C* 0,40 

Cor do cladódio °Hue 0,06 

Sunburn 1,00 

 

Dentre os parâmetros fisiológicos, qP exibiu maior IP, ou seja, maior variação 

dentre as condições estudadas. Isso corrobora o fato de que plantas de sombra apresentam 

menor qP (maior produção de poder redutor (NADPH)) e plantas expostas a pleno sol 

apresentam maior qP, o que sugere fotodanos aos tilacóides, baixa funcionalidade associada ao 

processo fotossintético, menor acúmulo de fotoassimiladados, ocorrência de danos visuais na 

estrutura dos cladódios (amarelecimento) e redução na produtividade, como citado 

anteriormente.  

O máximo valor de IP para a variável Sunburn evidencia visualmente a ocorrência 



89 

 

de cladódios completamente verdes a 50, 65 e 80% de sombreamento; cladódios com tendência 

a verde-amarelados, no tratamento a 35% de sombreamento e cladódios amarelados, no 

tratamento a pleno sol, reflexo da sensibilidade do tecido à mudança na disponibilidade 

luminosa.  

A expressão da plasticidade tem sido reportada em plantas com metabolismo CAM. 

Diversas espécies apresentam diferentes fisiotipos que suportam respostas rápidas a diversos 

fatores ambientais como estresse hídrico [Kalanchoë pinnata (LÜTTGE et al., 1991); 

Guzmania monostachia (MAXWELL, GRIFFITHS e YOUNG, 1994)], altas temperaturas 

[Hylocereus sp. e Opuntia ficus-indica (NOBEL, 2002); A. nudicaulis (GRIFFITHS,1989)], 

deficiência mineral [Cylindropuntia fulgida (BUHANAN e BRIGGS, 2011)] e, principalmente, 

mudança de intensidade de luz (MAXWELL, GRIFFITHS e YOUNG, 1994; GRIFFITHS, 

1989; MOREIRA et al., 2017; ROSA-MANZANO et al., 2017).  

Vários estudos citam a plasticidade de desenvolvimento em cactáceas, de forma 

genérica, todavia, o estudo quantitativo da expressão da plasticidade via uso do índice de 

plasticidade fenotípica em Hylocereus sp., carece em estudos, sendo esta a primeira abordagem 

científica a ser divulgada. Investigações futuras, neste sentido, são passíveis de serem 

exploradas visando o entendimento da capacidade de aclimatação da cultura da pitaia à luz a 

demais fatores ambientais. 

 

4.3.11  Estudo da Correlação fenotípica de Pearson entre caracteres morfológicos, 

bioquímicos, fisiológicos e a produção  

 

O estudo da Correlação de Pearson (rf) para os caracteres morfológicos, 

bioquímicos, fisiológicos e de produção destaca a significância das relações tanto fortemente 

positivas quanto fortemente negativas (p<0,01) para as condições de máxima radiação (pleno 

sol, 100% de radiação) e máximo sombreamento (20% da radiação total), utilizados neste 

estudo.  

A pleno sol, constatou-se fortes correlações positivas existentes entre SCC e NC 

(0,99**), ao passo que fortes correlações negativas foram observadas entre EC e DC (-0,99**), 

Clor tot e SCC (-0,99**) e Clor tot e NC (-0,99**). Isso indica sincronia no crescimento 

vegetativo (formação de cladódios) e desequilíbrio no conteúdo de pigmentos fotossintéticos 

com o estabelecimento da planta, o que torna consequentes as alterações na taxa fotossintética 

e no conteúdo final de biomassa dos cladódios. 
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Tabela 6 - Coeficientes de correlação fenotípica de Pearson (rf) entre os caracteres: número de cladódios totais planta-1 (NC), somatório do 

comprimento dos cladódios (SCC), diâmetro dos cladódios (DC) e espessura dos cladódios (EC), Clorofila total (Clor tot), Carotenóides totais 

(CT), Cromaticidade (C*), ângulo Hue (°Hue), rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm), razão fluorescência máxima e fluorescência variável 

(Fv/F0), taxa de transporte de elétrons (ETR) e Sunburn, sob condições de pleno sol (diagonal superior) e 80% de sombra (diagonal inferior) em 

plantas de dois anos após a instalação do experimento. Fortaleza-CE, 2019. 

 

 NC SCC DC EC Clor tot CT C* °Hue Fv/Fm Fv/Fo ETR Sunburn 

NC  0,99** -0,86 0,85 -0,99** -0,79 -0,71 0,70 0,05 0,00 -0,14 -0,17 

SCC 0,57  -0,85 0,85 -0,99** -0,77 -0,67 0,66 0,03 -0,01 -0,11 -0,23 

DC 0,61 -0,30  -0,99** 0,90 0,41 0,46 -0,46 0,37 0,47 0,62 0,24 

EC -0,97** 0,36 0,78  -0,91 -0,38 -0,40 0,40 -0,42 -0,50 -0,62 -0,31 

CHL 

TOT 

-0,30 0,06 -0,46 -0,29  0,69 0,61 -0,60 0,09 0,13 0,23 0,28 

CT (%) -0,55 -0,68 -0,02 -0,37 0,69  0,92 -0,92 -0,66 -0,61 -0,37 -0,28 

Croma 0,69 0,70 0,10 0,63 0,46 -0,10  -0,99** -0,65 -0,53 -0,12 -0,55 

Hue -0,73 -0,77 -0,08 -0,64 -0,39 0,21 -0,99**  0,65 0,53 0,11 0,57 

Fv/Fm -0,10 -0,77 0,65 0,07 -0,66 0,09 -0,69 0,70  0,98** 0,73 0,70 

Fv/Fo -0,32 -0,72 0,36 -0,20 -0,71 -0,02 -0,88 0,88 0,94  0,85 0,55 

ETR 0,36 -0,17 0,63 0,40 -0,98** -0,57 -0,43 0,37 0,76 0,74  0,09 

Sunburn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ** e * significativos a 1 e 5% de probabilidade pelo teste t, respectivamente. Os demais foram não significativos. 
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Fortes correlações negativas existentes entre o ângulo °Hue e Cromaticidade (-

0,99**) foram verificadas. Isso mostra que a exposição a alta intensidade luminosa alterou a 

fisiologia da cor dos cladódios favorecendo o aumento na intensidade de coloração amarelada 

dos cladódios a pleno sol.  

O rendimento quântico ótimo do PSII se correlacionou positivamente com a razão 

Fv/F0 (0,99**). Esses dados refletem diretamente a redução significativa no rendimento 

quântico máximo e razão Fv/F0 (0,99**) na cultura da pitaia quando sujeita à máxima radiação. 

Os dados confirmam a premissa de redução na eficiência do uso de luz pelas plantas a pleno 

sol, eventualmente pela presença de dano fotoinibitório e consequente perda de energia na 

forma de calor. 

Sob 80% de sombreamento, verificou-se fortes correlações negativas existentes 

entre os caracteres morfométricos EC e NC (-0,97**). Desse modo, a redução na espessura dos 

cladódios pode estar relacionada com o direcionamento dos fotoassimilados do armazenamento 

(formação de cladódios mais robustos e cilíndricos) para o incremento na quantidade de 

cladódios, por sua vez maiores e menos espessos, o que remete estiolamento com reflexos 

negativos na produtividade de frutos. 

O °Hue se correlacionou negativamente com a Cromaticidade (-0,99**) ao passo 

que, fortes correlações negativas existentes entre o ângulo a taxa de transporte de elétrons e o 

teor de clorofila total (-0,98**) também foram verificadas. Isso indica possivelmente o máximo 

acúmulo de pigmentos fotossintéticos o que explica a máxima coloração verde dos cladódios já 

que o conteúdo de clorofila por cloroplasto tende a aumentar com o sombreamento 

(LARCHER, 2006). Todavia, apesar do incremento no teor de clorofila, efeito compensatório 

à radiação difusa na tentativa de melhorar a intensidade de trabalho fotossintético sob baixa 

luminosidade, a taxa de transporte de elétrons é reduzida no sombreamento (LARCHER, 2006), 

provavelmente devido à baixa disponibilidade de energia de excitação disponível.   

 

4.4  Conclusão 

 

O uso de sombreamento, em torno de 35% a 50% favoreceu o estabelecimento da 

planta e a emissão de novos segmentos; incrementou o teor de pigmentos fotossintéticos (Clor 

a, Clor b e Clor tot); manteve máximas as estimativas de rendimento quântico ótimo do PSII 

(Fv/Fm) e razão Fv/F0; proporcionou redução no teor de carotenóides, na razão Clor a/Clor b e 

no quenching fotoquímico; manteve preservada a fisiologia da cor dos cladódios sem a 

ocorrência de Sunburn. Além disso, Hylocereus sp. apresentou plasticidade fenotípica 
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relacionada à disponibilidade luminosa, cujos ajustes foram predominantemente bioquímicos e 

fisiológicos.  
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5 CAPÍTULO IV - SCREENING FOR HEAT STRESS TOLERANT Hylocereus 

GENOTYPES 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation was aimed to screen for heat stress tolerant Hylocereus genotypes and 

interspecific hybrids. The plants were exposed to heat stress (45/35ºC) in growth chambers for 

eight days. As this investigation is ongoing, we showed in advance, part of the results. The 

parental species 90-002 was extremely sensitive to heat stress based on their Fv/Fm ratio and 

early injury symptoms as chlorosis, yellow spots and necrosis. The hybrids, Z-16 and Z-17, 

showed higher photosynthetic efficiency while low values in Total Chl was observed for all 

genotypes, except in the diploid H. undatus parental line 89-024 after eight days of heat stress. 

Changes in total soluble sugars and starch under heat stress seems genotype specific. The role 

played by antioxidant enzymes in all those studied genotypes under heat stress should be further 

clarified. Based on the levels of gene expression, our results suggest that the tetraploid 90-002 

is the most sensitive line, the triploid hybrid S-75 is the intermediate and the tetraploid hybrid 

Z-16 is the most tolerant. Thus, it seems that hybridization can efficiently altered and improved 

thermotolerance in Hylocereus species. The results provided here need additional investigations 

to understand the role of thermotolerance mechanisms of antioxidant enzymes. Our results 

provide supporting data for related to expression of heat shock proteins, but their functional 

relationships will also require further investigation.   

 

Keywords: Cactacea. Hybridization. Thermotolerance. Gene expression.  
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RESUMO 

 

A presente investigação teve como objetivo a triagem de genótipos e híbridos interespecíficos 

de Hylocereus, tolerantes ao estresse por alta temperatura. As plantas foram expostas a estresse 

térmico (45/35ºC) em câmaras de crescimento por um período de oito dias. Como esta 

investigação encontra-se em andamento, mostramos apenas parte dos resultados. A espécie 

parental 90-002 mostrou-se extremamente sensível ao estresse por alta temperatura, com base 

na relação Fv/Fm e nos sintomas iniciais de lesão como clorose, manchas amareladas e necrose. 

Os híbridos Z-16 e Z-17 apresentaram maior eficiência fotossintética, enquanto baixos valores 

de clorofila total foram observados para todos os genótipos, exceto para 89-024, oito dias após 

o início do estresse. Sob estresse térmico, alterações nos teores de açúcares solúveis totais e 

amido parecem ser genótipo-específicas. O papel desempenhado pelas enzimas antioxidantes, 

sob estresse térmico, deve ser melhor esclarecido. Com base nos níveis de expressão gênica, os 

resultados sugerem que o tetraplóide 90-002 apresenta maior sensibilidade ao estresse térmico, 

o híbrido triplóide S-75 apresenta nível intermediário e o híbrido tetraplóide Z-16 é o mais 

tolerante. Assim, é provável que a hibridação possa alterar e melhorar eficientemente a 

termotolerância em espécies de Hylocereus. Os resultados fornecidos aqui necessitam de 

investigações adicionais a fim de entender o papel dos mecanismos de termotolerância sobre 

enzimas antioxidantes. Os resultados fornecem dados de suporte relacionados à expressão de 

proteínas de choque térmico, todavia, as relações funcionais das mesmas também exigirão 

investigações adicionais. 

 

Palavras-chave: Cactacea. Hibridação. Termotolerância. Expressão gênica.  
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5.1  Introduction 

 

The Israeli vine-cacti breeding program has been developed at Ben-Gurion 

University (MIZRAHI and NERD, 1999; TEL-ZUR et al., 2004, 2011). The vine-cacti 

genotypes introduced to Israel came from botanical gardens, private cacti collections, and also 

from the wild (MIZRAHI, 2014). A collection of taxonomically identified Hylocereus species 

was established in 1984 and is enable further development of this group of species for 

sustainable agriculture in semiarid and arid zones (TEL-ZUR, 2013).  

Hylocereus species has great genetic variability and might be used as a valuable 

platform for genetic improvement, making it possible to program an effective and rational 

breeding program (TEL-ZUR, 2013). Due the narrow genetic base, crosses between clones of 

the same species (inter-clonal hybrids), between diferente species (interspecific hybrids) and 

between diferente genera (inter-generic hybrids) was performed (TEL-ZUR et al., 2004), 

allowing the selection of improved hybrid which are grown today as commercial Pitahayas both 

in Israel and abroad (MIZRAHI, 2014).  

Cross-combinations between Hylocereus species (the diploid H. undatus and H. 

monacanthus, the tetraploid H. megalanthus and a previously selected triploid hybrid S-75) 

were performed to produce the F1, F2 and a first generation of back-crosses (BC1) plants (TEL-

ZUR, 2013).  

In order to offer new cultivars adapted to arid conditions, the vine-cacti breeding 

programs has focused on the selection of elite hybrids in terms of yield, fruit quality, and 

resistance to biotic and abiotic stresses. Currently, the Israeli breeding program has studied the 

screening for heat stress tolerant Hylocereus parental lines and hybrids.  

Temperature is a primary factor affecting the rate of plant development 

(HATFIELD and PRUEGER, 2015). High temperature stress limits plant growth, metabolism 

and productivity, mainly on drylands. Pitahayas are sensitive to both extreme low (WANG et 

al., 2018) and extreme high radiation and temperatures (MIZRAHI et. al., 1997; RAVEH et al., 

1995; 1998), with a great variation of sensitivity among species and genotypes (TEL-ZUR, 

2013). For expanding cultivation in dryland regions, it is necessary to select elite cultivars that 

are tolerant to high temperatures. H. undatus shows the greatest sensitivity to high temperature, 

with stems turning brown and liquefying at 45 °C, whereas other species showed better 

tolerance under similar conditions (MIZRAHI and NERD, 1999). In addition, under extreme 

summer temperatures, i.e., at 45 °C, annual flower production is very low and flowering time 

is postponed (MIZRAHI and NERD, 1999).  



101 

 

Thus, the identification of sensitive and tolerant Hylocerus hybrids under heat stress 

is lacking. However, the success of this technology have been currently investigated, which is 

vital if related to the selection of further promising materials, a significant option for sustainable 

dryland agriculture. Hence, the current investigation was aimed to screen for heat stress tolerant 

Hylocereus genotypes and interspecific hybrids. 

 

5.2  Materials and methods 

5.2.1  Plant material, experimental design and sampling procedures 

 

The parental genotypes, 89-024 and 90-002 are respectively composed of the 

diploids H. undatus and H. megalanthus. The other genotypes group of Hylocereus species 

studied were the F1 hybrids, S-75, Z-10, Z-16 and Z-17 (TEL-ZUR et al., 2012) (TABLE 1).  

The plants were grown in a greenhouse located on the The French Associates 

Institute for Agriculture and Biotechnology of Drylands, Ben-Gurion University of the Negev, 

Sde Boker Campus, Midreshet Ben-Gurion (30.85° N, 34.78° E), Israel. Plant husbandry was 

managed according to Lichtenzveig et al. (2000). 

 

Table 1 – Parental species and hybrid studied. Israeli breeding program performed at Ben-

Gurion University of the Negev, 2019. 

 

Accession code Parental species Ploidy level 

89-024 H. undatus 2n = 2x = 22 

90-002 H. megalanthus 2n = 4x = 44 

Hybrid cross combination (F1) 

S-75 H. monacanthus x H. megalanthus 2n = 3x = 33 

Hybrid cross combination (F2) 

Z-10 S-75 x H. undatus 2n = 4x = 44 

Z-16 S-75 x H. undatus 2n = 4x = 44 

Z-17 S-75 x H. undatus 2n = 4x = 44 

 

Hylocereus species and progeny plants (TABLE 1) were vegetative propagated by 

taking 30 cm stem segments from the donor plant and placing them under shade conditions for 

30 days, thus allowing healing of the cut area. A total of 96 cuttings of species and progeny 

were prepared. The cuttings were placed (keeping the correct orientation according to the 
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original stretching on the plant) in pots filled with sand (FIGURE 1). They were watered four 

times daily with drip irrigation (approximately 250 ml of water per day).  

 

5.2.2  Exposure to heat stress 

 

The plants were eight-months-old when was submitted to heat stress. The plants 

were randomly distributed in two chambers, both having 60–70% relative humidity. The plants 

were exposed of the treatments in two environmental chambers (Model I-35LVL, Percival, 

Boone, IA) for eight days (FIGURE 2). The heat chamber was equipped with cool white 

lighting (PAR = 400 μmol m−2 s−1).  

 

Figure 1 – Plants of Hylocereus species growing in pots under greenhouse. Ben Gurion 

University of the Negev. The French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of 

Drylands, Sde Boker Campus. Israel, 2019. 

 

 

 

Heat stress plants were placed at 45/35 °C (day/night) temperatures for 12/12 h. 

Control plants were placed at 25/20 °C (day/night) temperatures for 12/12 h. Plants were 

watered (approximately 250 ml) daily to avoid drought effects. The plants were sampled for 

analysis at 0 (before chamber), 2, 4, 6 and 8 days. Four plants of each genotypes of each 

treatment were analysed at each sampling date. 
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The samples were collected from cross sections of cladodes (approximately 5 cm 

of cladode/each sampling time) collected by pruning shears. The samples were collected from 

the same plants during all experiment. Samples were frozen in liquid N2 and kept at -80 °C until 

they were processed.  

 

5.2.3  Physiological measurements 

Chlorophyll fluorescence 
 

Chlorophyll fluorescence measurement was performed on the fully matured stem 

under dark-adaptation. The measurements were taken before the plants were placed in the 

chamber and after 2, 4, 6 and 8 days in the heat chamber.  

 

Figure 2 – Plants exposed to heat stress (45/35 °C) in the growth chamber during the experiment 

at Ben Gurion University of the Negev. The French Associates Institute for Agriculture and 

Biotechnology of Drylands, Sde Boker Campus. Israel, 2019.  

 

 

Chlorophyll fluorescence was measured using a plant photosynthetic meter. Fv/Fm 

was determined by applying a 0.8 s saturating pulse of white light (18,000 μmol 

photons·m−2·s−1 PAR), which transiently closed all PSII reaction centers (preventing any 

photochemical processes from occurring), minimized heat dissipation (since plants were dark-

adapted), and induced maximum and variable fluorescence (HANELT, 2018).  
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Chlorophyll content measurement 

 

Chlorophyll was extracted from 20 mg of the stems of four replicates per treatment. 

Samples were placed in 0.5 ml of ≥ 99.5% ethanol and stored in the dark for 48 h at 4 °C. The 

extracts were centrifuged at 14,000 x g for 15 min. Chlorophyll content was measured in 200μl 

samples with a spectrophotometer at 649, 665 and 652 nm. The values obtained from 

chlorophyll a and b was used to calculate total chlorophyll content using the Wintermans and 

de Mots (1965) equation. The total chlorophyll concentration was expressed as μg total 

chlorophyll g⁻ 1 fw.   

 

Estimation of total soluble sugars and starch 
 

Total and total soluble sugars and starch were determined spectrophotometrically 

using the phenol-sulfuric acid method described by Dubois et al. (1956). The was expressed as 

mg g⁻ 1 dw.  

 

5.2.4  Biochemical measurements 

 

The antioxidant enzyme activities like Catalase (CAT) (BERGMEYER, 1970), 

glutathione reductase (GR) (FOYER and HALLIWELL, 1976), ascorbate peroxidase (APX) 

(NAKANO and ASADA, 1981) and Guaiacol peroxidase (GPOX) (FIELDING and HALL, 

1978) were performed for the spectrophotometer (with minor modifications).  

For CAT, the specific activity of the enzyme at 240 nm was calculated using an 

extinction of coefficient 39.4 mM-1 cm-1 and the results was expressed as H2O2 reduced umol 

min-1 g-1 fw. For GR, the specific activity of the enzyme at 340 nm was calculated using the 

extinction coefficient 6.2 mM-1 cm-1 and the results was expressed as NADP μmol min-1 g-1 fw. 

For APX, the specific activity of the enzyme at 290 nm was calculated using the extinction 

coefficient 2.8 mM-1 cm-1 and the results was expressed as Ascorbate μmol min-1 g-1 fw. For 

GPOX, the specific activity of the enzyme at 470 nm was calculated using the extinction 

coefficient 26,6 mM-1 cm-1 and the results was expressed as μmol of Guaiacol oxidized min-1 

g-1 fw.  

 

5.2.5  Real-time PCR analysis of gene expression  
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The plants were exposed to heat stress and the gene expression of heat shock 

proteins, HSP90 and HSP70 was analyzed from the parental line 90-002, the F1 hybrid S-75, 

and F1 hybrid Z-16, along with ACTIN as a reference gene.  

 

RNA extraction and Purification 
 

RNA was extracted by Quick-RNA™ Miniprep Kit (R1055 - Zymo Research) 

(with modifications). The purity and yield of RNA was measured from the ratio of absorbance 

at 260 nm and 280 nm using a Nanodrop spectrophotometer [ND-1000 Nano Drop 

Technologies, Wilmington, DE]. RNA with an A260/A280 ratio of 1.8 to 2.0 was used for 

further analysis. 

 

cDNA synthesis 
 

Complementary DNA (cDNA) for gene expression analysis was synthesized by 

using a Verso cDNA Synthesis Kit (AB-1453/B - Thermo Scientific) according to the 

manufacturer’s instructions. Three cDNA samples were prepared from each RNA preparations 

as described above.   

 

Table 2 – Primers used for RT-qPCR analysis of gene expression. 

 Gene name Forward primer Reverse primer 

ACT 5’AAAGGCTAACAGGGAG

AAAA3’ 

5’GACCACTGGCGTAAAGAGA

A’ 

HSP90 5’ATGTGACCCGAATGAA

GGAG3’ 

5’TGCCCAACAGCATACTCATC

3’ 

HSP70 5’GCTGAGGCTGATGAGTT

TGA3’ 

5’TCCTCGATCTTGGGACCAG3’ 

 

Primers  
 

In order to determine the effect of heat stress at the transcription level, the 

expression of genes encoding HSP90 and HSP70 proteins was determined by site-specific 

primer (TABLE 2). As a cleaning gene, ACTIN was used. These genes were selected by Tel-

Zur’s lab that to allow the study of gene expression by quantitative real-time PCR (RT-qPCR). 

It was designed specific primers to the cDNA sequence of each gene using NCBI primer blast 

tool.     
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Determination of gene expression for HSP90, HSP70 and ACTIN using RT-qPCR analysis  

 

Quantitative PCR reactions using complementary DNA (cDNA) templates were 

performed using Power™ SYBR® Green Kit (Applied Biosystems) according to the 

manufacturer’s instructions. Quantitative RT-PCR reaction was performed by a 7500 Fast Real-

Time PCR system and analyzed using the 7500 version 2.0.5 software (Applied Biosystems). 

The PCR conditions for these reactions were: 95 °C for 3 min, repeat (95 °C for 1 min, 60 °C 

for 1 min) 40 times; following the last cycle, a melting curve was performed in order to validate 

product specificity. For each cDNA sample a RT-qPCR reaction was performed using three 

replicates. 

 

5.2.6  Statistical analysis 

 

Data were submitted to an analysis of variance (F-test with significance level p 

<0.05). The comparison of means was performed using one–way and/or two-way ANOVA at 

Tukey HSD test. Statistical analyses were conducted using analyzed with JMP version 13 (SAS 

Institute). 

 

5.3  Results 

 

As this investigation is still ongoing, thus only part of the results are present here. 

After eight days of heat stress, six genotypes as parental 89-024 and 90-002, the F1 triploid 

hybrid S-75 and F1 tetraploid hybrids Z-10, Z-16 and Z-17 were screened for heat stress 

tolerant.  

Analysis of variance showed that the studied genotypes were significantly affected 

by the heat stress (p<0.01; p<0.05) on the following traits: maximum yield of PSІІ (Fv/Fm), 

total chlorophyll content (Total Chl), total soluble sugars (TSS), starch, catalase (CAT), 

glutathione reductase (GR) and ascorbate peroxidase (APX). No significant differences were 

observed for GPOX level (TABLE 3 and TABLE 4).  

Chlorophyll fluorescence was significantly affected by the heat stress in all the 

studied lines. The maximum yield of PSІІ (Fv/Fm) was obtained for Z-16 and Z-17 hybrids. The 

parental species, 90-002 had the lowest value for Fv/Fm ratio (TABLE 3).  
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Chlorophyll content was significantly reduced in all the genotypes studied except in the diploid 

H. undatus parental line 89-024 (74.30 ug g-1 fw), eight days after heat stress. The triploid 

hybrid S-75 (48.96 ug g-1 fw) had the lowest amount of chlorophyll contente (TABLE 3).  

 

Table 3 – Summary of the analysis of variance for physiological measurements: maximum yield 

of PSІІ (Fv/Fm), total chlorophyll content (Total Chl), total soluble sugars (TSS) and starch of 

six Hylocereus genotypes under heat stress (45/35 °C) condition at 8 days of treatment. Israel, 

2019.  

 

SV DF Sum of Squares  

  Fv/Fm Total CHL 

(ug g-1 fw) 

     TSS 

(mg g-1 dw) 

   Starch 

(mg g-1 dw) 

 

Accession  5 0.0546* 348.8915* 1428.1368* 331.2219*  

Replicates 3 0.0369ns 49.3814 367.1949 38.7342  

Resídue 15 0.0023 40.4184 187.5564 52.8099  

8924  0.41 cd 74.30 a 100.00 a 32.78 abc  

90-002  0.34 d 55.76 bc 48.73 c 25.75 bc  

‘S-75’  0.55 ab 48.96 c 65.20 bc 19.20 c  

‘Z-10’  0.46 bc 56.36 bc 90.63 ab 43.28 a  

‘Z-16’  0.64 a 58.01 bc 64.41 bc 37.03ab  

‘Z-17’  0.59 a 68.68 ab 78.20 abc 39.98 ab  

CV (%)  9.69 10.53 18.37 22.02  

Average  0.50 60.34 74.56 33.00  
SV - Sources of Variation; DF - Degrees of freedom; * Significant at 5%, by the F test; ns: Not significant by F 

test; CV: coefficient of variation and Average of the evaluated characteristics. Means followed by the same letter 

in each column do not differ from each other by Tukey test at 1 or 5% probability. 

 

Total soluble sugars were significantly affected by the heat stress in all genotypes 

studied. The maximum amount was observed in parental line 89-024 (100 mg g-1 dw), and the 

lowest in the parental line 90-002 (48.73 mg g-1 dw) (TABLE 3).  

Significant differences in the amount of starch were found among studied 

genotypes. The levels of starch on plants ranged from 19.20 to 43.28 mg g-1 dw. The maximum 

starch amount was observed for the hybrid Z-10 and the minimum amount was observed for S-

75 (TABLE 3). 

In the present investigation, the anti-oxidant enzymes CAT, GR and APX were 

significantly affected by the heat stress in all the studied genotypes whereas GPOX had no 

statistically significant diferences. CAT scavenges the accumulated H2O2 by breaking it down 

directly to form water and oxygen, and the maximum activity of CAT were obtained for the 

diploid 89-024 whereas the triploid S-75 and tetraploid hybrids Z-10, Z-16 and Z-17 had no 

significant diferences. Like CAT, the diploid 89-024 had significant highest activity for GR as 
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well as tetraploid 90-002 and triploid S-75 while the lowest activity was observed by the Z-10 

hybrid (TABLE 4).  

The parental tetraploid 90-002 and the triploid hybrid S-75 exhibited the highest 

APX antioxidant activity, in the meantime, lowest activity was observed in diploid 89-024. No 

statistical difference was observed between all the tetraploid hybrids (TABLE 4).  

 

Table 4 – Summary of the analysis of variance for biochemical measurements: catalase (CAT; 

H2O2 reduced umol min-1 g-1 fw), glutathione reductase (GR; NADP μmol min-1 g-1 fw), 

ascorbate peroxidase (APX; Ascorbate μmol min-1 g-1 fw) and guaiacol peroxidase (GPOX; 

μmol of Guaiacol oxidized min-1 g-1 fw) of six Hylocereus genotypes under heat stress (45/35 

°C) condition at 8 days of treatment. Israel, 2019. 

SV DF Sum of Squares  

  CAT 

 

GR 

 

APX 

 

GPOX 

 

Accession 5 0.0338** 38.8313* 0.0710** 0.0005 ns 

Replicates 3 0.0005 29.8712 0.0352 0.0018 

Resídue 15 0.0033 8.8283 0.0109 0.0003 

8924  0.32 a 9.84 a 0.16 b 0.01 a 

90-002  0.14 b 8.92 a 0.54 a 0.01 a 

‘S-75’  0.07 b 8.73 a 0.50 a 0.02 a 

‘Z-10’  0.08 b 1.56 b 0.36 ab 0.02 a 

‘Z-16’  0.14 b 7.38 ab 0.43 ab 0.02 a 

‘Z-17’  0.14 b 4.96 ab 0.41 ab 0.02 a 

CV (%)  38.06 43.04 25.93 52.67 

Average  0.15 6.90 0.40 0.016 
SV - Sources of Variation; DF - Degrees of freedom; * Significant at 1 or 5%, by the F test; ns: Not significant by 

F test; CV: coefficient of variation and Average of the evaluated characteristics. Means followed by the same letter 

in each column do not differ from each other by Tukey test at 1 or 5% probability. 

 

Analysis of variance showed that the studied genotypes were significantly affected 

by the heat stress (p<0.05) on the expression levels of two heat shock proteins, HSP90 and 

HSP70. A RT-qPCR was analyzed from the Hylocereus species 90-002 and hybrids S-75 and 

Z-16 under control and heat temperature stress at day 8. The Figure 3 shows the significant 

relative quantity levels of two heat shock proteins, HSP90 and HSP70 with ACTIN as a 

reference gene.   

In the parental genotype 90-002, the response of HSP90 and HSP70 was 

significantly different to the control and other genotypes, with relative quantity levels of 109.0 

and 0.58 for HSP90 and HSP70, 3000 times and 30 times higher than control, respectively. 

Furthermore, no significant variation for HSP90 and HSP70 was seen among hybrids S-75, Z-

16 and controls, which had lowest relative quantity. Based on the levels of gene expression, our 
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results suggest three levels of sensitivity to heat stress. Thus, it is possible to classify the 

tetraploid H. megalanthus (90-002) as more sensitive genotype, the triploid hybrid S-75 as the 

intermediate and the tetraploid hybrid Z-16 as tolerant.  

 

Figure 3 – Relative expression levels of two heat shock proteins, HSP90 and HSP70 with 

ACTIN as a reference gene. A RT-qPCR was analyzed from the Hylocereus species like parental 

line 90-002, the F1 hybrid S-75, and F1 hybrid Z-16 under control (25/20 °C) and heat 

temperature stress (45/35 °C) at day 8. Error bars represent standard errors. Letters above error 

bars visualize the results of Tukey test (p < 0.05).  
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5.4  Discussion 

 

The Fv/Fm represents the optimal quantum yield or maximum quantum yield 

(BAKER and ROSENQVIST, 2004). This ratio provides information on the photosynthetic 

efficiency of the PSII reaction center that represents the amount of absorbed photons converted 

into electron transport chain (MURCHIE AND LAWSON, 2013; HELELT, 2018).  

The increase in Fv/Fm reflects the efficiency of light use by plants (LI et al., 2015) 

while a decrease in the Fv/Fm ratio reflects the presence of photoinhibitory damage in the PSII 

reaction centers (PORCAR-CASTELL et al., 2014). Eight days after exposure to high 
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temperature the F1 hybrids exhibited higher amount of absorbed photons converted into 

electron transport chain (0.64 and 0.59 for Z-16 and Z-17, respectively), while the parental 

species 90-002 had the lowest (0.34) photosynthetic efficiency and also early injury symptoms 

as chlorosis, yellow spots and necrosis. The reduction of Fv/Fm ratio was probably due to the 

damage to the PSII and injury symptoms are often caused by excessive ethylene production 

which lead inhibition the key enzymes as in sugar–starch metabolism (HASANUZZAMAN et 

al., 2013). 

H. undatus was reported as sensitive under heat stress (45/35ºC) because of 

decrease in chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) ratio (RAVEH et al., 1995). Interestingly, our 

study revealed the H. megalanthus are also more sensitive to heat stress based on their 

chlorophyll fluorescence ratio.  

An increasing in the number of days under heat stress the chlorophyll fluorescence 

(Fv/Fm) ratio induces a decreased in all studied Hylocereus genotypes (data not shown). The 

reduction of chlorophyll in heat treated plants was probably due to the inhibition of their 

photosynthetic capacity which caused a decrease in production of chlorophyll and a reduction 

of CO2 assimilation or maybe due to chlorophyll degradation by heat-induced premature 

senescence (DOWNTON et al., 1985; FLOWERS et al., 2015).  

In our study, the triploid hybrid S-75 showed reduction in chlorophyll content 

which is correlates with photosynthesis impairment and loss of membrane integrity. Although 

strong and green stem, heat stress induced stem senescence by the necrotic spots and a marked 

increase in stem chlorosis with an increase in the number of days under heat stress. We observed 

low values in Total Chl for all genotypes, except in the diploid H. undatus parental line 89-024 

after eight days of heat stress.  

Nobel and de la Barrera (2004) reported visible damage to the stems of H. undatus, 

i.e. necrotic spots, were observed only after the sixth week under heat stress (40/30ºC), that 

means that for H. undatus, which has a strong stem, it takes more than eight days of heat 

temperature stress to show stem damages.  

The total chlorophyll content in Hylocerus species decreased under drought stress 

and frost stress (LI et al., 2018) which is in agreement with our result, indicating that 

chlorophyll was easily affected in Hylocerus species under abiotic stress (NOBEL and DE LA 

BARRERA, 2004; YUQING et al. 2015). 

The stem injury exhibited maybe caused by the accumulation of ROS generated 

through the photosynthetic apparatus or by NADH oxidase (PEI et al., 2000) and the changes 
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in activity rate of antioxidative enzymes. The different response to heat stress between the lines 

may be useful for farmers in growing hybrids that are tolerant in dry and hot regions. 

Most plants store carbohydrates in the form of starch and sucrose, during stress 

periods or during enhanced energetic demands (CHAITANYA et al., 2001). In our study, the 

results showed that changes in total soluble sugars under heat stress are genotype specific. The 

parental 90-002 had the lowest amount of total soluble sugars. It seems that Pitahaya change 

carbohydrate metabolism in order to stabilize protein and cell membranes under heat stress 

growth conditions. In general, stress-tolerant plants have higher levels of stress-related 

metabolites under normal growth conditions and under stress conditions, they accumulate larger 

amounts of protective metabolites, such as proline and soluble sugars, indicating that their 

metabolism is prepared for adverse growth conditions (KRASENSKY and JONAK, 2012). 

The parental species 89-024 accumulated an enhanced level of total soluble sugars 

in agreement with the results of Tisarum et al. (2017) which showed increase in total soluble 

sugars under severe drought stress in Hylocereus specie.  

The starch is a significant store of sugars, and the starch-sugar interconversion in 

source and sink tissues plays a profound physiological role in all plants (DONG and BECKLES, 

2019). Heat tolerance seems engendered by higher accumulation of starch in Pitahaya as we 

had noticed for F1 tetraploid hybrid Z-10 in contrast to the triploid hybrid, S-75 which had the 

lowest amount of starch followed by other parental genotypes as the tetraploid 90-002 and 

diploid, 89-024. These results showed that starch accumulation under heat stress can be related 

to genetic basis. 

Soluble sugars and starch might play different roles in Hylocereus under heat stress. 

However, further investigation is needed to understand starch-sugar behavior in Pitahaya under 

heat stress condition, i.e., antioxidant system and carbon energy reservation. 

It is widely accepted that the function of an antioxidant defense system depends on 

plant species, developmental stage of the plant, and the intensity and duration of the imposed 

stress (APEL and HIRT, 2004). Tolerance to heat stress in CAM plants has been related to the 

enhanced activity of antioxidant enzymes (HABIBI and HAJIBOLAND, 2012).  

Based on our results, a lack of understanding of thermotolerance mechanisms 

remains elusive for antioxidant results in all the antioxidant enzymes. The role played by 

antioxidant enzymes in all those studied genotypes under heat stress should be further clarified 

and additional investigations is also needed to understand how the antioxidant enzymes helps 

to detoxify the ROS and which Hylocereus lines should have better scavenge capacity and 

higher tolerance to heat stress.  
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At the molecular level, heat stress causes alterations in expression of genes involved 

in direct protection from heat stress (CHINNUSAMY et al., 2007; SHINOZAKI and 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI et al., 2007). In conditions such as heat stress, modification of 

physiological and biochemical processes by gene expression changes gradually leads to the 

development of heat tolerance in the form of acclimation, or in the ideal case, to adaptation 

(MORENO and ORELLANA, 2011; HASANUZZAMAN and HOSSAIN, 2010). These genes 

are responsible for the expression of osmoprotectants, detoxifying enzymes, transporters, and 

regulatory proteins (KRASENSKY and JONAK, 2012; SEMENOV and HALFORD, 2007).  

Based on the levels of gene expression of HSP90 and HSP70, our results suggest 

three levels of sensitivity to heat stress. Thus, we can classify the tetraploid 90-002 as more 

sensitive line, the triploid hybrid S-75 as the intermediate and the tetraploid hybrid as tolerant. 

The previous physiological measurements classified the H. megalanthus, 90-002 as a extremely 

sensitive to heat stress based on their lowest chlorophyll fluorescence ratio which is also 

correlated with visible weak and dry stem, early injury symptoms, including chlorosis, yellow 

spots and necrosis under heat stress. 

Thus, as a sensitive line 90-002 is more suseptable to these occurrences compared 

to the tolerant Z-16, which is a hybrid from a cross between three different parental species 

which could include superior traits and unexpressed recessive traits. Thus, it seems that 

hybridization can efficiently altered and improved thermo tolerance in Hylocereus species. 

There are previous reports about heat shock proteins expression in CAM plants. 

Aloe vera has good response to temperature stress, which acquires thermotolerance by 

increasing the expression of genes as HSP70 and HSP100 under higher heat shock. In HSP70, 

the expression was 50% greater at temperatures of 40 and 45 °C than control plants, with no 

significant difference. However, the expression of HSP100 increased significantly (70 %) only 

at 45 °C (HUERTA et al., 2013).  

Our data suggest that tolerance to heat stress in CAM plants like Hylocereus species 

could be related to expression of heat shock proteins. So, studies at transcription levels can 

helps to the tolerance of CAM plants to heat stress. Hence our results provide supporting data 

for biological interactions among HSP90 and HPS70 in the studied Hylocereus group, any 

direct interactions among them and their functional relationships will require further 

investigation. 

 

5.5  Conclusions 
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The trends of physiological responses to heat stress varied in all the studied lines. 

The role played by antioxidant enzymes under heat stress should be further clarified. Based on 

the levels of gene expression, our results suggest that the tetraploid 90-002 is the most sensitive 

line, the triploid hybrid S-75 is the intermediate and the tetraploid hybrid Z-16 is the most 

tolerant. Thus, it seems that hybridization can be efficiently changed and improved thermo 

tolerance in Hylocereus species.  

The results provided here need additional investigations to understand the role of 

thermotolerance mechanisms of antioxidant enzymes. Our results provide supporting data for 

related to expression of heat shock proteins, but their functional relationships will also require 

further investigation. 
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6  CONCLUSÃO 

 

O sombreamento favoreceu a eficiência na captação luminosa e reduziu o dano 

fotoinibitório a pleno sol na cultura da pitaia. Os dados relacionados à expressão gênica 

necessitam de investigações adicionais visando o entendimento do papel dos mecanismos de 

termotolerância em genótipos de Hylocereus. 
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