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INTRODUÇÃO 

Os frutos conhecidos como pitaya, ou fruta-do-dragão, pertencem, em sua maioria, 

ao gênero de cactáceas Hylocereus (NERD; TEL-ZUR; MIZRAHI, 2002). Originárias do 

continente americano, estão distribuídas desde o sul da América do Norte, toda a América 

Central e Centro Norte da América do Sul, apresentando grande distribuição nos países da 

Costa Rica, Equador, Peru, Venezuela, Panamá, Uruguai, Brasil, Colômbia e México 

(CANTO, 1993; ANDERSON, 2001; VAILLANT et al., 2005). 

Nos últimos anos, o cultivo de pitaya no estado de Santa Catarina vem aumentado a 

cada ano,predominando em pequenas propriedades como diversificação de outras atividades 

ou mesmo como atividade principal. Esse crescimento se dá principalmente pelo alto valor 

agregado de seus frutos, rusticidade das plantas e mercado em expansão. Essas demandas não 

estão sendo atendidas em sua plenitude, tendo em vista a falta de conhecimento de técnicos e 

pesquisadores sobre o manejo fitossanitário da cultura.  

Por se tratar de uma cultura nova, mesmo a nível de Brasil, pouco se sabe sobre os 

possíveis organismos praga associados à cultura.Mundialmente, devido as alterações 

ambientais causadas no agroecossistema, existem inúmeros relatos do ataque de 

pragas,principalmente durante o período de implantação dos pomares, o que pode prejudicar o 

desenvolvimento das mudas, causar perda de plantas, atraso na produção e redução de 

produtividade. 

Os caracóis se destacam dentre os principais grupos que se aproveitam destas 

alterações ambientais em cultivos agrícolas. Os moluscos são suscetíveis à desidratação, 

assim, o microclima oriundo da presença de cobertura de solo viva, e a ausência de inimigos 

naturais, propiciam o crescimento populacional destes indivíduos em cultivos agrícolas e 

jardins (QUINTELA, 2002). 

Sendo assim, objetivou-se esclarecer o agente causal dos danos causados na 

implantação de cultivos de pitaya de Santa Catarina, identificando a espécie e possíveis riscos 

da presença da mesma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta dos indivíduos: foram coletados indivíduos se alimentando de plantas de 

pitaya, das espécies Hylocereus undatus (fruto oblongo, com casca vermelha e polpa branca), 

Hylocereus polyrhizus (fruto oblongo, com casca vermelha e polpa vermelha), Hylocereus 

costaricenses (fruto globoso, com casca vermelha e polpa vermelha) e Hylocereus 

megalanthus (fruto oblongo, com casca amarela e polpa branca). As avaliações foram 

realizadas em plantas localizadas no banco ativo de germoplasma, do Programa Fruticultura 

Tropical da Estação Experimental de Itajaí (EEI) da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) (26°57'06,34''S, 48°45'41,33''O, Itajaí-SC), bem 

como em produtores do litoral sul, localizados em Criciúma, Maracajá, Turvo e Sombrio. 



 

Identificação das espécies:Indivíduos, representando as principais morfoespécies 

coletadas nos materiais vegetais, foram acondicionados em frascos contendo álcool 70% e 

enviados para o Instituto Oswaldo Cruz, onde foram identificados em nível de espécie. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as amostragens foi identificada pela primeira vez a seguinte espécie de caracol  

atacando pitaya em Santa Catarina: 

 

Espécie: Bradybaena similaris (Férussac) (Mollusca: Bradybaenidae) 

 

Características: espécie com concha em formato espiral discoidal, apresentando de 1,2 

a 1,6 cm de largura na fase adulta (Figura 1A). B. similaris é conhecida popularmente como 

caracol de jardim, possui origem asiática e está distribuída pela América do Norte, Central e 

do Sul, onde foi disseminada principalmente pelo comércio de plantas. Este molusco 

apresenta interesse parasitológico, por ser hospedeiro de Eurytrema coelomaticum Giardet 

Billet (PINHEIRO; AMATO, 1995), Postharmostomum gallinum Witenberg (DUARTE, 

1980) e de Angiostrongylus costaricensis Morera & Céspedes (RAMBO et al., 1997). 

Essa espécie habita os agroecossistemas hortícolas, podendo eventualmente ser praga de 

hortaliças folhosas (SOUZA, 1999). B. similaris já foi relatada causando danos em frutíferas 

como a videira, sendo considerada praga de importância econômica em países asiáticos 

(CHANG, 1990).  

 

Distribuição: No Brasil, ocorre de maneira cosmopolita, da região Norte até o Sul 

(ALMEIDA; BESSA, 2001; JUNQUEIRA et al., 2003; CARVALHO et al., 2008). 

 

 
 

Figura 1 A) Adultos típico de B. similaris; B) Danos causados pelo ataque de B. similaris em 

pitaya. Itajaí – SC, 2021. 

 

Danos: Causa danos principalmente nas brotações dos cladódios, consumindo as 

camadas mais superficiais da matéria vegetal, impedindo seu crescimento, formando lesões e 

permitindo a entrada de patógenos que, posteriormente, podem levar a podridões (Figura 1B).  
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