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RESUMO

O chuchu encontra-se entre as dez hortaliças mais consumidas no Brasil e o Estado de São Paulo é 
considerado seu maior produtor. É cultivado em pequenas propriedades com características próprias 
da agricultura familiar. Algumas doenças fúngicas podem incidir sobre essa cultura, prejudicando o 
seu desenvolvimento e reduzindo a produção. Entre elas, nas condições de São Paulo, destacam-se a 
antracnose, a mancha zonada e o oídio, capazes de infectar, também, outras Cucurbitaceas importantes 
como pepino, melancia, abóbora e abobrinha. As principais medidas de controle recomendadas en-
volvem: local de cultivo bem arejado, rotação de cultura por 2 a 3 anos com espécies não hospedeiras, 
destruição dos restos culturais ao final do ciclo, retirada de frutos não comercializados do local de 
cultivo e a utilização dos aspersores do sistema de irrigação abaixo da parreira. 

PALAVRAS-CHAVE: Chuchu, Colletotrichum lagenarium, Leandria momordicae, Podosphaera xanthii.

ABSTRACT

MOST COMMON FUNGAL DISEASES THAT AFFECTS CHAYOTE PLANTS IN SÃO PAULO 
STATE, BRAZIL. The chayote is among the ten most consumed vegetables in Brazil and the São 
Paulo State is considered the largest producer. It is cultivated on small farms with characteristics 
of family farms. Some fungal diseases can affect the growth of the crop and yield. Among them, 
the most important in São Paulo environmental conditions are anthracnose, powdery mildew and 
net spot, which can also infect other important cucurbits as cucumber, watermelon, pumpkin and 
zucchini. Best control measures include: the location that the crop will be planted must be properly 
aerated, crop rotation for 2-3 years with non-host species, destruction of crop residues at the end 
of the cycle, removal of non-marketed fruits of crop location and use of sprinkler irrigation system 
below the trellis.

KEY WORDS:  Chayote, Colletotrichum lagenarium, Leandria momordicae, Podosphaera xanthii.

Originário do México e de outros países da 
América Central, onde era cultivado pelos astecas, 
o chuchuzeiro (Sechium edule (Jacq.) Swartz) foi, 
gradativamente, disseminando-seq para todas as 
demais regiões do planeta, a partir do descobrimento 
do continente, sendo hoje cultivado em diversos 
países do mundo.

S. edule é uma Cucurbitacea herbácea, perene, 
vigorosa e trepadeira cuja parte comestível mais 
conhecida é o fruto verde, carnoso e que contém uma 
única semente. Os ramos e folhas tenras também 
são comestíveis e podem ser utilizados em saladas. 
No México, as raízes podem ser encontradas em 
mercados para serem consumidas.

As partes comestíveis contêm relativamente 
baixas quantidades de fibras, proteínas e vitami-
nas, quando comparadas com outros vegetais. No 

entanto, as raízes, os brotos novos e as sementes, 
principalmente, são considerados bastante calóricos, 
possuindo grandes quantidades de carboidratos. 
Os frutos, e especialmente as sementes, são ricos 
em diversos aminoácidos importantes como ácido 
aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, ciste-
ína, isoleucina, leucina, metionina, prolina, serina, 
tirosina, treonina e valina.

Em geral, o chuchu é cultivado em pequenas 
propriedades com características próprias da agri-
cultura familiar. Encontra-se entre as dez hortaliças 
mais consumidas no Brasil, sendo os principais 
produtores os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Minas Gerais e Paraná. Em São Paulo, 
devido ao clima tropical e subtropical predominante 
no Estado, o chuchu pode ser cultivado em todas 
as suas regiões, praticamente durante o ano todo. 
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Amparo é o município com maior produção, seguido 
por Iguape e Itapecerica da Serra. Com relação às 
regionais agrícolas, Registro possui a maior área 
plantada, com 500 ha, seguida de Bragança Paulista 
com 400 ha e São Paulo com 300 ha.

Especificamente nas condições ambientes do Es-
tado de São Paulo, algumas doenças fúngicas podem 
incidir sobre a cultura do chuchu, prejudicando o 
seu desenvolvimento e impedindo que ela expresse 
totalmente o seu potencial produtivo. Tais doenças 
atacam não somente o chuchuzeiro, mas também 
outras Cucurbitaceas economicamente importantes 
para o estado como pepino, melancia, abóbora e 
abobrinha. 

Antracnose

A antracnose é a doença fúngica mais frequente 
e com maior potencial destrutivo, causada pelo 
fungo Colletotrichum lagenarium (sin: C. orbiculare e 
C. gloeosporioides f.sp. cucurbitae).

Pode incidir sobre todos os órgãos aéreos da 
planta, mas é nas folhas e nos frutos que provoca os 
maiores danos. Nas folhas ocorre a formação de lesões 
inicialmente encharcadas que evoluem rapidamente 
para necróticas, circulares, de cor parda e centro mais 
claro, que normalmente se rompe com o desenvol-
vimento da doença. Ao aumentarem de tamanho as 
manchas podem coalescer, destruindo grande parte 
do limbo foliar. Nos frutos as lesões são elípticas e 
deprimidas e inviabilizam a sua comercialização. É 
muito comum o surgimento dos sintomas em pós-
colheita, a partir de frutos colhidos aparentemente 
sadios. Nas hastes e pecíolos, as lesões são elípticas, 
deprimidas e de coloração cinza a parda.

O fungo produz frutificações denominadas 
acérvulos, com ou sem setas, conidióforos simples 
e alongados, além de conídios (esporos) hialinos 
e unicelulares que, quanto ao formato, podem ser 
cilíndricos, clavados ou semicurvos. A liberação dos 
conídios ocorre sob condição de elevada umidade, 
com a formação de uma massa rósea sobre as lesões.

C. lagenarium pode sobreviver em restos de cultura 
por até dois anos, na ausência de hospedeiros ou 
parasitando Cucurbitaceas cultivadas ou selvagens 
que servirão de inóculo inicial para os novos culti-
vos. Os conídios são disseminados pelos respingos 
de água de chuva e irrigação, insetos, ferramentas e 
equipamentos agrícolas. Condições de alta umidade 
e temperatura entre 21 e 27º C são favoráveis ao 
desenvolvimento da doença.

Mancha zonada

A Mancha Zonada ou Mancha de Leandria é 
considerada uma das principais doenças do chu-
chuzeiro na região sudeste, sobretudo no verão e 

em condições de alta umidade. A doença é causada 
pelo fungo Leandria momordicae que normalmente 
ataca folhas e raramente hastes e pecíolos.

Os sintomas iniciais surgem nas folhas mais 
velhas, na forma de pequenos pontos de forma-
to circular a angular, cor amarelada no centro e 
marrom-alaranjada nas bordas. Essas lesões passam 
rapidamente a necroses maiores, subdivididas em 
pequenas áreas angulosas e esbranquiçadas. As 
manchas podem coalescer, provocando a destrui-
ção prematura das folhas e, consequentemente, o 
enfraquecimento da planta.

L. momordicae produz conídios escuros quando 
maduros, grandes, multilobados, pluricelulares (com 
septos transversais e longitudinais), multiformes, 
subglobosos, simples, em conidióforos hialinos, 
curtos, em forma de clava, de contorno lobado e 
não ramificado.

O desenvolvimento da doença é favorecido por 
alta temperatura e alta umidade. Nessas condições, 
grande quantidade de conídios é produzida na face 
inferior das folhas. A disseminação do fungo é feita 
pelo vento e pela água de chuva ou irrigação e a 
germinação dos conídios só ocorre com a presença 
de água sobre as folhas.

Oídio

O oídio é uma importante doença das Cucurbi-
taceas cultivadas e selvagens, em todas as regiões 
do mundo. Causada pelo fungo Oidium sp., a doença 
caracteriza-se pela formação de uma massa pul-
verulenta branca em ambas as faces das folhas, 
constituída de micélio, conidióforos e conídios do 
agente causal. Nas condições brasileiras, trabalhos 
recentes apontam Podosphaera xanthii (Sphaerotheca 
fuliginea) como o teleomorfo de Oidium sp.

Os sintomas iniciais ocupam pequenas áreas das 
folhas, podendo tomar toda a extensão do tecido 
com a coalescência das manchas. Com o tempo 
o tecido afetado torna-se amarelecido, podendo 
secar. Ataques severos podem provocar desfolha 
intensa da planta. Num estádio avançado, as áreas 
afetadas apresentam  pequenos pontos escuros que 
correspondem a picnídios do fungo Ampelomyces 
quisqualis, um hiperparasita de Oidium sp.

O fungo é um ectoparasita obrigatório cujo micé-
lio cresce na superfície do hospedeiro, produzindo 
conídios em forma de barril, unicelulares, hialinos, 
catenulados (em cadeia), sobre conidióforos curtos 
e não ramificados.

A doença desenvolve-se, preferencialmente, em 
tempo seco, conseguindo alastrar-se mesmo com 
baixa umidade relativa do ar e temperatura amena. 
Os conídios são facilmente disseminados pelo vento 
e podem germinar mesmo em condições de baixa 
umidade. Chuvas pesadas são prejudiciais ao fungo, 
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Fig. 1 – Manchas foliares de C. lagenarium em chuchu. Fig. 2 – Fruto de chuchu com lesões de C. lagenarium.

Fig. 4 – Frutificações de C. lagenarium observadas ao mi-
croscópio estereoscópico.

Fig. 3 – Acérvulo e conídios de C. lagenarium.

*Autoria das fotos: Ricardo José Domingues

pois lavam os conídios e danificam os conidióforos 
e o micélio. A presença de filme d’água na superfí-
cie das plantas impede a germinação dos conídios, 
embora não tenha tanta importância caso a infecção 
já tenha se iniciado.

Medidas de controle

A importância de cada uma das doenças, tradu-
zidas pela incidência e severidade de sua ocorrência, 
depende muito das condições ambientes caracte-
rísticas da região em que a cultura esteja instalada. 
Mesmo assim, medidas gerais de controle podem 
ser recomendadas, iniciando-se pela escolha do 
local de cultivo que deve ser bem arejado, evitando-
se aqueles muito úmidos e os já utilizados para o 
plantio de outras Cucurbitáceas. Recomendam-se 
também, a rotação de cultura por dois a três anos, 
com espécies não hospedeiras, a destruição dos restos 
culturais ao final do ciclo e a retirada de frutos não 
comercializados do local de cultivo.

A utilização de irrigação por aspersão com o 
aspersor localizado sobre a parreira, apesar de 
prejudicar o desenvolvimento do oídio, cria con-
dições ambientes extremamente favoráveis para a 

antracnose e para a mancha zonada, pois favorece 
a germinação e a dispersão dos esporos. Nesse caso, 
a irrigação deve ser realizada, preferencialmente, no 
período da manhã, evitando-se os finais de tarde 
que permitem que as folhas permaneçam molhadas 
por muito mais tempo. A instalação dos aspersores 
abaixo das parreiras é recomendável para reduzir 
os problemas com a antracnose e a mancha zonada.

A carência de investimento em programas de 
melhoramento faz com que a seleção das melhores 
plantas para cada região produtora seja feita de 
forma empírica pelos próprios produtores. São 
escassas as informações sobre diferenças quanto à 
suscetibilidade das variedades plantadas no Brasil 
às doenças fúngicas descritas.

Não existem fungicidas registrados junto ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para serem utilizados no controle químico 
de doenças fúngicas do chuchuzeiro. No entanto, 
a publicação no Diário Oficial da União, em 24 de 
fevereiro de 2010, da Instrução Normativa Conjunta 
No 1, pode estimular o registro de produtos para as 
culturas consideradas com suporte fitossanitário 
insuficiente, por apresentarem baixo retorno eco-
nômico para as empresas.
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Fig. 5 – Manchas foliares de L. momordicae em chuchu.* Fig. 6 – Aspecto da mancha zonada (L. momordicae) obser-
vada ao microscópio estereoscópico.*

Fig. 7 – Conídios de L. momordicae.* Fig. 8 – Sintoma de Oidium sp. em folha de chuchu.*

Fig. 9 – Conídios e conidióforo de Oidium sp.* Fig. 10 – Picnídios e conídios de Ampelomyces quisqualis.*

*Autoria das fotos: Ricardo José Domingues
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