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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa será de identificar o melhor substrato que contribuirá com informações agronômicas e
melhor custo/benefício para a produção de mudas de Rosa do Deserto (Adenium obesum), para que se possa facilitar o
sistema e adequar seu valor  ornamental,  possibilitando maior utilização da planta por paisagistas na decoração de
ambientes internos e externos. A preferência da planta pela alta incidência de luz e calor fizeram com que sua adaptação
fosse bem sucedida no Brasil,  porém as informações agronômicas  e  tecnologias  disponíveis  são  escassas,  o  que
dificulta o sistema de produção comercial e, consequentemente, promova um aumento em seu valor ornamental. Sabe-
se  que  o  uso  de  um  substrato  específico  com  alta  capacidade  de  drenagem  de  água  é  essencial  para  o
desenvolvimento, visto que as raízes da planta não suportam água em excesso. A partir desta informação, este trabalho
poderá identificar o melhor substrato para o crescimento e desenvolvimento das mudas, fornecendo informações que
possibilitarão facilitar o sistema de produção em larga escala com custo reduzido.  Como substrato serão utilizadas
misturas entre substrato comercial, areia, húmus de minhoca, casca de pinus e carvão moído, visando garantir uma boa
porosidade e, com isso, facilitar a adaptação das mudas.

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação; Desenvolvimento; Custo/benefício.

1 INTRODUÇÃO

Adenium  obesum (Apocybaceae)  é  uma  planta  suculenta  encontrada  principalmente  em
regiões de clima tropical, subtropical e temperado (SENNBLAD; BREMER, 2002). Nativa da África e
da Arábia, esta planta não tolera temperaturas abaixo de 10ºC e solos encharcados, por tanto seu
cultivo deve ser realizado sob sol pleno ou a meia-sombra e a regas devem ser feitas somente
quando necessário (VERDE, 2015).

Atualmente, a Rosa do Deserto é uma das plantas ornamentais mais cultivadas no Brasil,
devido à arquitetura diferenciada da planta, sua resistência a seca e flores vistosas que apresentam
variação de cor,  forma e tamanho (VARELLA et al.,  2015). Tem sido altamente demandada por
floricultores e paisagistas para ser utilizada na decoração de ambientes internos externos por ser
uma planta ornamental cultivada em virtude da beleza das flores e da planta como um todo. Estas
características  diferenciadas  juntamente  com a  ausência  de  informações  e  tecnologias  sobre  a
espécie conferem a planta um alto valor ornamental, em consequência da dificuldade de produção
em larga escala (SANTOS et al., 2015). 

A propagação desta planta pode ser feita por sementes ou estacas, porém os dois métodos
trazem alguns problemas. O primeiro método não é confiável quanto a produção (VARELLA et al.,
2015), já o método vegetativo não consegue manifestar a característica de engrossamento da base
do  caule,  atributo  que  pode  ser  moldado  para  alcançar  altos  valores  no  mercado,  segundo
floricultores. 

O  substrato  utilizado  na  propagação  da  Rosa  do  Deserto  tem  caráter  fundamental  na
adaptação e desenvolvimento das mudas, devendo ser fértil e ter alta capacidade de drenagem da
água (BRAGA, 2016).  Casca de pinus,  húmus de minhoca,  areia  e,  mais recentemente,  carvão
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moído são utilizados juntamente com substratos comerciais de diferentes granulações para melhorar
a aeração do meio e crescimentos das raízes, porém as informações são obtidas de forma empírica.

Devido as informações agronômicas e as tecnologias de cultivo para esta espécie serem
muito escassas, o objetivo do estudo será contribuir com informações agronômicas e identificar o
melhor custo/benefício da produção de mudas de Rosa do Deserto para que se possa facilitar o
sistema e adequar seu valor ornamental, possibilitando maior utilização da planta por paisagistas na
decoração de ambientes internos e externos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este  estudo  está  sendo  realizado  na  região  de  Marialva-PR,  em ambiente  externo,  com
mudas da variedade Adenium obesum, que foram fornecidas por um produtor de Rosas do Deserto
da  região  de  Maringá-PR,  as  quais  foram provenientes  de  sementes  plantadas  no  sistema  de
bandejas utilizando como substrato a terra vegetal comercial.

Os tratamentos foram definidos com base na informação de que a Rosa do Deserto não
suporta água em excesso.  Portanto,  os substratos utilizados serão altamente porosos,  com alta
capacidade de drenagem. As plântulas com cerca de 5 cm foram transplantadas individualmente
para vasos de borda larga e fundo raso com volume de 250 mL e dispostos no sistema de blocos
inteiramente casualizados, sendo utilizados cinco tratamentos com quatro repetições.

Os  substratos  utilizados  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  das  mudas  foram:  T1  –
substrato comercial + areia (como testemunha); T2 – substrato comercial + carvão moído + areia; T3
– substrato comercial + areia + casca de pinus; T4 – substrato comercial + casca de pinus + carvão
moído;  T5 –  substrato comercial  +  húmus de minhoca.  Todos os  tratamentos foram adubados,
utilizando o sistema 14-14-14.   

Os  vasos  permanecerão  dispostos  em  local  ensolarado,  quente  e  com  sombrite,  sob
condições de baixa  umidade.  A irrigação será  feita  com moderação e somente  quando houver
necessidade,  pois  o  excesso  de  água  pode  causar  o  apodrecimento  das  raízes  e,
consequentemente, a morte gradativa das plantas. Portanto, apesar de ser uma planta suculenta e
oriunda do semiárido, a rega tem grande importância para o desenvolvimento das plantas e será
feita de modo com que o substrato permaneça sempre úmido. 

Após o transplante e adaptação das mudas, serão obtidos a altura da planta, o diâmetro da
base do caule e o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta, como variáveis para avaliar
os possíveis efeitos dos substratos de cada tratamento. As avaliações serão feitas a cada 15 dias, e
os dados serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos fatos descritos nas literaturas nacionais e internacionais, espera-se que as mudas
de Rosa do Deserto (Adenium obesum) tenham um bom desenvolvimento vegetativo, visto que os
tratamentos  propostos  apresentados  promovem  uma  boa  drenagem  de  água,  sendo  possível
identificar algumas diferenças que podem ser significativas para produção, como por exemplo, o
engrossamento da base do caule que agrega valor ornamental a planta. O trabalho permitirá ainda
confrontar as diferentes misturas de substrato utilizadas por floricultores de forma empírica e poderá
fornecer resultados voltados para o custo/benefício desta atividade. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Com  este  trabalho  espera-se  encontrar  um  melhor  tratamento  que  beneficie  tanto  as
características ornamentais exigidas pelo consumidor, bem como um menor custo de produção para
os produtores. O experimento ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
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