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No mundo, existem mais de 2 mil espécies de cactos
catalogadas. Só no Brasil, são mais de 300 tipos, segundo a
União Mundial para a conservação da Natureza (IUCN). A cultura
de cactos e suculentas são espécies de planta que exigem
volume reduzido de água em sua irrigação são propícias para as
regiões secas do País. Porém, por ser uma cultura ainda pouco
difundida no meio da floricultura, apresenta algumas restrições
para os produtores. No entanto, quando se conhece suas
espécies, surgem os “amantes da cultura de cactos e
suculentas”. O cultivo de cactos e suculentas para esses
produtores passa a representar um caminho viável, por tratar-se
de cultura adaptável em região seca. O presente dossiê aborda a
fenologia, a forma de cultivo como: o manejo, a adubação, o
substrato e a melhor forma de irrigação.
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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
“Atualmente, são conhecidos cerca de 100 gêneros com, aproximadamente, 2.000 espécies
com ocorrência do sul do Canadá até a Patagônia” (HOLLIS, 1999).
“As espécies são encontradas também em locais como pradarias, desertos e florestas
tropicais. Perfazem cerca de 10.000 km de extensão norte/sul, desde o nível do mar até
pontos com 4.000 metros de altitude” (HOLLIS,1999).
[...] compreendem um importante componente da comunidade vegetal, uma
vez que apresentam adaptações morfológicas e fisiológicas às severas
condições climáticas (LARCHER, 2000) e, desta forma, podendo entrar em
atividade reprodutiva independente da precipitação, e assim suprir de flores
e frutos os polinizadores e dispersores de sementes, respectivamente,
durante períodos de seca (LIMA, 2007).

“Os cactos são plantas espinhentas, pertencentes à família das cactáceas (Cactáceas).
Conseguem sobreviver em ambientes extremamente quentes ou áridos, pelo fato de terem a
capacidade de acumular água em seus tecidos” (HOLLIS,1999).
As suculentas assim como os cactos são plantas que acumulam água em
um ou mais de um dos seus tecidos. Por serem de regiões secas precisam
de uma reserva para os longos períodos de estiagem. No caso das
suculentas elas podem armazenar água nas raízes, caules, troncos, folhas
etc. Por isso, muitas vezes, elas apresentam folhas, troncos ou o caule
"gordinhos" cheio de água, daí o nome de "Suculentas" (HOLLIS, 1999).

“A principal característica que se observa em uma cactácea é seu formato único, diferente
de muitas outras plantas superiores que conhecemos” (HOLLIS, 1999).
“São seres que, em sua maioria, desenvolveram mecanismos e formatos especiais para
sobreviverem, nos diferentes ambientes” (HOLLIS, 1999).
2 OBJETIVO
O objetivo desse dossiê é apresentar as características das suculentas e cactos, aborda
ainda a fenologia, a forma de cultivo como: o manejo, a adubação, o substrato e a melhor
forma de irrigação.
3 SUCULENTAS
“O termo “suculenta” é utilizado genericamente para designar plantas que armazenam
grande quantidade de água em seu interior. Isso ocorre por viverem em ambientes, na
maioria, de clima seco e temperatura elevada” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a).
“Tais plantas desenvolveram mecanismos especiais para se protegerem das intempéries,
assim como de predadores (algumas se assemelham a rochas dificultando sua localização)”
(JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
“As Crassuláceas, uma das famílias mais cultivadas, possuem uma roseta de folhas que
pode se fechar em caso de falta de água, diminuindo a transpiração e protegendo o
meristema” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
Alguns gêneros como Hoya (flor-de-cera), Pereskia e Senecio, armazenam
água em suas folhas para períodos de estiagem. Algumas espécies da
família Euphorbiaceae costumam ser confundidas com plantas da família
Cactaceae, pois, apresentam estruturas parecidas com espinhos. Entre as
suculentas, também, podem ser encontrados espinhos verdadeiros em Aloe
e Euphorbia milli (HOLLIS, 1999).

www.respostatecnica.org.br
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“Outra característica da planta é a coloração forte de algumas espécies, o que a protege de
raios luminosos muito intensos. Podem também paralisar seu desenvolvimento quando as
condições ambientais se tornam impróprias” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
3.1 Cultivo
“As suculentas são plantas fáceis de serem cultivadas principalmente seguindo-se as
regras da luminosidade e rega” (GONTIJO, [200-?]).
“As suculentas são multiplicadas por semente ou por partes das plantas como folhas.
Também é possível fazer mudas por estacas o que acelera bastante o processo de
multiplicação” (GONTIJO, [200-?]).
“Há plantas fáceis e rápidas de multiplicar e outras já muito lentas para crescer e até
amadurecer para se conseguir sementes” (GONTIJO, [200-?]).
“Têm sido muito procuradas pela praticidade (regas semanais) e pela procura por
novidades, plantas com aspectos diferentes” (GONTIJO, [200-?]).
3.1.1 Solo
“As suculentas de maneira geral preferem solos ricos e bem drenados. Não é
recomendável misturar uma quantidade muito alta areia na terra preparada para as
suculentas porque "soca" demais”. (GONTIJO, [200-?]).
“Devemos usar uma fibra natural (pó de xaxim de áreas autorizadas pelo IBAMA), casca de
pinus, pedrisquinhos (tipo o que sobra de peneirar uma areia lavada grossa)” (GONTIJO,
[200-?]).
“Normalmente, é colocado substrato, misturado com a fibra e um pouco de terra vermelha
de subsolo de barranco. Acrescenta-se para o plantio uma fonte de fósforo, cálcio e
magnésio e depois se faz adubações de cobertura periódicas” (GONTIJO, [200-?]).
“Num viveiro de mudas e vaso com uma suculenta isolada procura-se utilizar um solo com
as proporções de aproximadamente 50% de areia grossa, 20% de argila (barro comum) e
30% de material orgânico, sobretudo matéria fibrosa” (FLORESTA DE SUCULENTAS,
2013).
“São os solos que contém frações equilibradas entre os tipos de partículas que os constitui.
Contêm boa fração de areia e silte e/ou argila” (FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013).
“Não são soltos como os solos leves e nem formam placas duras como os solos pesados.
São um pouco mais lentos quanto à drenagem em relação aos solos leves, mas não ficam
alagados por muito tempo como os argilosos” (FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013).
“Mantêm os efeitos das adubações por tempo muito maior do que os solos leves, e permite
que isto seja feito com uma quantidade maior de adubo por vez sem perdas” (FIG.1)
(FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013).
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Figura 1: Substratos
Fonte: (FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013)

“Quanto mais arenoso um substrato, melhor ele será drenado se houver furo na parte
debaixo do vaso; ao contrário, um solo de textura média fica completamente enxuto antes
de um arenoso” (FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013).
“Por evaporação, um solo tende a se compactar mais quando maior for o seu teor de
argila/barro; um adubo aplicado em um substrato com muita areia perde o seu efeito logo,
pois as regas e chuvas o levam embora” (FLORESTA DE SUCULENTAS, 2013).
3.1.2 Luminosidade
“É um dos grandes segredos do sucesso no cultivo das suculentas. Normalmente todas
elas gostam de muita luz e morrem ou se descaracterizam na falta dela” (GONTIJO, [200?]):
A luminosidade tem a seguinte classificação, segundo Gontijo ([200-?]):


Verdes (ex. Zamioculcas, Rhipsalis, Hatiora, Gasteria e Haworthias) que precisam
de muita luz, mas não de sol diretamente.



Amarelas (ex. Echeverias, Crassulas) que precisam de luz pelo menos uma parte do
dia.



As vermelhas (ex. Kalanchoe tyrsifolia, Crassula capitela) que precisam de sol
pleno, o dia todo.

“Como são originárias de regiões muito quentes, as suculentas gostam de sol pleno e
pouca água. Se estiverem plantadas em vasos, deve-se regá-las duas vezes por semana
ou quando sentir que a terra está seca” (COSTA, 2008).
“Nunca deixe sobrar água no prato. As suculentas diretamente no chão requerem mais
regas porque o processo de evaporação da água é bem acelerado” (COSTA, 2008).
3.1.3 Irrigação
“A regra básica é regar abundantemente 1 vez por semana no verão e de 15 em 15 dias no
inverno (ou no verão se o tempo estiver chuvoso ou nublado)” (GONTIJO, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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“Deve-se molhar como uma "tempestade", inclusive folhas e tudo. Não pode é "borrifar"
água, que aumenta a umidade relativa do ar em volta da planta nem usar prato embaixo do
vaso” (GONTIJO, [200-?]).
“É importante colocar brita e cacos de cerâmica ou argila expandida no fundo dos vasos
para facilitar a drenagem do excesso de água” (GONTIJO, [200-?]).
“Outra coisa interessante é utilizar pedrinhas cobrindo a superfície do vaso o que faz com
que a água passe por aquele espaço sem se acumular, indo direto para as raízes”
(GONTIJO, [200-?]).
“Isto evita muito o apodrecimento do colo da planta (pescoço), parte muito sensível a
tombamento (FIG.2)” (GONTIJO, [200-?]).

Figura 2: Demonstração para fazer a cobertura da superfície do vaso de suculentas
Fonte: (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b])

“Vale lembrar que toda regra tem exceção, que vasos expostos ao sol direto e/ou vento
necessitam de mais água que outros mais protegidos. Também tem alguns cactos de mata
Atlântica como os Rhipsalis que gostam de regas mais freqüentes” (GONTIJO, [200-?]).
3.1.4 Adubo
“A adubação deve ser feita periodicamente, sem exageros principalmente de nitrogênio
para evitar que a planta cresça muito verticalmente” (GONTIJO, [200-?]).
“Normalmente, após o plantio das mudas em vasos se reduz a adubação até o vaso
"firmar" e ir para o mercado para que as plantas "se comportem" não precisando ser
trocados para vasos maiores com muita freqüência” (GONTIJO, [200-?]).
“Escolher o momento certo para a rega é quase sempre uma dúvida constante. Em regra,
as suculentas não apreciam grande quantidade de água” (JARDIM DE SUCULENTAS,
[200-?b]).
“No período de dormência, ou seja, quando não estão em fase de desenvolvimento, devese colocar menos água” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b]).
No período de desenvolvimento, geralmente na primavera e verão, as plantas,
principalmente as cultivadas em vasos, necessitam de adubação com NPK (JARDIM DE
SUCULENTAS, [200-?b]).
O site Jardim de suculentas ([200-?]b) mostra abaixo, de maneira simplificada, os
nutrientes necessários para o processo de desenvolvimento da planta:
7
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Nitrogênio (N) - aumentar o crescimento;



Fósforo (P) - desenvolvimento das raízes;



Potássio (K) – encorajar o desenvolvimento de flores e frutos.

“Em geral, os adubos devem ser aplicados no plantio e misturados ao substrato na
primavera e no verão quando, geralmente, a planta está fora de seu estado de dormência”
(JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b]).
Ao adubar sempre se deve ter em mente que a maioria destas plantas vive
em locais pobres em nutrientes, portanto, ao utilizar algum adubo, procurase sempre colocar menos da metade indicada, evitando assim o
enfraquecimento das plantas e o conseqüente aparecimento de pragas e
doenças (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b]).

“Primeiro deve-se ter em mente que o essencial é ser bom observador, pois, pode-se notar
com certa facilidade quando uma planta está desidratando (murchando), fato este que está
diretamente ligado a uma rega deficiente” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b]).
É melhor perceber que uma planta está desidratando do que notar seu
apodrecimento, pois a primeira situação pode ser facilmente revertida. No
entanto, no caso de apodrecimento, muitas vezes podemos perder a planta
inteira ou sermos obrigados a cortar a parte danificada, o que não pode ser
feito sem prejudicar seu desenvolvimento (JARDIM DE SUCULENTAS,

[200-?b]).
“Sendo assim, melhor é começar regando pouco e ir incrementando a quantidade de água
até perceber ter alcançado uma constância satisfatória” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200?b]).
“Um problema comum no cultivo de plantas é a perda de substrato através dos furos dos
vasos, principalmente quando este é arenoso, como o utilizado no cultivo de plantas
suculentas e cactáceas” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?]b).
“Tal problema pode ser solucionado colocando-se um pedaço de manta bidim, entre o
substrato e o material de drenagem. Como alternativa pode-se fazer uso de estagno ou
espuma de travesseiro fina” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?b]).
4 CACTOS
“Os cactos (FIG.3) são providos de raízes, folhas, flores, frutos e sementes. Possuem ainda
órgãos mais específicos do grupo, como aréolas e espinhos (folhas modificadas)”
(BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Nos cactos são encontrados espinhos “verdadeiros”, ou seja, folhas modificadas que ainda
apresentam circulação” (BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Suas folhas são reduzidas e foram modificadas em espinhos para se adaptar às
necessidades da planta. Somente reduziram seu tamanho de modo a diminuir a área de
superfície pela qual a água é perdida pela transpiração” (BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Existem espécies cujas folhas são notavelmente grandes e normais, enquanto em outras
espécies são minúsculas. Os espinhos, predominantes nos cactos crescem de estruturas
chamadas de aréolas” (BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“O caule grosso e cascudo é fundamental para sobrevivência da planta. É ele que é
responsável pela respiração, pois no caule que se localizam os estômatos. Além disto, no
caule também é armazenada a água” (BENEDITO E CORRADINI, 2006).

www.respostatecnica.org.br
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“As flores são isoladas, em geral muito grandes, radialmente simétricas e hermafroditas.
Abrem tanto durante o dia como também durante a noite, dependendo da espécie”
(BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Todas as espécies de cactos florescem, porém existem alguns tipos que somente irão
florescer após 80 anos de idade ou atingir altura superior a dois metros” (BENEDITO E
CORRADINI, 2006).
“Algumas espécies produzem frutos comestíveis, como é o caso da Opuntia fícus, também
conhecido como figo-da-índia, e o Hylocereus” (BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Tais plantas são adaptadas a diferentes climas, muitos deles nocivos a maioria das plantas”
(BENEDITO E CORRADINI, 2006).
“Estes fatores ambientais fazem das suculentas em geral plantas de fácil cultivo e
manutenção, o que tem, cada vez mais, atraído a atenção de novos cultivadores”
(BENEDITO E CORRADINI, 2006).

b

Figura 3: Cactos
Fonte: (ARRUMANDO A CASA, 2010; BELEZA DE CACTOS, 2009)

5 MORFOLOGIA
5.1 Raízes
“Possuem uma função de sustentação, absorção de água e minerais (FIG.4). Alguns
gêneros apresentam ainda raízes adventícias para a fixação vertical da planta” (BENEDITO
& CORRADINI, 2006).
Uma das adaptações do cacto para sobreviver à escassez de água é
apresentar raízes superficiais, muito longas e ramificadas, permitindo o
aproveitamento de uma grande área de solo que permanece úmida por
pouco tempo quando chove. Há espécies que têm uma raiz principal muito
grossa para acumular um bom volume de água e substâncias nutritivas.
Muitas vezes, essas raízes são mais grossas que a parte aérea da planta
(KLICK EDUÇAÇÃO, [200-?]).

“A água na época das chuvas é armazenada nos tecidos esponjosos do corpo do cacto, que
possui uma estrutura especial, costelas ou tubérculos na superfície do seu corpo e podem
ter contrações e dilatações com a admissão ou perda de água” (PLANTASONYA, 2013).

9

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Cultivo de suculentas e cactos

Figura 4: Raiz de cacto
Fonte: (CANSTOCK, 2012; BENEDITO & CORRADINI, 2006)

“As cactáceas acumulam água no caule, mas é na raiz cuja principal função é absorver
água, sendo presente essa absorção nas espécies Ariocarpus, Coryphantra, Dolichotele,
Mammillaria entre outras, especialmente Peniocereus” (HEWITT, 1997).
5.2 Caule
“As cactáceas armazenam água no tecido esponjoso do caule. Este, na maioria das
espécies, é clorofilado e, portanto, local onde ocorre a fotossíntese” (HEWITT, 1997).
“Possui formatos especiais para diminuir a evaporação superficial, podendo ser: globoso;
arbóreo mais ou menos ramificado até colunar; e arbustivo, arbóreo ou rasteiro” (HEWITT,
1997).
“O caule dos cactos varia muito no formato. É sempre verde, exercendo ao mesmo tempo a
função de caule – dando-lhe a resistência e a função clorofiliana” (PLANTASONYA, 2013).
“A fotossíntese é o principal processo em que o dióxido de carbono (CO2) é fixado pelas
plantas verdes. O CO2 é fundamental para formar todos os compostos orgânicos de uma
planta” (PLANTASONYA, 2013).
Os cactos assimilam o CO2 durante a noite ou na escuridão, evitando assim
abrir os seus estomas ou poros durante o dia, o que ocasionaria grandes
perdas de água, acumulando ácido málico a uma velocidade superior à que
o expulsam durante a respiração, resultando daí uma reserva com
acumulação de CO2 (PLANTASONYA, 2013).
www.respostatecnica.org.br
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“Com a exposição à luz, a acidez diminui. As folhas transformam-se em espinhos para não
perderem na fotossíntese grande e preciosa quantidade de água” (PLANTASONYA, 2013).
Se as folhas são as responsáveis pela fotossíntese e respiração das
plantas, então como é que os cactos respiram, se a maioria deles (99%)
não têm folhas mas só espinhos? Embora os espinhos sejam considerados
folhas modificadas (se transformaram para se adaptar às necessidades da
planta), ao contrário das folhas, eles não apresentam os estômatos - que
são canais existentes entre as células, cuja função é permitir a entrada de
ar e a movimentação de vapor de água para dentro e fora da planta
(JARDIM DE FLORES, [200-?]).

“Por incrível que pareça os cactos respiram mesmo é pelo caule, pois é nele que se
localizam os estômatos” (JARDIM DE FLORES, [200-?]).
“Em regiões muito secas, é comum a presença de cactos sem folhas, como o mandacarú
(Cereus peruvianus) é abundante na Região Nordeste (JARDIM DE FLORES, [200-?]).
5.3 Espinhos
“Os espinhos são folhas modificadas. Durante a evolução, parte do tecido da folha se
atrofiou e esclereficou, persistindo os vasos condutores de água” (HOLLIS, 1999).
“Normalmente há dois tipos de espinhos: os chamados radiais, que são geralmente mais
numerosos; e os centrais, que são mais grossos e escassos” (HOLLIS, 1999).
“Possuem diferentes formatos (finos, grossos, cilíndricos, planos, retos, curvos ou
retorcidos) e tamanhos (entre 1mm e 30 cm), podem ser rígidos ou flexíveis, com coloração
que vai desde o branco até o negro” (HOLLIS, 1999).
“São também condutores de água, pois funcionam como ponto de condensação da umidade
do ar, que escorre na direção da aréola, chegando aos vasos liberianos que ali se
encontram. A partir daí, conduzem a água ao interior da planta (HOLLIS, 1999).
“Os espinhos são também órgãos de proteção da planta contra as intempéries
(principalmente o sol) e os animais. Há também, em algumas espécies, espinhos
glandulares que secretam açúcares” (HOLLIS 1999).
Conforme o site Plantasonya (2013), os espinhos podem ter diversas formas e tamanhos
(FIG.5):
 Espinho central em gancho e bem saliente
 Espinhos radicais finos e com um grande espinho central
 Espinho central curvo, robusto e com bandas
 Espinhos planos e flexíveis
 Espinhos semelhantes a cabelos eriçados
 Espinhos proeminentes em forma de agulha
 Espinhos radiais, não centrais
 Espinhos robustos e cônicos
 Espinhos em forma de pente
 Espinho central curvo e robusto (PLANTASONYA, 2013).
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Figura 5: Tipos de espinhos
Fonte: (CORRADINI, 2009)

“Somente podem ser observadas folhas inteiras nos gêneros Pereskia, Quiabentia (nativos
do Brasil) e Pereskiopsis. Em Opuntia spp.” (HEWITT,1997).
“As folhas podem ser observadas nos cladódios jovens, são caducas (caem depois de curto
período de tempo) e subuladas (com estreitamento em direção ao ápice, terminando em
ponta fina)” (HEWITT,1997).
5.4 Aréolas
“São as gemas das cactáceas. Originam novos talos, flores, espinhos, tomentos (estruturas
semelhante a feltro ou lã) e também gloquídeos” (um tipo especial de tomento em forma de
gancho) (HEWITT, 1997).
5.5 Flores
Segundo Hollis (1999), as flores “brotam das aréolas próximas ao ápice dos talos, em
coroas ou em fileiras longitudinais. Constam de receptáculo que, além de englobar o ovário,
se estende até o ápice da flor, com aréolas ou escamas na base.
“Na parte superior se encontram em séries espiraladas, as tépalas (sépalas e pétalas não
bem diferenciadas umas das outras” (HOLLIS, 1999).
Ainda segundo Hollis (1999), “os estames” se formam neste tubo receptacular e produzem,
nas anteras, os grãos de pólen.
“O pistilo, é uma continuação dos ovários, onde se formam os óvulos estão rodeados de
estames, às vezes sobressaindo da coroa, como em Nopalea.” (HOLLIS, 1999).
“As flores abrem durante o dia são polinizadas, em seu habitat, por abelhas, moscas,
besouros ou pássaros” (HOLLIS, 1999).
“As que abrem durante a noite (geralmente flores grandes) são polinizadas por mariposas
ou morcegos. Espécies visitadas por morcegos possuem odores acres, de mofo ou
nauseantes para os seres humanos” (HOLLIS, 1999).
“Usualmente as flores das cactáceas duram apenas um dia ou uma noite, e muitas reagem
de acordo com a intensidade da luz, fechando quando o céu está nebuloso” (HOLLIS, 1999).
“Muitas cactáceas, quando estão para florescer, mudam sua aparência exterior.
Mammillaria, por exemplo, cria uma espécie de lã axilar” (HOLLIS, 1999).
www.respostatecnica.org.br
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“Algumas apresentam um cefálio (cabeça) também lanoso. Um bom exemplo de cefálio é
encontrado no gênero Melocactus (mas somente quando a planta apresenta cerca de 10
anos de idade)” (HOLLIS, 1999).
“Quando a planta continua a se desenvolver através do cefálio, este é considerado um
pseudocefálio; quando este cresce lateralmente, como no caso de Cereus, é considerado
um cefálio lateral” (HOLLIS, 1999).
5.6 Fruto
“O fruto provém da transformação do ovário após a polinização. Pode apresentar diferentes
formatos e ser tomentoso, espinhoso ou escamoso (FIG.6)” (HOLLIS, 1999).

Figura 6: Fruto de Cereus jamacaru; Pereskia aculata; Mamillaria sp.
Fonte: (CORRADINI, 2009)

“Quanto à abertura, podem ser secos e deiscentes, mas na maioria dos casos são carnosos
e adocicados. Dependendo da espécie, podem conter de 3 a 3.000 sementes” (HOLLIS,
1999).
5.7 Luminosidade
Segundo o site Tudo sobre cactos (2010), a luminosidade para os cactos é divida em 3
partes:


Espectro



Duração



Quantidade

“A clorofila tem uma atividade máxima para as cores azuis e vermelhas. No entanto, é
praticamente ineficaz no verde” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
Durante o período “claro” ocorre a absorção de energia luminosa pelos mecanismos da
fotossíntese. Já no “escuro” a atividade dominante é a síntese de compostos orgânicos a
partir dos produtos de fotossíntese (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
“Luz forte destrói a clorofila. Em cactos jovens ou em brotos pode ser fatal. O caule adquire
uma coloração rosada ou avermelhada depois de cerca de uma hora de exposição de
50.000 Lux” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
13
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“Quando a luz é muito baixa (menos de 500 Lux), a tendência é que os brotos fiquem mais
alongados” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
5.8 Adubação
“O solo, além de reter água que será absorvida pelas raízes, deve conter os nutrientes
fundamentais para o desenvolvimento da planta” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
A seguir, o site Tudo sobre cactos (2010) apresenta um esquema de adubação para cactos
em cada estação:
5.8.1 Primavera


A maioria dos cactos floresce de dezembro a fevereiro. Menos nutrientes para a raiz
e mais para o tronco e flores e o dobro de nutrientes da raiz para as folhas (no caso
de cactos espinhos) e frutos, sendo:



Use NPK 4-14-8-25, com intervalo de 10-10-10, exemplo: dia 1-4-14-8; dia 12- 10-1010 e dia 25-4-14-10, reforçando com Biofert Plus Micronutrientes 1 vez por mês
(TUDO SOBRE CACTOS, 2010).

5.8.2 Verão


Usar NPK4-14-8 de 25 em 25 dias com intervalo usando 10-10-10. Dia 1- 4-14-8; dia
12-10-10-10 e dia 25- 4-14-10 (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).

5.8.3 Outono


Seguir com o 10-10-10 de 20 em 200 dias intercalando com regas de água pura
(chuva preferencialmente). Esse tipo de substrato é para manutenção das plantas,
pois permitirá que a planta receba a mesma quantidade de nutriente (TUDO SOBRE
CACTOS, 2010).

5.8.4 Inverno


Pelo fato dos cactos entrarem na época de hibernação, não é aconselhável adubar.
Pare de adubar no fim de maio parta começo de junho.



Iniciando novamente a rega entre a última quinzena de setembro e início de outubro.

“Quando mais desenvolvido estiver o cacto, menos ele precisará de nitrogênio” (TUDO
SOBRE CACTOS, 2010).
5.9 Reprodução
“Outro fator que torna o cultivo atraente é o modo de produção de novas plantas. Pode ser
feita por meio de estacas foliares ou ainda separação de brotos laterais. Muitas podem ser
propagadas facilmente por sementes” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
“Dá-se com a polinização das flores, o desenvolvimento dos frutos e a dispersão das
sementes, através do vento, da chuva, ou por animais que ingerem seus frutos e defecam
as sementes limpas e prontas para germinar” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
“O fato dos cactos serem capazes de criar raízes com facilidade a partir do caule torna fácil
sua reprodução por meio de estacas” (JARDIM DE SUCULENTAS, [200-?a]).
5.9.1 Reprodução de cactos a partir de estacas
Em geral, reproduzir cactos é um processo bastante fácil. Mas, existem outras coisas que
precisam ser levadas em consideração, como destaca o site Tudo sobre cactos (2010):


Na maioria das vezes basta destacar um rebento de um cacto e fazer o corte.

www.respostatecnica.org.br
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Alguns fatores: Se o meristema apical do cacto foi danificado ou cortado, o cacto não
pode a crescer a partir dali. Quando isso acontece, a planta precisa de um novo local
para começar a crescer. É nesse momento que surgirão os rebentos.



Em todos os cactos só nascem rebentos a partir de suas aréolas. Se o corte não
tiver, pelo menos 1 aréola, o cacto nunca se desenvolverá.

“O corte deverá ser feito com uma lâmina esterilizada a fogo ou com produto químico. Se o
cacto vier a apodrecer, é necessário cortar toda a parte podre” (TUDO SOBRE CACTOS,
2010).
“É recomendado cortar algumas partes de cima, pois, é provável que a carne verde da
planta, ao lado da podridão, foi também infectada. O corte tem que ser diagonal” (TUDO
SOBRE CACTOS, 2010).
“No momento do corte, é recomendado ainda que seja adicionado algum hormônio
enraizador (pó enraizador) para agilizar e facilitar o processo de corte” (TUDO SOBRE
CACTOS, 2010).
“Depois de ter cortado, não pode ser umedecer. Isso significa que não pode colocar o corte
na água e nem plantar em vasos” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
“O mesmo deve ficar em um local bem iluminado, mas, não em sol pleno e nem direto,
permanecendo por algumas semanas para permitir a cicatrização” (TUDO SOBRE
CACTOS, 2010).
“Depois desse tempo, os cactos podem ficar muitos meses sem água, se cicatrizado, pode
ser plantado no substrato enterrado não mais que 4 cm (para cactos grandes)” (TUDO
SOBRE CACTOS, 2010).
“Uma vez plantado, não se deve regar por uns dias. Se o cacto for de lento crescimento,
como as espécies Astrophytum, Ariocarpus, Lophophora, Turbinicarpus, não regar por 1
mês” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
“Se for uma espécie de um crescimento mais rápido, pode ser regada com freqüência,
depois de 1 semana e ir aumentando gradativamente a cada semana até a rega se
regularizar” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
Os cactos são capazes de ficar fora do substrato durante muito tempo, devido a 2 fatores
como desta ainda o site Tudo sobre cactos (2010):
1. Em seus corpos possuem um enorme armazenamento de água para sobreviverem
no período de seca.
2. São plantas que absorvem muita umidade através da pele durante a noite (orvalho).
Quando não têm raízes, não tem nenhuma maneira para que eles recolham a água,
exceto pelas suas peles.
5.9.2 Reprodução por sementes
“Os cactos ocupam diversos ambientes, com grande variação no tipo de solo. Portanto, não
existe um substrato ideal que atenda as necessidades de todas as espécies” (TUDO
SOBRE CACTOS, 2010).
“Em geral, os cactos precisam de aeração e boa drenagem, por isso todo vaso de cactos
deve possuir uma boa camada de cascalho no fundo” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
Cada espécie da planta possui suas necessidades, porém abaixo, o site Tudo sobre cactos
(2010) apresenta o passo a passo (1 a 11) do cultivo básico usado a partir de sementes em
estufas:
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Materiais utilizados
 Substrato (pó de xaxim – fibra de coco ou cascas de árvores trituradas)
 Recipiente (vaso, garafa pet, etc)
 Borrifador de água
 Areia de construção lavada
 Pedrinhas de aquário
 Estufa
 Complexo B de gotas (encontrado em farmácias)
 Lugar quente
 Sementes (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).

“Em relação ao substrato, além de utilizar o pó de xaxim, usa-se também 1 parte de esterco
de gado bem curtido ou húmus de minhoca esterilizado com 1 parte de areia grossa
igualmente, esterilizada e, por fim, a terra preta” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
Passo a passo
1. Pegar um vaso de 5 cm de altura pó 5 cm de diâmetro.
2. Preencha o vaso com 1,5 cm de pedrinhas de aquário.
3. Coloque 2 cm com substrato, apertando-o de leve para dar firmeza.
4. Deposite as sementes de cactos por cima do substrato, não fazendo buracos.
5. Adicione uma pequena camada de 1 a 2 mm de areia de construção lavada.
6. Faça quantos vasos desejar. Lembrando que quanto mais próximas as sementes de
seus cactos ficarem uma das outras, maior chance de manifestação de fungos.
7. Feito isso, usa-se um recipiente (usados para bolos e doces em padarias) de 3x10x8
(FIG.7). É importante ter um plástico transparente em cima, para as plantas
receberem luz.
8. Faça pequenos e poucos furos na lateral da tampa plástica como auxílio de um garfo
aquecido no fogo.
9. Deposite uma camada de 1 cm de pedrinhas de aquário no fundo da estufa,
acrescentando água até o nível das pedrinhas, pois, isso ajudará a manter a estufa
úmida.
10. Assim feito, ponha os vasos em cima das pedras.
11. Por fim, pegue o borrifador e acrescente água e algumas gotas de complexo B,
borrifando em cima do vaso para molhar a superfície, fechando a tampa plástica.
“O substrato deve ser mantido úmido e nunca encharcado de 2 a 6 meses (depende da
espécie). A luz do sol direta deve ser evitada, proporcionando um ambiente quente e claro”
(TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
“Quanto maiores os cactos, mais luz poderão receber e em menos umidade deverão
permanecer. Os brotinhos não devem ser manuseados até alcancem um verto tamanho”
(TUDO SOBRE CACTOS, 2010).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 7: Recipiente utilizado em estufa
Fonte: (VIVEIRO BUENO, [200-?])

5.10 Enxertos
“A vantagem dos enxertos é para os que não conseguem se propagar bem por estacas ou
por técnicas de propagação assexuada” (TUDO SOBRE CACTOS, 2010).
A seguir, são colocadas 3 vantagens do enxerto, de acordo com o site Tudo sobre cactos,
2010:
1. Resistência a insetos, doenças, nanismos, tolerância de condições desfavoráveis de
crescimento.
2. Recuperação de pedaços de cactos danificados ou doentes.
3. Aceleração à maturidade reprodutiva e produção de frutos.
6 PRAGAS E DOENÇAS
“Em geral, os cactos são de fácil cultivo, mas existem alguns distúrbios que podem ser
problemáticos” (ZANELLA, 2013).
6.1 Cochonilha lanuginosa
“Insetos que sugam a seiva do exemplar, impedindo-o de crescer” (FIG.8).
“Em alguns cactos, quando uma determinada parte da planta é atacada, costuma-se
desenvolver um tipo de lesão, provocando um crescimento anômalo dos tecidos no local,
como se fora uma verruga ou falso broto” (CALDASSO, 2012).
“Retire-o com um palito ou passe um pincel embebido em mistura de água e álcool
misturados em partes iguais" (ZANELLA, 2013).

Figura 8: Cochonilha em cactos e suculentas
Fonte: (CORRADINI, 2008)
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6.1.1 Controle
“Produtos vendidos em casas de jardinagem e produtos a base de óleo, como exemplo o
óleo Neem” (MIDORI, 2009).
“Aplique sobre a planta e mantenha a sombra até que o produto esteja bem seco. Faça no
final da tarde ou em dias nublados, pois o sol pode literalmente queimar e cozinhar os
cactos e suculentas” (MIDORI, 2009).
“Outra medida é manter o local onde ficam bem limpo, pois um dos motivos desta praga
aparecer são as formigas. As formigas criam alguns tipos de cochonilhas” (MIDORI, 2009).
6.2 Ácaro vermelho
“É uma praga que vive em formação semelhante a teias esbranquiçadas e descora o cacto,
tornando-o bronzeado (FIG.9)” (ZANELLA, 2013).
“Pulverize água e álcool se não resolver, aplique um bom acaricida. (Quando a praga já se
instalou, use enxofre de 500 mg, na dosagem especificada pelo fabricante” (ZANELLA,
2013).
“Repita a operação a cada dez dias, durante um mês, para exterminar os ácaros em todas
as suas fases” (ZANELLA, 2013).

Figura 9: Ácaro vermelho em cactos
Fonte: (BELEZA DE CACTOS, 2009)

6.2.1 Controle
“Usar uma solução de 1 para 10 de água com água sanitária. Borrife a solução sobre a
planta atingida, não se esquecendo de fazer longe do sol. Podemos usar também solução
de fumo, solução com alho e sabão” (MIDORI, 2009).
Segundo Midori:
Preparo da solução de fumo: pode ser fumo de corda ou o comprado em
lojas de jardinagem (este é o mais fácil de usar q vem com a dosagem
pronta). Coloque em 2 litros de água 100 gramas de fumo por 24 horas.
Para melhorar o efeito pode acrescentar 100 gramas de sabão neutro (não
pode ser detergente, ou sabão em pó). Peneire a solução e dilua na
proporção 1 litro de água para 5 colheres de sopa da solução e borrife a
cada 15 dias (MIDORI, 2009).

www.respostatecnica.org.br
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“Preparo da solução de alho: 200 gramas de alho, mais 20 gramas de sabão neutro, e 1 litro
de água. Bata no liquidificador depois peneire. A solução concentrada deve ser aplicada na
proporção de 1 para 20 de água. Borrife na sombra a cada 15 dias” (MIDORI, 2009).
“As soluções devem ser usadas em no máximo 24 horas após o preparo. Não são tão
eficientes quanto os defensivos agrícolas, mas pelo menos não é tóxico e não necessita de
documentos para a compra dos materiais” (MIDORI, 2009).
6.3 Pulgões
Existem vários tipos de pulgão, que podem ser pretos, amarelos, rosados ou verdes
(FIG.10) (BELEZA DE CACTOS, 2009).
“Todos eles se reproduzem com bastante rapidez, infestando uma planta da noite para o
dia. No momento em que os pulgões começam a se multiplicar, o exemplar pode ser
danificado muito depressa” (BELEZA DE CACTOS, 2009).
“Atacam brotos novos, perfurando-os com um ferrão para sugar a seiva da planta. Os
pulgões segregam uma substância adocicada, que irá cair nas folhas mais baixas, formando
um depósito açucarado” (BELEZA DE CACTOS, 2009).
“Em pouco tempo, a planta fica desfigurada, pois um fungo preto se desenvolve nesses
depósitos cristalizados” (BELEZA DE CACTOS, 2009).

Figura 10: Ataque de pulgões em cactos
Fonte: (BELEZA DE CACTOS, 2009)

6.3.1 Controle
“Limpe as folhas com uma esponja macia, embebida em água e álcool misturados em partes
iguais. Se os pulgões persistirem, utilize um inseticida à base de malathion, uma vez por
semana, durante três semanas” (BELEZA DE CACTOS, 2009).
“A maioria dos casos de ameaça de extinção de espécies de Cactaceae da Cadeia do
Espinhaço deve-se à destruição de habitats únicos nos quais encontramos espécies muito
restritas” (TAYLOR & ZAPPI, 2008).
“No caso da Cadeia do Espinhaço, mineração, turismo não planejado, prática de esportes
radicais, construção de estradas, incêndios, pastoreio e utilização não planejada de recursos
hídricos formam uma longa lista de ameaças da biodiversidade” (TAYLOR & ZAPPI, 2008).
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Conclusões e recomendações
As cactáceas apresentam notáveis especializações anatômicas, morfológicas e funcionais.
Graças a elas, conseguem rápida absorção, grande retenção e mínimo consumo de água,
captada das chuvas ou diretamente do ar (RIZZINI, 1987).
E algumas espécies, até os espinhos integram o aparelho de renovação do suprimento
hídrico, facilitando a adaptação a ambientes hostis (RIZZINI, 1987).
As espécies de cactáceas são em geral xerófitas, suculentas, perenes e adaptadas às
regiões semi-áridas das Américas (TAYLOR & ZAPPI, 2008).
Uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas permite as cactáceas sobreviver em
lugares pobres em nutrientes e em água, sob intensa radiação solar e temperaturas
elevadas (RIZZINI, 1987).
Graças a esses dispositivos estruturais e funcionais, os cactos são capazes de consumir e
perder um mínimo de água que armazenam (RIZZINI, 1987).
Os frutos são ovóides, apresentando entre 2,5 a 4,0 centímetros de diâmetro, e
indeiscentes, com pericarpo verde-vináceo. As sementes são castanhas escuras, com
células tectais verrucosas (ZAPPI, 1990).
O Plano de Ação Nacional para Conservação de Cactáceas tem como objetivo promover a
conservação efetiva e a redução de risco de extinção de espécies de cactáceas no Brasil
(BRASIL, 2010).
Abrange vinte e oito espécies ameaçadas de extinção, bem como estabelece estratégias
para proteção de outras consideradas em risco (BRASIL, 2010).
Suas metas são: ampliação do conhecimento sobre as espécies de cactáceas, divulgação e
proteção de áreas de ocorrência de cactáceas ameaçadas, aprimoramento e fortalecimento
das políticas públicas relacionadas às cactáceas ameaçadas de extinção (BRASIL, 2010).
A previsão está estabelecida em um prazo de cinco anos, com validade até dezembro de
2015 (BRASIL, 2010).
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