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CACTO-ESTRELA
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POR QUE ESSE NOME?

Já pensou em ter em casa uma
planta que fede? O cheiro desta
planta pode lembrar a carne
podre. Eca! Só de falar você já
deve ter imaginado: será que
existe mesmo essa planta?

conhecida como Cacto-estrela,
mesmo conhecida por esse nome
ela não é considerada um cacto,
olha que engraçado, na verdade
é uma suculenta. Você sabia que
nem toda suculenta é um cacto

O nome desta planta vem das suas
flores, que quando desabrocham tem
o formato de uma estranha estrela
de 5 pontas, que tem um odor muito
peculiar e ruim, elas possuem esse
cheiro porque seus polinizadores

Pode parecer nojento, mas esta
planta existe sim. Você nem
imagina como ela pode nos
ajudar. Sabe aquelas moscas que
aparecem do nada, chegamos a
chamá-las de chatas? Parece que
só aparecem para importunar a
gente, né?
Essa planta pode nos ajudar com
essas moscas que nos irritam.
Pois então, essa planta é

mas todo cacto é uma suculenta?
Ficou curioso? Observe a imagem
e veja todos os detalhes do
Cacto-estrela, sua cor vermelha
é linda. Nós temos essa planta na
Emea, quem sabe um dia você
venha conhecê-la de perto?

principais são as moscas!
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UMA PLANTA
QUE ENGANA

LINDA E FÁCIL
DE CUIDAR

Devido ao seu cheiro, a planta se passa
por uma fonte de alimento para as
moscas, que pousam e colocam seus
ovos, acreditando que seus filhotes vão
ter bastante comida para crescerem
bem, mas esse não é o caso.

Apesar de tudo que falamos aqui,
o Cacto-estrela é muito bom para
pessoas que querem ter uma planta,
mas não ficam muito em casa, ou
não entendem muito bem sobre os
cuidados que plantas mais delicadas

Depois que a mosca passa pela planta
e faz seu papel de polinizador, ela
deposita seus ovos e vai embora, após
isso a flor fecha e basicamente engole
os ovos das moscas! Oh coitadas! São
enganadas pela natureza.
E é por isso que o Cacto-estrela é
um bom controlador populacional
das moscas!

necessitam.
Seu cheiro é ruim, mas não é tão
forte. O odor só é perceptível quando
se chega muito perto, então, é sim
uma planta que se pode ter em casa
e que fica linda se colocada em um
local que bata bastante Sol!

FICHA TÉCNICA
NOME POPULAR
Cacto-estrela
OUTROS NOMES POPULARES
Estapélia, flor-estrela, flor-de-cacto
NOME CIENTÍFICO
Stapelia hirsuta
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Originária da África do Sul, mas se
adaptou muito bem ao clima brasileiro,
gosta também de clima continental,
mediterrâneo, equatorial, oceânico e
semi-árido.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Não possui folhas, caule espesso e
grosso com grande capacidade de
armazenamento de água, tem espinhos
que podem chegar até 4 cm em certas
partes da planta e suas raízes não são
profundas.
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