
Em meio à seca, o 
mandacaru desponta 
verde. 



CHC DEZEMBRO 2019 | 7

Uma planta que dá flor na época da seca, mesmo no 
chão rachado, num sol de castigar. Quem mora no 

sertão a conhece muito bem, porque é considerada 
um símbolo da região Nordeste! Existe até música 
famosa que começa com o seu nome. Quem é ela?     

O mandacaru, oxente!  

Forte e belo 
do sertão!

O sertão nordestino é quase 
sempre retratado como 
um lugar difícil de se viver, 

onde a seca domina a paisagem 
e quase não há vida. É fato 
que a época de estiagem, sem 
chuvas, é longa, difícil para a 
sobrevivência das plantas e 
dos animais. Mas também é 
preciso dizer que bastam cair 
as primeiras gotinhas de água 
das nuvens que tudo muda, e o 
verde volta a reinar. 

Agora, veja você: mesmo 
durante o período de seca 
conseguimos encontrar belezas 
naturais no sertão. É possível 
observar pontos verdes em meio 
a vegetação acinzentada. O que 
são esses pontos verdes? São 
algumas espécies de plantas que 
conseguem armazenar água e 
passar pela época de estiagem 
ainda verdes e chamando a 
atenção. O mandacaru é uma 
delas! Fo
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Cacto no telhado

Pertencente à família das 
cactáceas (Cactaceae), 
conhecido pela ciência 
como Cereus jamacaru e, 
popularmente, por jamacaru, 
cardeiro ou mandacaru, que 
é o nome mais famoso, esse 
cacto, que pode alcançar até seis 
metros de altura, é uma espécie 
nativa da vegetação da Caatinga, 
e consegue sobreviver aos duros 
períodos de seca. 

Considerado uma espécie 
suculenta, ou seja, que consegue 
reter uma quantidade muito 
grande de líquidos em suas 
raízes, talos ou folhas, o 
mandacaru não tem preferência 
por locais específicos para se 
desenvolver, sendo vistos até 
em telhados de algumas casas. 
Curioso, hein?! 

Mas você pode estar se 
perguntando como o mandacaru 
consegue crescer até em cima 

de um telhado. Isso acontece 
porque suas sementes se 
espalham de várias formas. 
Morcegos que se alimentam de 
frutos desse cacto, por exemplo, 
quando fazem cocô espalham 
suas sementes. E se a semente 
cai no telhado – pimba! – é lá 
que um novo mandacaru pode 
brotar.

Muito resistente

Viver em regiões com pouca 
disponibilidade de água fez 
com que o mandacaru sofresse 
modificações com o passar do 
tempo – estamos falando de 
centenas de anos ou mais! Mas o 
que aconteceu? 

Suas folhas se transformaram 
em espinhos que medem entre 
nove e trinta centímetros de 
comprimento, isso ocorreu 
para evitar a perda de água e 
para o mandacaru se proteger 
dos animais herbívoros que 
poderiam devorá-lo. A existência 
de raízes longas também é outra 
mudança importante, porque 
elas podem alcançar os lençóis 
freáticos (que são reservatórios 

de água debaixo do solo) e 
captar água. Além disso, seu 
caule é revestido por uma grossa 
cutícula (algo que em nós seria 
considerado nossa pele), o que 
impede que a planta perca água. 

Flor de cacto

Alguém pode estar se 
perguntando: uma planta 
coberta de espinhos pode ser 
bela? Mas é claro! Por que 
não poderia? O mandacaru é 
belo por natureza e quando 
floresce... Que encanto! A flor 
do mandacaru é considerada 
uma das mais belas flores 
brasileiras. Ela possui uma 
característica bem interessante: 
apesar de muito vistosa, ela 
dura praticamente apenas uma 
noite. Na maior parte das vezes, 
o mandacaru floresce durante 
a primavera e suas flores são 
brancas, podendo chegar de 20 a 
30 centímetros de comprimento. 
Elas desabrocham no início da 
noite e, com os primeiros raios 
de sol, murcham e caem. Por 
isso, também são conhecidas 
como flores da noite. 

O mandacaru pode medir até seis 
metros de altura.

Foto Sabrinafelicia/Wikimedia Commons

Paisagem da Caatinga, onde o mandacaru é muito presente.
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Mandacaru na mesa

Além de toda sua resistência e 
beleza, o mandacaru ainda é 
utilizado na alimentação e com 
finalidades medicinais. Embora 
muita gente desconheça que 
o mandacaru pode ser usado 
para a alimentação humana, 
esse cacto faz parte das plantas 
alimentícias não convencionais 
(PANCs). Seu caule é usado na 
produção de doces e sucos, 
já o fruto (de cor violeta com 
polpa branca) é consumido 
naturalmente. 

O caule também é utilizado 
na alimentação de bois e 

cabras, enquanto os frutos 
são bastante disputados por 
aves e morcegos. Já o pólen de 
suas flores alimenta diversas 
espécies de abelhas. Deu para 
perceber o quanto mandacaru 
tem um papel importante na 
conservação das plantas e 
animais da Caatinga, não deu? 

Só tem no Brasil!

A Caatinga é um bioma 
exclusivamente brasileiro e 
está presente em todos os 
nove estados do Nordeste 
(Ceará, Bahia, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Piauí, 
Alagoas e Maranhão) e 
em algumas porções do 
estado de Minas Gerais. 
O nome tem origem na 
língua tupi, por causa do 
aspecto esbranquiçado da 
vegetação: ka’a = mato/
mata; tinga = branco/
branca. 

Na Caatinga, as 
temperaturas são altas, as 
chuvas são irregulares, e 
o solo é rico em minerais.                 
A vegetação varia de 
acordo com a quantidade 
de chuvas: pode-se 
encontrar árvores, arbustos 
baixos, cactos e vegetação 
rasteira. Quanto à fauna, 
a Caatinga abriga uma 
grande variedade de 
animais e alguns deles 
só existem nesse bioma, 
como o primata guigó-
da-Caatinga (Callicebus 
barbarabrownae). 

A flor do mandacaru dura apenas uma noite. 

O fruto do mandacaru.
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Agora que você descobriu um 
pouco mais sobre o mandacaru, 
que tal pesquisar sobre o sertão? 
Conhecer outras plantas e 
animais? Você vai se surpreender 
com a biodiversidade da região!


