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Este é um guia simplificado de jardinagem 
básica em vasos feito pela Oficina verdii.

Sua divulgação é livre e seu uso é também livre 
para fins não comerciais, pedimos apenas que 
citem este guia ao compartilhar excertos dele.

O uso deste guia não elimina a necessidade do 
acompanhamento do profissional de jardinagem, 
trabalho este feito com muito carinho por nós da 
Oficina! A intenção aqui é compartilhar cuidados 
básicos que atendem jardins pequenos e boa 
parte das ocasiões.

Da mesma forma que botânica não é uma 
ciência exata,  jardinagem também não. Tudo aqui 
pode ter variações.

Dividimos o guia em três partes, de acordo 
com o processo natural de convidar uma planta à 
sua casa::
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UMA QUESTÃO DE
ESCALA DE TEMPO
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Os jardins são uma forma de nos 
reaproximar de seres que vivem cada vez 
mais distantes de nós: as plantas. Cuidando 
de um jardim, temos a oportunidade de 
realmente entender as plantas como seres 
vivos. Seu jardim pode ser um só vaso, que 
seja.

As plantas vivem em uma escala de tempo 
diferente da escala que exercitamos na 
cidade. Observar o tempo das plantas é mais 
difícil, mas observar o tempo das rochas, por 
exemplo, é mais difícil ainda. Vê?

Mas o legal é que: entender a dinâmica das 
plantas é também entender a si mesmo, 
porque temos muitos traços que mudam na 
mesma velocidade que as plantas.

Só precisamos prestar mais atenção e 
diminuir nossa velocidade. 
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SUA ROTINA
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Então, primeiro passo! Uma pergunta 
simples: minha rotina permite que eu cuide de 
mais um ser vivo?

Se sim, quanto tempo posso dedicar às 
plantas de casa? Posso regar e cuidar 
diariamente, ou gostaria de regar uma vez por 
semana só? Ou só uma vez a cada quinze 
dias?

Da mesma forma que sua disponibilidade 
de tempo, vamos também observar aqui como 
é seu espaço. Entre muitos outros fatores que 
podem entrar na conta, o mais simples e 
imediato é, antes de ir comprar sua planta, 
verificar como é sua disponibilidade de luz (o 
próximo tópico) e se você tem espaço 
suficiente.

Verificar aqui restrições para animais de 
estimação ou crianças também é importante.
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LUZ

Há três tipos gerais de plantas de 
acordo com a incidência de luz. 
Aconselhamos fazer um mapa simples 
de quais espaços correspondem a qual 
tipo na sua casa. A Oficina pode fazer 
isso pra você num projeto!

PLANTAS DE SOL:
São plantas que gostam de 

incidência de iluminação direta (raios 
solares tocam na planta) e do Sol 
próximo ao meio-dia. Precisa de ao 
menos 4h de sol direto, sendo este sol 
entre as 10h-15h.

PLANTAS DE MEIA-SOMBRA:
Gostam da luz solar direta, mas 

não pode ser do Sol próximo ao 
meio-dia. Gostam, portanto, do sol  da 
manhã (até 10h) ou da tarde (de 15h pra 
frente).

PLANTAS DE SOMBRA:
Não gostam de raios solares 

tocando. Gostam apenas de luz solar 
indireta, ou seja, de claridade. 
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O QUE ACONTECE QUANDO 
ELAS CHEGAM?

TRANSPORTE
Saindo do produtor (ou da 

floricultura) até chegar no seu jardim, 
algumas plantas sentem a viagem mais 
que outras.  Do mesmo jeito, vindas de 
um cultivo mega cronometrado de luz e 
água, saem de lá pra chegar em nós, 
que vamos cuidando de maneira 
desregrada. Como consequência, é 
normal que nas primeiras semanas elas 
passem por um processo de adaptação 
à nova casa e é normal que percam 
folhas. Muita atenção nesses primeiros 
dias.

TRANSPLANTE
Da mesma forma, saindo do vaso de 

plástico temporário até o vaso novo ou 
canteiro, as plantas também sentem. 
Como consequência, é normal que 
percam algumas folhas e amarelem em 
alguns pontos. Vamos falar mais de 
transplante no próximo tópico.
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As plantas são normalmente vendidas em 
vasos de plástico temporários e plantadas em 
substratos temporários. Isso porque o 
processo de logística tem o custo tanto maior 
quanto maior o peso das plantas. Portanto, os 
produtores buscam o melhor custo benefício 
para manter a planta viva no início, e não o 
melhor substrato para ela se desenvolver ao 
longo da vida.

Para muitas é importantíssimo o 
transplante o mais cedo possível, para outras 
pode não ser tão necessário. Verifique cada 
caso, como também como cada planta 
prefere a montagem do vaso. A Oficina pode 
ajudar nesses processos.

A próxima página mostra como organizar 
um vaso para o plantio, e depois detalhamos 
os tipos de substrato mais usuais.
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ESPÉCIE PLANTADA (SOL, 
MEIA-SOMBRA, SOMBRA)
AMIGÁVEL PARA ANIMAIS E 
CRIANÇAS?

BORDA DE SEGURANÇA

SISTEMA DE COBERTURA 
(PEDRISCOS OU PINUS)

SUBSTRATO (PROPORÇÃO DE 
TERRA, AREIA, ESFAGNO) 

SISTEMA DE DRENAGEM 
(GEOTÊXTIL)

SISTEMA DE DRENAGEM (ARGILA 
EXPANDIDA)

SISTEMA DE DRENAGEM (ÓCULO E 
PRATO OU CACHEPOT)

SUPORTE (FIXO OU MÓVEL)
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Uma parte de cada vez, de baixo pra cima:

O suporte é facultativo, pra facilitar a 
mobilidade do vaso.

O sistema de drenagem é uma parte 
importante do vaso, e muitos jardineiros 
amadores pecam aqui e deixam a planta 
morrer por apodrecimento de raízes. Água 
acumulada dentro dos vasos não é bom, a 
água tem só que “passar” pela raíz e molhar, 
sem acumular. Você pode usar outras coisas 
no lugar da argila expandida, como entulho, 
pedras etc.

Destaque aqui para o óculo, o “furo” do 
vaso, já que vaso é aquilo que “vaza”, se não 
tem furo é cachepot.

Do substrato falamos a seguir.
O sistema de cobertura é importante por 

duas grandes razões: diminuir a evaporação 
da água no solo e evitar a lavagem de 
nutrientes (lixiviação) ao regar. Usar matéria 
orgânica pode ser bom em jardins externos, 
mas em jardins internos dão bastante praga, 
sendo melhor usar pedriscos.

E enfim uma borda de segurança pra 
evitar transbordar ao regar e a planta.
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Substrato é igual a terra? Não 
necessariamente! Terra pode ser um dos 
componentes da “mistura” substrato. 
Deixamos aqui algumas misturas de 
substratos mais usuais, inspirados num curso 
da escoladebotanica.com.br:

CACTOS E SUCULENTAS
1 parte de terra vegetal, 1 parte de areia

SAMAMBAIAS E ARÁCEAS (ANTÚRIOS, 
FILODENDROS, MONSTERAS, JIBOIAS, 
CALADIUM, ALOCÁSIAS, LIRIO-DA-PAZ)

1 parte de fibra de coco ou pó de coco, 1 
parte de terra vegetal

ORQUÍDEAS E BROMÉLIAS
1 parte de chips de coco, 1 parte de casca 

de pinus graúda, 1 parte de carvão

HORTALIÇAS
6 partes de terra vegetal, 3 partes de 

húmus de minhoca, 1 parte de areia

RESTANTE
Terra vegetal ou adubada

http://escoladebotanica.com.br
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ÁGUA

Diferente do que buscam, seu foco não 
deve ser qual a frequência de rega para sua 
planta (1 vez por semana? 2?). Isso porque a 
frequência é uma consequência. O que você 
precisa saber é como ela gosta do solo: se 
bastante encharcado, se molhado e depois 
seco por alguns dias etc. 

A frequência de rega varia com muitos 
fatores: tamanho da planta, tipo de vaso, 
temperatura do ambiente etc. Portanto, o 
mais indicado é comparar como está o solo e 
como a planta gosta que ele esteja. 

Uma planta que gosta de solo enxarcado 
(as hortaliças, por exemplo), podem precisar 
de regas diárias no verão, mas regas a cada 
dois dias no inverno.

A melhor técnica: enfiar o dedo na terra e 
ver se ainda tem umidade ou não no solo e 
observar como a planta reage com e sem 
água. Uma pesquisa rápida para cada 
espécie também ajuda, sem precisar quebrar 
muito a cabeça com verificações empíricas.
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VENTILAÇÃO

Porque quando uma planta cresce, a 
terra ao redor dela não diminui? O que 
ela usa pra criar massa e crescer, 
então? Pois é, boa parte vem do ar! Daí a 
importância vital de uma boa circulação. 
Isso aqui pode mudar sua rotina de casa 
pra poder acolher bem uma planta! 

JANELAS:
É muito importante manter uma 

circulação de ar constante para as 
plantas, mas lembrando que algumas 
não gostam de vento. Normalmente 
manter as janelas abertas sempre que 
possível já é suficiente.

AR CONDICIONADO:
Viver próximo a ar condicionado é 

um desafio para as plantas. Poucas 
espécies resistem. Isso porque o ar 
condicionado cria variações abruptas 
de temperatura e de umidade no ar, 
gerando um ar seco e nocivo à saúde 
tanto humana quanto das plantas.
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ADUBAÇÃO

COM ADUBO ORGÂNICO
EM PÓ:

O aduboo orgânico é mais indicado 
que o fertilizante. Fertilizantes (aqueles 
NPK) são melhores como remediadores 
específicos, adubos são fonte geral de 
nutrientes para a planta. Adubos do tipo 
bokashi são os que mais 
recomendamos, e também os que 
entregamos aos nossos clientes da 
Oficina.

COM BIOCHORUME
DA COMPOSTAGEM:

O chorume de composteira é  um 
poderoso adubo líquido concentrado. 
Para armazená-lo é indicado manter na 
geladeira e para usá-lo é indicado diluir 
em 1:10 e regar uma vez ao mês as 
plantas. 
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PODA

Podas são importantes para as 
plantas contidas em vasos.

REMOÇÃO DE FOLHAS SECAS:
Em ambientes selvagens as 

plantas têm mecanismos que as 
ajudam a se livrar das folhas secas: 
vento, animais etc. Mas no seu 
jardim, talvez você precise ser esse 
elemento. Isso porque as folhas 
secas são lugares ótimos pra abrigar 
pragas no jardim, então pode ser 
importante remover essas partes.

PODA:
De forma a conter o crescimento 

da planta, orientar seu crescimento, 
ou mesmo adensar mais a planta, as 
podas são de grande importância. 
Não precisa ter dó! 
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Sinais mais comuns que as plantas 
apresentam, e suas causas mais comuns:

PLANTA CAÍDA: possivelmente falta d’
água, ela fica murcha e desmaiada. Regar.

FOLHAS SECAS: se for uma folha seca na 
base, pode estar caindo por falta d’água ou 
velhice. Se for mais nas folhas novas, ou folhas 
secando das pontas em direção ao centro da 
lâmina, é falta d’água. Observar e regar.

FOLHAS AMARELAS: normalmente são o 
intermediário entre verde e seca. As causas 
são as mesmas das folhas secas. Também é 
possível amarelarem por excesso d’água. 
Observar.

FOLHAS “MOLHADAS” E MOLES: excesso 
de água, pode ser um vaso mal montado sem 
drenagem ou excesso de água na rega. Regar 
menos por um tempo e cortar as partes 
mortas.

FOLHAS COM PONTOS AMARELOS: 
provavelmente praga. Observar e tratar.

FOLHAS ALONGADAS: é o “estiolamento”, 
em que a planta tenta se alongar pra pegar 
mais luz. Provavelmente está com menos luz 
do que gostaria. Colocar perto da luz do Sol.
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PREVENÇÃO
DE PRAGAS

Plantas saudáveis no ambiente correto 
normalmente conseguem se defender por 
conta própria de invasores. Pragas são uma 
simples regulação dos ecossistemas, não 
precisamos temê-las. 

De qualquer forma, como maneira de 
prevenir o aparecimento de pragas, sugerimos 
a aplicação de óleo de neem (de acordo com 
as instruções da embalagem) periodicamente.

No caso de aparecimento de alguma 
praga, para remediar, o óleo também pode ser 
usado. Além disso, pode-se aplicar uma 
solção de detergente de coco, diluindo uma 
colher de chá em um copo d’água. A 
aplicação de ambos deve ser feita aos 
borrifos, e é importante afastar a planta com 
praga das outras plantas do jardim. Para 
garantir a remoção de todas as pragas, é 
importante reaplicar após 20 dias, de forma a 
remover também os ovos que eclodirem.

Pragas comuns: cochonilhas (brancas e 
carapaça), ácaros, pulgões etc.
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LIMPEZA 
DAS PLANTAS

Limpar as folhas das plantas é muito 
importante para jardins indoor e urbanos. Isso 
porque, em ambientes externos, a chuva tem 
esse papel, mas para internos ela não existe, 
além de normalmente regarmos nossas 
plantas diretamente no vaso. 

E, ao mesmo tempo, na cidade temos 
muito material particulado no ar, poeira e 
poluição que se depositam nas folhas, 
bloqueando a entrada de luz.

Assim, recomendamos que seja feita 
periodicamente a limpeza, folha por folha, de 
cada planta com um algodão umedecido com 
água. Aproveite essa terapia com 
agradecimento, que sua planta vai gostar 
muito também.
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PLAYLIST

Será que as plantas ouvem e apreciam 
música? Essa é uma pergunta em aberto. Mas 
existem músicas, sim, que facilitam a gente a 
diminuir nossa velocidade, para poder 
observar a velocidade das plantas.

Por isso a Oficina verdii tem uma playlist 
pras plantas (e praqueles que as amam). 
Segue o link abaixo:

  CLIQUE AQUI
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https://open.spotify.com/playlist/4kaNCFNbhtMOrmGJ25RtHd?si=r6zIYcSqQReIt-pCTh-cVw


SOBRE NÓS/CONTATO

A Oficina verdii tem a missão de aproximar 
as pessoas das plantas e as plantas das 
pessoas. 

Somos formados por Engenheiros 
arquitetos da POLI-USP e FAU-USP. Nosso 
trabalho principal é o projeto, implantação e 
manutenção de jardins urbanos e sistemas 
ecológicos.

Mas além disso: pesquisamos e 
desenvolvemos Soluções Baseadas na 
Natureza (SBN), promovemos expedições a 
campo para observação de paisagens e 
botânica, produzimos fine art de fotografia de 
Natureza e oferecemos cursos relacionados a 
expedições, fotografia e jardinagem.

Dúvidas sobre o guia, 
orçamento de projetos,
visitas técnicas,
cursos e palestras, 

escreve  pra gente!

oficinaverdii.com.br

@oficinaverdii
oficinaverdii@gmail.com

http://www.oficinaverdii.com.br
http://instagram.com/oficinaverdii
https://oficinaverdii.com.br/contato
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Teia de relações das nossas atividades. 
Entre no nosso site e entenda melhor cada 
parte do nosso trabalho!

pessoas e 
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mais próximas
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