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Recomendações e dicas da
Floricultura Dedo Verde



A Jair Amintas Netimóveis e a Floricultura Dedo 
Verde se uniram para mostrar que é fácil colocar 

mais natureza dentro de casa. E não precisa de 

muito espaço ou recurso. Basta pegar aí um 

punhado de disposição e receber as orientações 

aqui.

Você vai conhecer plantas que são recomendadas 

para cômodos específicos e também saber quais 

são os cuidados necessários.

Mais beleza e qualidade de vida para o seu lar.

Verde perto, mais verde em casa e um toque 
de natureza que combina com cada cômodo.

Vem junto!
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Apresentação



Lírio da Paz
Lírio da Paz: está entre as 5 melhores plantas para 

purificar o ar. Ela filtra uma variedade de 

substâncias nocivas presentes no ambiente, como 

benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e 

tolueno, acetona, álcool e amônia, sendo uma 

plantinha super benéfica para nosso sono durante 

a noite.. Para quem gosta do Feng Shui, uma 

ciência milenar que estuda a harmonização de 

energias dos 

ambientes, ele também filtra energias ruins e 

favorece boas relações familiares.

Como cuidar
O Lírio da Paz pode ser cultivado em ambientes 

internos sem luz solar direta, ou em ambientes com 

sol fraquinho pela manhã. Gosta bastante de 

umidade, por isso é bom regar pelo menos 4x por 

semana ou mais, em meses mais quentes.
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Quarto: 
Lírio da Paz e
Espada de são Jorge
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Espada de são Jorge
Espada de são Jorge também está entre as 5 

melhores plantas purificadoras de ar e excelentes 

para o quarto. Protegem contra a maioria de 

substâncias nocivas presente em pinturas de 

parede, móveis e até sacos plásticos. Por isso, as 

Espadas de São Jorge favorecem o sono, 

principalmente de quem tem alergias 

respiratórias. Possuem uma variedade enorme de 

espécies e todas elas têm boas propriedades 

purificadoras. Também é responsável por proteger 

ambientes de energias ruins, inveja e mau olhado.

Como cuidar
planta rústica e de fácil manutenção, com o 

cuidado de não encharcar demais para não 

apodrecer suas raízes e devendo ser regada no 

mínimo a cada 15 dias. Fica muito bem em 

ambientes internos e até em ar condicionado, 

tolerando também o sol da manhã. 
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Quarto: 
Lírio da Paz e
Espada de são Jorge
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A folha da Espada de São Jorge fica linda em vasos 

de vidro como planta solitária, e pode ser plantada 

diretamente na água, sem necessidade de terra. 

Atenção!
Deixe fora de alcance de crianças e animais de 
estimação, pois é uma planta tóxica que pode 
causar irritação no nariz, boca e olhos. 
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Cozinha:
Orégano, Hortelã e 
Chamaedoria elegans
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Orégano
Além de ter o orégano sempre à mão e 

fresquinho, funciona também como uma 

plantinha ornamental, compondo a decoração da 

cozinha. Como tempero, vai bem com tomilho, 

manjericão e molhos de tomate (pizza!), e como 

uso medicinal, um banho com infusão de 

orégano e alecrim ajuda a relaxar e acalmar 

músculos e aliviar tensão. Ótimo condimento 

também para ser plantado em horta, onde seu 

cheiro atrai um monte de insetos benéficos que 

combatem pragas bem chatinhas da horta.

Como cuidar
O aroma do orégano depende da quantidade de 

luz solar direta que ele recebe. Quanto mais sol, 

mais perfumado ele fica. Por isso, se deixar na 

cozinha, coloque-o em um lugar que receba luz  

solar direta ou leve-o para receber sol pelo menos 

4 horas por dia. Gosta de solo úmido, porém é 
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Cozinha:
Orégano, Hortelã e 
Chamaedoria elegans
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preciso esperar secar completamente antes de 

fazer a rega. Para não errar na mão, você pode 

usar um vaso auto irrigável que controla 

automaticamente a quantidade de água. Não se 

esqueça de podar as flores do orégano para evitar 

que ele forme sementes e morra. 

Hortelã
Refrescante, essa plantinha super aromática traz 

inúmeros benefícios à saúde, além de ser uma 

ótima aliada no preparo de sucos, vitaminas, 

sobremesas e refeições. Existem mais de 30 tipos 

de hortelã ao redor do mundo, sendo as mais 

conhecidas: hortelã-pimenta (de sabor e aroma 

mais forte), hortelã-limão (sabor e aroma com 

toque cítrico, perfeita para sucos e chás gelados), 

hortelã de horta (comum em jardins e de fácil 

propagação e cultivo), hortelã menta (de sabor 

forte, ardido e muito utilizado pela indústria para 

fabricação de gomas de mascar, pastas de dente 
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Cozinha:
Orégano, Hortelã e 
Chamaedoria elegans
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e balas). Todas elas podem ser cultivadas em 

vasos e também ficam lindas na cozinha. É um 

santo remédio para se ter sempre à mão, em que 

seu chá pode ser usado para tratamento de dores 

estomacais, cálculos biliares, icterícias, 

palpitações, tremedeiras, vômito, cólicas uterinas 

e menstruais.

Como cuidar
A hortelã gosta de sol e bastante luz. Por isso, 

A hortelã também é exigente em água, mas 

lembre-se de deixar o solo bem drenado para que 

suas raízes não apodreçam com a umidade. Para 

isso, utilize adubos orgânicos a cada 6 meses, que 

é o suficiente para nutrir a plantinha também. 

No inverno, é comum que ela fique caidinha, mas 

deixe próximo à janela da cozinha para que ela dê 

cada vez mais folhas. 
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Orégano, Hortelã e 
Chamaedoria elegans
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não se preocupe que é super normal e logo logo 

ela volta a dar mais folhas lindas e perfumadas. 

Nesse período, não se esqueça de diminuir a rega 

e suspenda qualquer tipo de adubação. 

Chamaedoria elegans
É a mais delicada das espécies do gênero 

Chamaedoria, perfeita para quem quer ter um 

pouco de verde na cozinha, mas não tem muito 

espaço. A chamaedoria elegans também não 

requer muito cuidado nem regas frequentes, 

necessitando apenas de um local com boa 

iluminação. Além de ser uma bela planta 

ornamental com folhas compridas, delicadas e 

brilhantes, ela também está entre as plantas que 

mais filtram substâncias tóxicas do ambiente, em 

especial o formaldeído e xileno.

Como cuidar
A chamaedoria elegans suporta o calor, porém, o 
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Ela gosta de solo rico em matéria orgânica e com 

boa drenagem, por isso, sempre observe a 

compactação do solo que pode estar impedindo 

sol muito forte pode acabar queimando as suas 

folhas. Por isso, o lugar ideal para deixá-la é a 

sombra ou meia sombra. A rega deve ser feita 

somente quando o solo estiver seco, pois o 

excesso de umidade pode apodrecer suas raízes, 

geralmente de 1 a 2 vezes por semana. 

a planta de se desenvolver e, nesses casos, utilize 

adubação orgânica.
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Banheiro:
Alocasia e Violeta 
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Alocasia
A alocasia é a plantinha perfeita para o banheiro, 

uma planta tropical que gosta de umidade e por 

isso ama o vapor do chuveiro. Com grandes 

nervuras em branco e prata que aparecem sobre 

a cor verde metálica, intensa e brilhante, é 

encontrada comumente em dois tamanhos: a 

comum, com folhas até 60cm, e a mini alocasia, 

com folhas pequenas e super charmosas, 

excelentes para vasos.

Como cuidar
Apesar de ser uma planta que não necessita de 

luz solar direta e que gosta de sombra, a alocasia 

gosta de ambientes bem iluminados, por isso, 

prefira coloca-la em locais perto da janela. 

Dica: O vapor do banheiro garantirá o ambiente 

úmido que ela gosta em volta de suas folhas, 

porém, certifique-se que o solo também esteja 

úmido, principalmente em dias mais quentes. 
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Banheiro:
Alocasia e Violeta 
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Violeta
Uma escolha perfeita para criar arranjos para o 

banheiro e adicionar cor e delicadeza ao 

ambiente, já que é uma das poucas opções de 

flores que não necessitam de luz solar direta. 

Quando mantidas em condições ideais, podem 

florir o ano todo. Para saber quais são as mais 

exigentes em luminosidade, observe suas folhas: 

as que trazem folhas com tons de verde-escuro e 

talos longos geralmente precisam de mais 

Como cuidar
Apesar de se beneficiar da umidade do banheiro, 

nunca regue diretamente suas folhas, apenas o 

solo. A violeta é sensível ao excesso de água, pois 

suas raízes são fininhas e necessitam de boa 

aeração no substrato. Por isso, espere o solo 

luminosidade; já as variedades com folhagem 

verde-clara costumam exigir níveis mais baixos 

de luz.
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Banheiro:
Alocasia e Violeta 
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secar completamente antes de regar novamente 

e certifique-se que o solo esteja bem drenado, 

adicionando adubo orgânico regularmente, que 

impede a compactação do solo.

Dica: Quanto ao melhor local no banheiro, 

escolha o mais iluminado (de preferência 

próximo à janela), e lembre-se de abri-la durante 

o dia para ventilar o ambiente. Do contrário, elas 

adquirem um aspecto amarelado e ficam mais 

propensas às pragas e doenças.
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Sala:
Ráfis e trio Asplênio,
Zamioculca e Alocasia
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Ráfis
Uma das plantas mais utilizadas para decoração 

de ambientes internos, com grande beleza 

ornamental, fácil cultivo e que se desenvolve 

bem em locais fechados. 

A Ráfis é vista como uma planta que traz sucesso 

e atrai riqueza para o local indicada para 

empresas, escritórios e locais de trabalho. Além 

disso, é uma planta que ajuda a purificar o ar e 

Como cuidar
A Ráfis gosta muito de locais sombreados e 

ventilados, longe do sol. A frequência de regas, 

bem como a quantidade de água, dependerá da 

situação do substrato, do ambiente e do clima. 

Geralmente, em ambientes internos, a rega deve 

ser realizada a cada 15 dias. 

eliminar substâncias tóxicas do ambiente.
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Ráfis e trio Asplênio,
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Atenção! Tome cuidado com locais climatizados 

com ar-condicionado ou muito seco, pois as 

folhas da palmeira podem ficar com as 

pontinhas queimadas. 

Dica: Mesmo fora de ambientes climatizados, é 

comum as folhas da Ráfis apresentarem as 

folhas queimadas devido ao ar seco. Para evitar 

isso, borrife água limpa na planta uma vez por 

semana e mantenha o substrato levemente 

umidecido. Quanto à nutrição, ela não é uma 

planta exigente em fertilizantes, por isso, a troca 

do adubo pode acontecer uma vez ao ano.

Trio Asplênio, Zamioculca e Alocasia
Trio de plantas que tem cuidados semelhantes, 

por isso podem ser cultivados no mesmo 

ambiente. O uso de três ou mais vasos 

simultaneamente compõe com elegância 

espaços vazios, e o volume de plantas no mesmo 

local traz conforto, aconchego e harmonia para 
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Os três tipos de plantas são adequados para 

ambientes internos, sem necessidade de sol 

direto. A Zamioculca é a planta que menos 

requer cuidado das três, devendo ser regada 

bem menos frequentemente que as outras duas. 

De modo geral, a Asplênio e a Alocasia devem ser 

regadas assim que o solo ficar completamente 

qualquer tipo de ambiente. 

Como cuidar

seco; já a Zamioculca, as regas devem ser 

espaçadas por pelo menos por 15 dias. Todas elas 

gostam de solos férteis e bem drenados, por isso, 

não abra mão dos adubos orgânicos que 

melhoram as propriedades do solo e nutrem as 

plantas.
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Varanda:
Jabuticabeira
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Utilizar frutíferas em vasos está super em alta na 

decoração, e, além de serem plantas lindas e 

ornamentais, quem não gosta de colher frutas 

docinhas na varanda, né? A Jabuticabeira é uma 

excelente opção para vasos, porém, fique atento: 

escolha a espécie híbrida, que já é adaptada para 

vasos e para dar frutos precocemente, além de 

não ter somente duas épocas de floração como a 

jabuticaba nativa e chegando a dar flores e 

frutos várias vezes ao ano.

Como cuidar
A  jabuticaba requer luz solar direta várias horas 

por dia, por isso, coloque-a no lugar que mais 

pega sol na sua varanda. Ela também requer 

muita água para dar frutos (quanto mais água, 

mais doce é o fruto), e estar plantada em um 

vaso contribui para isso, uma vez que ele ajuda a 

conservar a umidade. Mesmo assim, regue-a 

diariamente e até duas vezes por dia em meses 

mais quentes. 
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Varanda:
Jabuticabeira
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Atenção! Jabuticabeiras devem receber

adubação rica em matéria orgânica (esterco de 

gado ou cavalo) a cada seis meses e uma 

suplementação química de NPK 14-14-14 ou 20-

20-20 a cada três meses. Quanto a

suplementação química, uma excelente escolha 

é o Osmocote, pois por ser de liberação lenta, 

não há perigo de queimar a planta. 

Dica: Outras frutíferas recomendadas para vaso: 

amora, laranja kinkan, romã, acerola, pitanga, .

limão, lichia e goiaba.



Esperamos que as informações sejam 

proveitosas e que plantem em você (do 

mesmo jeito que plantou me nós) o desejo de 

levar mais verde para seus ambientes.
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Jair Amintas Netimóveis@jairamintasimoveis /jairamintasimoveis 

www.jairamintas.com.br
Rua Santa Bernadete, 81 - Todos os Santos  - Montes Claros-MG

www.floriculturadedoverde.com.br
Rua Anhanguera, 265, Cândida Câmara - Montes Claros - MG

@floriculturadedoverde


