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Trepadeira

Nome Popular Nome Científico
Porte (Altura X 

Diametro)
Sombra/ Sol Distância de Plantio

Jasmin de 
Madagascar;Flor de 
Noiva; Flor de Cera

Stephanotis floribunda

Ramos com cerca 
de 5m de 

comprimento.Cor 
da flor: 

brancas, serosas e 
pendentes são 
muito duráveis

Ela aprecia 
muita luz, mas 
é sensível ao 
sol direto e 

gosta de 
proteção, 

principalmente 
nas horas mais 
quentes do dia

Aprecia adubações 
mensais na primavera 

e verão e podas de 
rejuvenescimento ao 

final do inverno. 
Multiplica-se por 
sementes e por 

estaquia dos ramos 
após a floração.



Forragem

Nome Popular Nome Científico
Porte (Altura X 

Diâmetro)
Sombra/ 

Sol
Distância de Plantio

Lírio-amarelo; Lírio 
de um dia    

Hemerocalis Flava  

Herbácea 
rizomatosa, 

perene, acaule, 
com 40 a 60 cm 

de altura. 
Inflorescências 
amarelas, com 
poucas flores.

Planta 
ideal para 
cultivo em 

jardim, 
podendo 

ficar 
exposta ao 

sol. 

Multiplicam-se pela 
divisão das 

touceiras, formando 
mudas com folhas e 

rizomas bem 
formados. As folhas 
devem ser cortadas 

pela metade 
durante o plantio.



Nome Popular Nome Científico
Porte (Altura X 

Diâmetro)
Sombra/ Sol Distância de Plantio

Crossandra 

infundibuliformis

Crossandra, Crossandra-

laranja, Crossandra-salmão

30 a 90 
centímetros de 

altura. Suas folhas 
são lanceoladas, 
opostas, glabras, 
com margens por 
vezes onduladas e 

de um verde 
intenso e 
brilhante. 

Mesmo 
tolerando o 
sol pleno, a 
crossandra 

aprecia mais 
a meia-

sombra ou a 
luz filtrada .

Apesar de perene, o 
florescimento e o vigor 
da planta decaem com 

a idade e é 
recomendável renovar 

os canteiros com 
mudas jovens a cada 3 
ou 4 anos. As podas, 

realizadas após o 
florescimento, 

renovam a folhagem e 
dão o formato 

desejado ao arbusto. 
Multiplica-se por 
sementes e por 

estaquia. 
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Palmeira

Nome Popular Nome Científico
Porte (Altura X 

Diâmetro)
Sombra/ Sol

Distância de 
Plantio

Fênix, palmeira-
fênix, tamareira-

de-jardim, 
tamareira-anã, 
palmeira-anã

Phoenix roebelenii

O crescimento é 
lento, atingindo de 2 
a 4 metros de altura 

e diâmetro do tronco 
em torno de 15 a 

20cm.As folhas são 
compostas pinadas 
de um verde escuro 

brilhante e seu 
tamanho fica em 

torno de 1 metro a 1 
metro e meio de 

comprimento e os 
segmentos por volta 
de 20 centímetros 

em plano único.

Prefere sol 
pleno, mas 

pode ser 
cultivada à 

meia-
sombra e 

até em 
interiores 

bem 
iluminados, 
inclusive em 

vasos.

Necessita de 
limpeza no tronco 
para retirada dos 
restos de folhas, 
assim como das 

folhas mais baixas 
que vão ficando 

amareladas. Possui 
espinhos na base 
das folhas, razão 
pela qual todo o 
cuidado se faz 
necessário no 
momento da 

limpeza.



Bambu de Jardim

Nome Popular Nome Científico
Porte (Altura X 

Diâmetro)
Sombra/ Sol

Distância de 
Plantio

Bambu-de-jardim Bambusa gracilis De 3 á 4m
Pleno Sol ou 
Meia Sombra

Propagação por 
divisão de 

touceiras/Ciclo de 
vida perene



Referências de imagens

MODELO DO DECK

MODELOS DE PERGOLADO



CORTINA D’ÁGUA

ADEGA CLIMATIZADA



ADEGA CLIMATIZADA



PISOS

Porcelanato 45x45

Pastilhas 30x30


