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PREFÁCIO DA 1.a EDIÇÃO
RABALHO inteiramente original, "Jardins" deve
ser considerado um guia seguro para os amadores e também para os técnicos.
Tanto a parte de jardinoculhira como a de indicação cientifica das plantas merecem absoluta
confiança; são fruto da experiência e do conhecimento. Embora a estética de um jardim esteja sujeita ao gosto de seu proprietário, a leitura deste
manual evitará, com certeza, efeitos lamentáveis on
mesmo desastrosos, provenientes da falta de hábito
na execução. Uma idéia boa, às vezes, só é realizével de certa maneira, como bem se depreende
pela leitura dos itens: "mosaicultura", "enfeites dos
jardins" e seguintes.
Além disto qualquer amador estará apto a préparar ou a dirigir o preparo da terra conveniente
para as plantas que desejar e terá idéia perfeita dos
métodos de adubação. Dois pontos capitais para o
viço posterior das plantas.
Idéias práticas apoiadas pela oriestacão científica dão ao trabalho do Sr. Leonam de A. Pena um
valor que merece todo o nosso aplauso.

T

PAULA P. HORTA LACLETTE
Naturalista-auxiliar, do Museu Nacional

"É um consultor prático para todos os amadores de plantas e jardins, abrangendo todas as
questões, mesmo as mais simples, de modo facilmente compreensível e aplicável.
Especialmente interessantes são os conselhos que
este manual inclui para o arranjo gracioso e artístico dos jardins e ornamentações dos lares por meio
das plantas".
ALEXANDRE CURT BRADE
Do Jardim Botânico do R. de Janeiro

PREFÁCIO DA 2.a EDIÇÃO

A

l." edição de "Jardins", do agrônomo Leonam
de A. Pena, foi publicada em 1943, coincidindo
a sua publicação com a nova orientação adotada
pelo Governo de que as publicações do Serviço de
Informação Agrícola passariam a ser vendidas pelo
preço de custo e não mais se distribuindo gratuitamente, como até então, salvo nos casos indicados
pela lei.
Apesar disso, o livro esgotou-se rapidamente,
acumulando-se, no Serviço de Informação Agrícola*
centenas de pedidos, procedentes de todos os Estados inclusive de livrarias, interessadas em revendêlo, pois que não se lançara, ainda, no Brasil um !ivrinho como "Jardins", escrito com simplicidade,
mas com inteira segurança, por quem conhece de,
verdade o assunto, e editado com o máximo capricho
pela Imprensa Nacional.

Eis porque o S.I.A. reedita "Jardins", que o
autor reviu, esperando que esta edição, mais vultosa que a anterior, possa satisfazer a quantos desejam adquiri-la para, seguindo os seus ensinamentos, tornarem os seus lares mais felizes.

INTRODUÇÃO

PREFÁCIO DA 3." EDIÇÃO

E

M 1946, o Serviço de Informação Agrícola publicou a
segunda edição de JARDINS, com 5.000 exemplares, que se
esgotaram em menos de dois anos, o que revela o valor da
obra, tanto mais se esclarecermos que parte da edição foi
vendida às livrarias e ao público.
Para o lançamento desta terceira edição de 10.000 exemplares, o autor refundiu completamente os originais, enriquecendo-os de novas notas e esclarecimentos e, ainda,
acrescentando 13 estampas em cores, fora do texto. JARDINS
passa, assim, a ser um dos bons livros sobre o assunto, com
a vantagem sobre outros que é realmente prático, pois o
agrônomo Leonam de A. Pena é, há muitos anos, um técnico que constrói c, reforma jardins de todos os tipos; além
disso, administrou o Jardim Botânico numa das suas fases
mais brilhantes, consolidando os seus conhecimentos e se
tornando o profissional que todos acatamos.
Eis porque o Serviço de Informação Agrícola se empenhou no lançamento desta terceira edição de JARDINS, para
o que teve, como das vezes anteriores, a valiosa cooperação do Departamento de Imprensa Nacional.

ARAS pessoas não apreciam cultivar um pequeno jardim. Em todas as casas de moradia, da mais humilde à mais abastada, vêem-se canteiros com flores. Naquelas em que falta o terreno para um pequeno jardim
vêem-se balcões floridos, jardinciras improvisadas, vasos
pelas janeilas. Nas modernas construções citadinas, nos arranha-céus, há a preocupação do ajardinamento dos terraços.

R

Falo digno de ser observado: nem todo mundo gosta
de animais domésticos; mas toda a gente aprecia as plantas.
As exceções não contam, de raras que são.
É certo haver em cada grupo de pessoas preferências
especiais. Uns apreciam as árvores ornamentais; outros as
folhagens coloridas; as rosas, as avencas, as orquídeas, etc.
Dificílimo encontrar-se quem não goste de cultivar sua
plantinha.
Quando vemos em humilde morada um belo exemplar
de Bougainvillea ou de cássia imperial não imaginamos o
que essas plantas representam para seu dono. Há verdadeiras histórias, cheias de ingênua poesia familiar, em torno de
singelas plantas, conservadas com religioso carinho, ora pela
origem da semente ou da muda, ora pela recordação da
pessoa que as plantou.
Jardinzinhos esparsos pelos subúrbios das grandes cidades encerram um capítulo de esforço e boa vontade de
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seus proprietários. Para sua conservação eles lutam com a
falta dágua, a dificuldade de obtenção de adubos, a impossibilidade da debelação de pragas.
Foi considerando todas essas coisas que deliberamos
reunir algumas notas capazes de formar um pequeno manual de jardinagem acessível a todos quantos se dedicam ao
cultivo de pequenos jardins, jardinciras e plantas em vasos.

complementares de botânica, geologia, química, meteorologia,
fitopatologia, etc., nos tratados especializados, que os há
para diversos graus de adiantamento. A assinatura de revistas técnicas (mormente as americanas, francesas, inglesas e
italianas) será de grande utilidade para os que se dedicam
ao cultivo de jardins maiores, mais espaçosos.
Neste livrinho procura-se orientar o leitor sobre o melhor
modo de realizar e cultivar pequenos jardins, plantas em
vasos e jardinciras floridas.
Visando atingir um caráter puramente prático cingirnos-emos, o mais possível, a uma linguagem acessível a todos,
pois nem sempre é pela aplicação de termos técnicos e vocábulos eruditos que se leva o leitor à realização das operações
conducentes à satisfação de ver o resultado de seu trabalho
e de sua habilidade pessoal.
Outra preocupação nossa é a de incluir o maior número
possível de ilustrações neste livrinho.
Alguns projetos de pequenos jardins, especialmente, merecerão cuidado de nossa parte c estamos certos de que,
vazado em moldes despretenciosos, embora, este trabalho
há de ser útil a quantos a ele recorrerem.

De um modo geral os livros, nossos conhecidos, sobre
o assunto, quer nacionais (raros), quer estrangeiros (franceses, ingleses, italianos, norte-americanos e espanhóis),
cuidam demasiadamente de questões de caráter pouco prático para aqueles que desejam cultivar um pequeno jardim
residencial. Esses livros encaram com mais detalhes questões que interessam mais aos estabelecimentos de floricultura industrial, levando assim o desânimo aos amadores
da jardinocultura.
Além disso, tais livros constam sempre de duas partes:
uma, pequena, em que são abordados os processos de sementeiras, enxertia, traçado de jardins e combate a pragas;
outra, vastíssima, em que são alinhadas descrições de centenas de plantas, na sua maioria desconhecidas dos amadores
de jardins e difíceis de serem conseguidas. Um tal sistema,
longe de propagar o gosto pela floricultura, conduz ao desânimo aqueles que procuram essas leituras.
Livros há que se propõem disseminar instruções práticas
sobre o assunto em apreço e começam por encher páginas e
páginas com explanações puramente científicas sobre os
vegetais. Verdadeiras lições lê botânica, fisiologia vegetal,
genética e química agrícola são incluídas em obras que tais.
Pretendemos neste trabalho fugir às considerações teóricas ou às que de qualquer modo possam tornar-se inúteis
ao fim colimado — realização e trato de pequenos jardins.
O leitor que, auxiliado pelo presente manual, desejar
realizar algo mais desenvolvido deverá procurar suas lições

JARDINS
Três são as grandes divisões em que se enquadram os
jardins: 1) jardins industriais, visando a venda de plantas
e flores; 2) jardins decorativos; 3) jardins científicos.
É dos da 2." categoria que vamos tratar nestas páginas.
Os jardins científicos (jardins botânicos, arboretos,
jardins experimentais c jardins escolares), como os jardins
industriais, fogem às dimensões deste m a n u a l .
Os próprios jardins decorativos não serão aqui tratados
em toda a extensão do vocábulo, pois esses mesmo ainda se
subdividem cm: jardins decorativos propriamente ditos,
parques e jardins públicos.
Nosso fito é procurar enquadrar nas possibilidades das
residências urbanas os diversos estilos de jardins e ensinar
os diversos modos de tratá-los eficientemente.
Não entraremos em considerações a respeito dos diversos estilos de jardins decorativos. Os estilos caracterizam
regiões e épocas distantes. Há jardins conhecidos pelos
nomes de naturais, formais, ingleses, franceses, japoneses, etc.
Trataremos do jardim como complemento ornamental
da casa. De principio acreditamos que ao nosso leitor não
interessam definições nem dissertações históricas. Isso interessa aos técnicos, especialistas, e não é para esses que
escrevemos. Calcaremos nossos exemplos e modelos nos
diversos estilos conhecidos, mas sem o interesse de fazer
trabalho doutrinário a respeito de cada um.

t
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Critério
Por menor que seja a área disponível para o estabelecimento do jardim é preciso, antes de tudo, considerar, como
muito bem diz competente técnico francês que o "jardim não
deve ser feito pelas plantas mas para as plantas" (H.
Pasquier).
O aproveitamento das áreas para o plantio de um pequeno jardim está, portanto, condicionado a esse sábio princpio, Não basta querer encher canteiros e mais canteiros
com as melhores coleções de plantas. Nada mais prejudicial ao jardineiro amador que esse incorrigível espirito de
colecionador que há em quase todos os homens. Fujamos
à preocupação de termos em nosso jardim centenas de variedades de rosas ou de dálias. Num jardim, uma rosa ou uma
dali a vale por si como um elemento decorativo e nunca
pela raridade ou competição de variedades.
Não nos esqueçamos que o nosso jardim ser-nos-á tanto
mais agradável quanto mais agradável for aos olhos do
transeunte. Nada mais grato que sentirmo-nos apreciados
através de uma pequena obra por nós realizada.
Cuidemos também de contribuir para o embelezamento
da cidade onde residimos. O encanto urbanístico é feito do
aspecto geral das residências e depende de cada um de nós,
de nossa cooperação.
Áreas
Em geral as áreas a serem ajardinadas têm formas irregulares, em conseqüência não só da posição como da planta
do prédio nelas construído. Há casos em que o jardim será
feito ao redor do edifício, outros em que ficará somente à
frente, aos lados e ao fundo. As dimensões dessas áreas variando muito, também variam as condições de luz e umidade
nesses locais.
Antes de estudar os elementos para formação de um jardim é preciso, pois, considerar essas condições de luz e uni-
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dade a fim de estabelecer quais as plantas e quais os traçados
tnais convenientes.
Ocorre, também, freqüentemente, a existência de terrenos muito inclinados e rochosos, nos fundos das residências
situadas no sopé de morros e pedreiras. Todos esses terrenos
podem ser ajardinados desde que se escolham traçados e
plantas adequadas a cada caso.

Desenho do jardim
Por pequena que seja a área a aproveitar é preciso
sempre realizar sobre o papel o projeto do jardim. O mau
vêzo de quase todo mundo realizar traçados diretamente
sobre o terreno dá em resultado essa incontável quantidade
de jardinzinhos pobres de linhas e ridículos no conjunto que
se vêem por toda a parte. Gastam-se verbas preciosas no
enriquecimento arquitetônico das fachadas dos prédios, às
vezes em detrimento do conforto da moradia e em flagrante
contraste com os demais edifícios do quarteirão; entregam-se
os projetos dos prédios, as modificações das fachadas a arquitetos idôneos e bem remunerados; confiam-se os menores
detalhes da construção a artífices e artistas competentes; na
hora de realizar o jardim, complemento ornamental da casa,
complemento vivo e por isso variável, sem a monotonia das
arestas de concreto e as cores permanentes das pinturas
murais, entregam-se os trabalhos a um curioso qualquer,
quase sempre um "biscateiro", a quem se dá carta-branca
para execução do que deve ser carinhosamente cuidado, porque vai ser a moldura da casa.
Mesmo nas grandes capitais do nosso pais são poucas as
exceções a esse respeito; raros os proprietários que entregam o projeto e execução de jardins a especialistas, muito
mais raros são aqueles que procuram de modo próprio delinear no papel o traçado de seu jardim.
Não queremos que toda gente seja hábil desenhista.
Nem insinuamos recorram todos aos trabalhos dos arquitetos-paisagistas para o projeto dos pequenos jardins. Por

- 14 -

mais escassos que sejam os conhecimentos de desenho de
cada leitor nosso, estamos certos poderá ele, com auxílio
de um duplo-decímetro, um compasso e um lápis fazer o
croquis de seu jardim. As pessoas habilidosas poderão a
esse respeito realizar trabalho mais fácil e mais artístico,
recorrendo a outros instrumentos de desenho, ao colorido,
etc. Em último recurso, as pessoas que de todo não sejam
capazes de desenhar (raras, aliás) poderão ainda pedir o
auxílio de um parente, um colega, um amigo, que sempre
os há capazes de atender c traçar um croquis de acordo com
as dimensões e posição do terreno disponível.

Como desenhar
Para maior facilidade da execução do desenho as pessoas menos hábeis deverão preferir o papel quadriculado
comum do comércio ou, então, o milimetrado.
Antes de iniciar o projeto em papel é necessário levantar
o croquis do terreno a ajardinar. Isso se faz por meio de um
simples metro flexível (metro de carpinteiro), uma trena de
pano, uma fita métrica ou outra medida que se tenha à mão.
Levantado o croquis do terreno, transporta-se ao papel
quadriculado, adotando-se uma escala arbitrária qualquer,
de acordo com as dimensões do terreno e do papel, tomando
por base as quadrículas (por ex.: cada quadricula poderá
representar l, 2 ou mais decímetros de terreno, etc.).
Como as áreas a ajardinar poderão ser constituídas de
terrenos já dotados de plantas, principalmente árvores e
arbustos que se deseja aproveitar, é preciso que tais plantas
constem do croquis.

Projeto do jardim
Uma vez obtido o croguis do terreno, passa-se a escoo traçado do jardim. Além das condições de solo e
luz do local é preciso considerar desde logo, antes de iniciar
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o traçado no papel, quais as despesas possíveis ao entretenimento do jardim, quem vai cuidar do mesmo, de quanto
tempo disporá para isso, com quais plantas (sementes ou
mudas) conta; qual quantidade dágua pode ser empregada,
adubos, etc.
Os ensaios de traçado sobre o papel devem ser vários.
Nem sempre o primeiro desenho lembrado é o mais conveniente e sua realização sobre o terreno só deve ser levada
a efeito após demorados exames do aspecto estético que se
poderá obter.
Cada qual realizará seu jardim a seu gosto, de acordo
até com seus hábitos e profissão. Não pretendemos impor
a adoção de nossos desenhos, nem de nossas preferências.
Apenas desejamos orientar aos que pretendam realizar um
bonito jardim, evitando-lhes incorrer nos erros e na falta
de gosto dos jardins feitos sem o menor critério artístico e
técnico.
Para um traçado agradável deve-se ter sempre em vista:
a) personalidade do desenho;
b) simplicidade e regularidade;
c) fantasia e harmonia.
Imprime-sc personalidade a uma realização desde que
se não procure copiar, servilmente, o que outros já fizeram.
Idealizar-se um jardim capaz de despertar elogios sem
necessidade de termos de comparação. Mesmo imitando,
adotando estilos clássicos e modelos precstabclccidos, podese dar cunho pessoal a um jardim.
Os característicos de simplicidade são obtidos principalmente pelo senso da proporção. As ruas ou aléias do jardim
devem ser proporcionais aos canteiros (em dimensões c
número) e estes, por sua vez, em proporção à área ajardinada.
Um costume, com vim nos nossos jardins que urge ser
combatido, porquanto ofende a estética e foge à simplici-
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dade, é o da subdivisão exagerada dos canteiros, resultando
formas ridículas e áreas inúteis com ruas*estreitíssimas.
Nos pequenos jardins os traçados regulares devem ser
preferidos. Os traçados irregulares são mais próprios para
os grandes jardins. Nos pequenos, as linhas retas e as curvas
doces dão outro encanto ao conjunto. Também os desenhos
simétricos devem ser evitados nos jardins de pequenas dimensões. A simetria imprime geralmente uma idéia de
grandeza.
Verdade é que os artistas afirmam que "a mais simples
maneira de ornamentar uma superfície é ai repetir uma
figura qualquer" (Charles Blanc • • Grammaire dês arts
decoratifs), e há mesmo na arte de jardinagem um estilo
denominado mosaicultura, baseado quase exclusivamente na
"repetição de uma figura qualquer". A mosaicultura, que
consiste em fazer verdadeiros mosaicos de plantas e flores,
é mais indicada para os jardins clássicos. Nos pequenos jardins, às vezes, é uma solução para dificuldades de luz, solo
ou de topografia, mas neste caso não se deve esquecer o critério da simplicidade. Contudo, dedicaremos mais adiante
um pequeno capítulo sobre a mosaicultura a fim de atender
aos desejos daqueles que queiram adotá-la.
Voltando a tratar dos traçados devemos lembrar que os
jardins assimétricos são mais alegres e de mais fácil solução
para as áreas pequenas.
Haverá harmonia num traçado quando o jardim estiver
em perfeita conexão estética com o estilo da casa, o aspecto
da rua e até dos vizinhos. Uma composição harmoniosa
requer boa combinação, de traçado e de cores. Os arranjos
esquisitos, desarmoniosos, são às vezes mais onerosos e não
são os mais apreciados.
Nos pequenos jardins a fantasia pode realizar coisas
interessantes, mas é preferível fugir de todo aos processos
fantasiosos que empregá-los exageradamente.
Esfim, para um traçado agradável do seu jardim um
conselho apenas defendê-lo-á dos defeitos oriundos da falta
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de simplicidade, harmonia, regularidade, etc.: bom-senso.
Agir com bom-senso. Tudo meditado, a realização do jardim
será feliz.

Enfeites do jardim
Na ornamentação dos jardins, pequenos ou grandes, é
de todo necessária a apreocupação de não abusar dos elementos decorativos artificiais.
A rigor, três são os elementos usados na ornamentação
dos jardins:
as estatuetas;
os animais;
viveiros de pássaros.
Entretanto, outros elementos empregados, a bem dizer,
com outras finalidades constituem traços ornamentais nos
jardins:
as pérgolas;
os lagos, fontes e tanques;
as grades (treillis);
os próprios móveis do jardim.
Todos esses elementos devem ser adotados criteriosamente.
As estatuetas devem ter dimensões cm proporção com
a área do jardim e nunca devem ser de ferro ou de bronze;
sempre de granito, mármore ou cimento, que constituem
material cuja cor melhor combina com o verde da vegetação.
Usá-las em número restrito. É horroroso o costume
de encher jardins (grandes e pequenos) de estatuetas,
gnomos e animalejos grotescos. Condenável é também a
praxe do cimento imitando madeira, tronco, bambus, etc.!
Em tese, nunca abusar dos elementos decorativos artificiais; as pedras e o cimento são materiais úteis na formação de um jardim, porém o abuso de seu emprego é
nefasto à beleza do jardim.
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Nos jardins de tamanho médio, um pequeno viveiro de
pássaros, colocado em posição feliz, agradável, pode constituir excelente adorno.

Aléias
As ruas ou aléias devem obedecer a uma orientação, de
acordo com as dimensões do jardim, quanto à largura, direção e pavimentação.
Nos jardins muito pequenos, é preferível não abrir aléias
ou ruas. É mais conveniente, para os fins de conserva, irrigação, etc., colocar lajotas de granito, concreto, cerâmica
S. Caetano, etc., no meio de áreas gramadas, o que melhora
o aspecto e amplia a área a cultivar.
O número demasiado de ruas prejudica a estética do
jardim, bem como as ruas por demais estreitas.
A largura das ruas deve ser no mínimo de 60 centímetros e no máximo de l,20m (não nos estamos referindo a
parques).
Para pavimentação usar ladrilhos, tijolos prensados, ladrilhos de S. Caetano, lajotas de cimento, lajotas de granito, mosaico português, saibro, asfalto, de acordo com as
possibilidades de cada um, evitando sempre as ruas de terra
batida ou simplesmente cimentadas. Em último recurso é
preferível a pedra britada ou o pó de pedra.
Ladrilhos - - Empregar de preferência unicolores, não
muito lisos e de formas hexagonais.
Tijolos prensados e ladrilhos S. Caetano -- De muito
belo efeito principalmente estes últimos.
Os tijolos prensados têm a vantagem de poderem ser
assentados sobre barro e são mais baratos. O aspecto, o colorido e a qualidade do material comercialmente conhecido como "cerâmica S. Caetano", recomendam seu emprego. O contrasto do verde das plantas (especialmente dos
gramados) com a cor desses ladrilhos é de agradável efeito.
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Lajotas de cimento ou de yranito — Muito úteis nos
jardins de área não muito pequena, essas lajotas devem ter
dimensões máximas de 0,60m x 0,30m. Não adotar dimensões
muito exíguas, nem muito grandes. No primeiro caso pisa-se
nas juntas; no segundo a estética é prejudicada. Essas
lajotas podem ser de granito e cimento ou poderão ser coloridas de vermelho, pela anexação de pó vermelhão à massa
de concreto. Também ficam interessantes as lajotas de
cimento revestidas de pequenos seixos. As lajotas podem
ter as juntas tomadas a cimento, ler juntas secas e juntas
revestidas de grania ou outras plantas próprias (nunca
plantas de espécies muito tenras ou de porte muito grande).
Neste último caso o espaço entre as lajotas deve ser de cinco
a oito centímetros.

J
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Diversos modelos de lajotas para pavimentação de alêias dos jardins em
cimento ou em pedra.

Tipos de lajotas para gramados.

Mosaico português — Material muito bonito, porém com
dois inconvenientes — preço elevado e conserva difícil devido
às ervas daninhas que comumente aparecem nos lugares de
pouco trânsito.
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Água -- Estética e tecnicamente a água pode ser considerada como a vida do jardim. Indispensável à vida das
plantas a água, nos jardins é também um elemento de decoração, quer seja água corrente, quer parada. Sempre que for
possível deve ser aproveitada para um efeito decorativo.
Entretanto, em algumas cidades é o problema mais sério
no estabelecimento do jardim, mesmo do ponto de vista da
manutenção das plantas. Ora é a falta do líquido precioso,
ora são as taxas hidrométricas elevadas, militando contra o
gosto da jardinagem.
Absolutamente sem água, é claro, não pode existir jardim; todavia, para os casos de escassez há o recurso do emprego de plantas pouco exigentes, capazes de resistir a regas
distanciadas. Em lugar adequado indicaremos quais são
essas plantas e os traçados que devem ser adotados neste
caso.
Pode-se conciliar a existência da água como decoração
às necessidades da irrigação. Pequenos tanques, lagos, bicas
ou repuxos poderão servir a um tempo como enfeite e como
manancial para as regas. Uma simples torneira pode, e deve
ser aproveitada esteticamente.
Os diversos tipos de tanques, poços, bicas e repuxos são
condicionados às áreas disponíveis. Em ilustrações nos
projetos contidos neste livro, damos algumas idéias a
respeito.
É necessário, contudo, dizer que os tanques e poços
devem estar de acordo com o estilo e dimensões do jardim.
Os tanques servem muitas vezes para o cultivo de plantas
aquáticas .Neste caso devem ter uma profundidade média
de 50 cm.
Muito interessantes são os pequenos tanques encostados
aps muros e guarnecidos de azulejos, bem como pequenos
tanques comunicando-se entre si por pequeno canal aberto.
As bicas ou fontes, a água em movimento, devem ter
preferência nos pequenos jardins sempre que a abundância
dágua permita seu aproveitamento.

Os pequenos lagos e tanques no meio de gramados devem
ser contornados por um lajeado, de modo a ficarem destacados.
O plantio de vegetais herbáccos apropriados, ao redor,
é também de belo efeito, sendo muito adequadas para isso
as begônias, avencas ou samambaias.

Cercaduras dos canteiros
Para delimitação dos canteiros usam-se cercaduras diversas que podem ser: artificiais ou ns»*urais. As naturais
constituem, também, elemento de decoração, ao passo que
as artificiais visam somente a manutenção de 'lesenho do
j ardim.
As cercaduras são o complemento normal do canteiro
e da aléia. São o próprio traçado do jardim
As artificiais devem ser discretas, empregando-se material de acordo com o que foi usado na pavimentação. Obtém-se discreção principalmente evitando-se carcaduras
muito altas, muito visíveis. Somente nos terrenos muito inclinados admitem-se as cercaduras altas; mas aí elas fazem
também o papel de muro de arrimo para a terra dos
canteiros.

As cercaduras dos canteiros servem apenas para delimitá-los, portanto
dtvem ser baixas, discretas. Os desenhos mostram o contraste; a 1." • do
canto alto à esquerda é condenável.
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Para a delimitação de canteiros há mesmo no comércio material expressamente fabricado para esse fim: tijolos prensados e ornados de desenhos e recortes. A escolha
desse material deve ser feita com cuidado, pois nem sempre os modelos fabricados são lá grande coisa em matéria
de estética.
Além desse material podem ser empregados: tijolos
comuns, cimento, pedra tosca, pedra aparelhada e ladrilhos.
Outro qualquer, como o aproveitamento de embalagens
várias (frascos, latas, etc.), deve ser abolido completamente.
Nas cercaduras naturais ou vivas são empregadas plantas apropriadas, que podem ser anuais ou vivazes, sendo
preferíveis estas últimas.
Estre nós as plantas mais empregadas para tal fim são:
o buxo, o periquíto, e o mangericão. Em capítulo próprio
daremos uma relação de plantas com os respectivos nomes
técnicos, o modo de plantá-las c mantê-las.

Demarcados os canteiros e ruas por meio de estacas ou
piquetes (cm maior número nas curvas) passa-se, então, a
construção das cercaduras e da pavimentação. Concluída
essa parte se o jardim vai ser dotado de ornamentação (estatuetas, tanques, bancos, etc.) passa-se a este trabalho. As
pessoas habilidosas poderão, com o auxilio de um cordel, um
martelo, uma colher de pedreiro e um serrote, realizar todos
os trabalhos de instalação de um pequeno jardim.

Traçado do Jardim no terreno
Ultimado o desenho, cumpre transportá-lo para o
terreno.
A principal c mais urgente operação é, no caso, a terraplenagem do local, com conseqüente extirpação dos tocos,
raízes e eliminação do material estranho (pedras, paus,
vidros, etc.). Limpo o terreno passa-se à demarcação dos
principais pontos da planta, o que se faz por meio de estacas ou piquetes (de bambu, cabos de vassouras ou outro
qualquer material).
Na construção do jardim são necessários instrumentos
e ferramentas, alguns dos quais podem ser improvisados
com um pouco de habilidade, como sejam: balizas, trenas
e réguas de nível.
Indispensáveis são: um cordel, uma pá, uma enxada e
um enxadão ou uma pá de cavar e um ancinho. Nas áreas
maiores é muito útil também um carrinho de mão.

Demarcando os canteiros

Somente depois de terminadas as instalações, os trabalhos de pedreiro e bombeiro, deve ser iniciado o plantio dos
vegetais. O plantio deve começar pelos herbáceos e pelo gramado, que deve ser feito em último lugar a fim de evitar
seja pisado antes de pegadas as plantas. Desnecessário
dizer-se que antes de iniciar o plantio faz-se a adubação dos
canteiros.

Ferramentas
Para manutenção dos jardins em áreas muito pequenas
os acessórios indispensáveis são:
l rcgador
l colher de jardineiro
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l colher de pedreiro
l tesoura para grama e cercas vivas.

«^
Nas áreas maiores não se pode dispensar, além desses
os seguintes instrumentos:
l ancinho
l garfo
l sacho
l podão
l ferro de extirpar ervas nos gramados ("firmino").

Outras ferramentas úteis, dispensáveis, entretanto, existem nas casas especialistas em artigos de jardinagem, tais
como: escarificadores manuais (para fofar a terra), pulverizadores de drogas contra pragas, plantadoras, niveladores,
máquinas elétricas para aparar gramado, etc.
É também muito conveniente
dispor de 2 regadorcs, sendo um
menos e de ralo fino (para sementeiras c vasos) e outro maior, de
ralo mais grosso, para canteiros,
gramados, etc.

Sebes
O ideal para a estética urbana, nos bairros residenciais,
seria a abolição dos tapumes, muros e sebes fronteiriços às
residências. Isso exige, entretanto, a adoção de um critério

O sacho 6 ferramenta indispensável ao pequeno jardim.

canivete e l cordel (linha).
Onde for possível, havendo
abundância dágua, uma mangueira
será ótimo auxiliar para a irrigação, especialmente dos gramados.
No caso de grandes gramados, c preciso ter também
alf ange.

Corte vertical de muros divisórios mostrando como devem ser encobertos
por sebes-vivas ou por grades sustentando trepadeiras.
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do afastamento obrigatório dos edifícios (por meio de
posturas municipais). Não sendo possível atingir-se esse
ideal, não há como tratar de. escolher o melhor tipo de muro
ou de cerca viva.
Os muros laterais de alvenaria, seja ela de pedra ou de
tijolo, devem ser sempre cobertos por plantas de modo a
disfarçar-lhes o mau aspecto que sempre apresentam. Para
isso empregam-se plantas trepadeiras e arbustivas diversas,
cuja lista damos em capítulo próprio.
A colocação de grades de madeira (ripas)
ao longo dos muros para a sustentação de plantas trepadeiras, obedecendo tais grades a desenhos artísticos e sendo pintadas de branco, é recurso interessante para tapar os muros e orna
montar o jardim.
Também a colocação artística de vasos com
samambaias e outras plantas pendentes, em diversas alturas dos muros, oferece bonito aspecto.
As cercas vivas, quer divisórias quer fronteiriças, devem ser preferidas porquanto melhoram grandemente a estética do jardim.
construção ao
Diversas são as plantas próprias a esse fim
como o traba- conforme relacionamos em capítulo especial;
entretanto não queremos deixar de chamar a
direita
atenção para o uso do emprego do ficus em
nossos jardins, abuso que contribui para a monotonia do colorido e da forma, repetida em quarteirões e
ruas a fio, as nossas principais cidades e especialmente
no Rio e em Recife.
jardim não h?

A conservação das sebes nada tem de complicado, além
de duas ou três podas anuais.
Quanto às formas devem ser preferidas as mais simples, as formas geométricas, nunca desenhos complicados,
cheios de curvas e ornatos (bolas, pássaros, cones, arcos, etc).

PLANTAS
Na escolha das plantas, difícil será aconselhar-se um
critério rígido a ser seguido, porquanto tal critério fica preliminarmente na dependência do gosto e das preferências
de cada um. Contudo, pode-se, em tese, seguir uma orientação, mesmo condicionada a esses gostos e preferências,
visando um melhor aproveitamento dentro dessas condições.
Antes de tudo queremos, entretanto, chamar a atenção
para um fato que reputamos digno da mais tenaz campanha - - a superstição a respeito das plantas, especialmente
das ornamentais. Nada mais ingênuo que atribuir a determinado vegetal a culpa das desgraças ou infelicidades que
nos acontecem. A abusão nasce de simples coincidências de
fatos e de coisas. Há pessoas que têm verdadeiro horror
às orquídeas, aos cactos e muitas outras plantas. Acreditamos que se se levantar uma estatística das plantas tidas
como portadoras de infelicidade, chegar-se-á à conclusão
de que quase todos os vegetais cultivados nos jardins são
de mau agouro. Em cada localidade e dentro de uma mesma
há flores tidas por uns como "azarentas" ao passo que para
outros essas mesmas flores são inofensivas e as que são
inofensivas para aqueles são portadoras de má sorte para
estes.
Não diremos que essas abusões sejam prova de ignorância. São apenas fruto de coincidências desagradáveis,
ocorridas em momentos em que a criatura humana aceita
com facilidade a correlação entre qualquer coisa, determinada planta, por exemplo, e a dor moral.
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Para admitir-se a existência da influência maléfica do
vegetal sobre o homem seria preciso adotar-se o critério de
reconhecer-se essa influência em toda parte com as mesmas
plantas e para todas as pessoas. Tal não se dá. E, por último, admitirfdo-sc existência dessas abusões, seria fácil
banir-se do mundo grande número de acidentes, desgraças,
desastres e dores pela simples supressão dos vegetais que
as acarretam ou anunciam...
Conhecemos plantas, como as Sansevieras ("rabo de
gato", "bastão de São Jorge", etc.), que são tidas por uns
como portadoras de "azar", por outros como "portebonheur".
Que se tenha prevenção contra um vegetal por seu perfume ativo, por seu mau cheiro ("amorfófalo" p. ex), por
seu aspecto, por suas propriedades tóxicas, suas raízes depredadoras das construções, suas folhas, flores e frutos prejudiciais ao asseio da casa ou do jardim; ou por serem fáceis hospedeiras de insetos daninhos, etc., é admissível e
até razoável. Mas atribuir ao vegetal, mormente ao destinado à ornamentação, a dar alegria aos ambientes, a culpabilidade de acontecimentos que nem o próprio homem pode
controlar, é ingênuo.
As plantas ornamentais podem ser anuais ou perenes.
As primeiras são aquelas que exigem replante anual as que
se semeiam em determinadas épocas e, uma vez terminada
a floração devem ser arrancadas porquanto não terão maior
duração. As perenes, como indica o vocábulo, duram anos
e anos, florescendo, algumas, muitas vezes durante o ano.
Aquelas exigem sejam feitas sêmenteiras anualmente
em datas apropriadas; transplante, adubação e regas especiais; estas requerem outros cuidados como podas, limpezas, etc.
Outra divisão de que são suscetíveis as plantas ornamentais é a que diz respeito à razão estética de seu cultivo:
plantas de flores e folhagens. As chamadas plantas de f lo-
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rés são aquelas que se cultivam pela beleza de suas flores'
as folhagens (embora possam ser também plantas que dão
flores) cultivam-se pela beleza das folhas, quer devido às
formas, quer ao colorido. Umas e outras têm papel preponderante na ornamentação do pequeno jardim.
Também há a considerar-se o porte das plantas ornamentais: herbáceas, arbustivas, arbóreas e trepadeiras. Em
capítulo à parte daremos uma pequena relação das plantas
segundo todos os caracteres que as distinguem na aplicação
nos diversos tipos de ornamentação, classificando-as, além
disso, pelo colorido das folhagens e flores, época da floração, etc.
Na escolha das plantas é preciso principalmente considerar-se o fator de ordem econômica, isto é, a facilidade de
aquisição das mudas ou sementes.
Nos grandes centros há casas especialistas no gênero,
chácaras florais e lojas de artigos para jardinagem, que
vendem, por preços variáveis, sementes, mudas, bulbos e
enxertos de plantas ornamentais; além disso há estabelecimentos públicos (hortos), que vendem mudas a preços
módicos.
Onde não houver possibilidade de aquisição direta das
mudas e sementes em maior quantidade, não há como se
adquirir poucos exemplares, multiplicando-se depois em sementeiras ou viveiros adrede preparados.
Ao escolher as espécies necessárias e do agrado de
cada um é preciso considerá-las quanto às propriedades tóxicas e quanto aos espinhos e acúleos, mormente em se tratando de pequenos jardins e de casas onde haja crianças.
No tocante à eleição das flores deve estribar-se inicialmente no seguinte lema: "as flores valem principalmente
por seu colorido e abundância as formas e o perfume, na
constituição do jardim, são elementos secundários".
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MOSAICULTURA

Alisando a terra com o ancinho.

Embora não seja um elemento aconselhável para os
pequenos jardins é, muitas vezes, uma solução para unui
dificuldade de luz, água, exposição; ou, então, é uni recurso para aproveitamento de poucas variedades de plantas
disponíveis.
A mosaicultura é uma arte que exige muita paciência
e dotes de bom gosto para poder ser realizada com sucesso.
Ao jardineiro amador somente pode ser aconselhada quando
este dispuser de boa área de terreno, tempo e dinheiro.
Ela pode ser permanente, quando se empregam planta
vivazes, e passageira ou temporária, no caso de serem adotadas plantas anuais.
Baseia-se na repetição ou conjugação de um ou de vários motivos e cores.
Os motivos ou formas existem em quantidade que se
mede pela capacidade de realização, de imitação e de fantasiar de que é dotado o homem.
Com as cores à nossa disposição já não acontece tal;
temos que jogar com seis apenas, sendo:
3 simples — vermelho, azul e amarelo.
3 compostas — violeta, laranja e verde.
Os tons, na verdade, são infinitos, mas na técnica da
ornamentação temos que considerar as cores básicas e não
os tons.
A física nos ensina que o branco resulta da luz, da soma
das outras cores, e o preto é a ausência de cor.
Na decoração floral o branco e o negro devem ser
usados moderadamente. O negro, aliás, é raro no domínio
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vegetal; somente flores ou folhas de tons vermelhos e violeta muito carregados dão a impressão de serem negras.
O branco, ao contrário, é abundante no concernente às
flores.
Dessas 6 cores, o amarelo, o laranja e o vermelho são
chamados cores quenles; o verde, o azul e o violeta denominam-se cores frias.
O negro e o branco são considerados cores repousantes,
especialmente na arte floral.
As cores compostas resultam, como é sabido, da fusão
de duas cores simples; assim, o verde resulta da mistura de
azul e amarelo; o violeta do vermelho com o azul e o laranja do amarelo com o vermelho.
É preciso conhecer-se todos esses princípios para evitar-se associações de cores capazes de produzir dissonância
no conjunto. A dissonância é resultante do cansaço produzido na nossa retina pela sucessão de duas cores que se não
completam.
Assim os olhos, passando de uma faixa azul para outra
violácea, já fatigados pela percepção do azul são ainda
mais fatigados pela continuidade dessa cor, que existe na
composição da cor violeta.
Os melhores contrastes são obtidos pela contigüidade de
cores complementares. Duas cores são complemcnlares
quando em conjunto encerram as 3 cores primárias, quer
dizer, o azul, o vermelho e o amarelo.

Como em jardinagem há que considerar a abundância
dos tons verdes, o emprego das flores de cor amarela ou
de cor azul fica condicionado às plantas em que a florada
suplante a folhagem.
O branco dá luminosidade às outras cores, ao passo que
o preto tende a atenuar essa luminosidade.
Quanto aos diversos tons das cores, quer das simples,
quer das compostas, cumpre empregá-los sempre de modo
a evitar a dissonância. A própria combinação de tons de
uma mesma cor deve ser regida por critério tendente ao
contraste do colorido.
Pode-se obter harmonia cromática também pela predominância de um tom sobre o outro, exemplo -- amareloclaro com amarelo-ouro; vermelho-elaro com vermelhoescuro, etc.
Para realização da mosaicultura, como para a decoração dos jardins de outros estilos, o conhecimento desses
ligeiros princípios de física tem grande utilidade, como é
fácil depreender-se. O aspecto geral do jardim depende especialmente do colorido das flores e folhagens; esse colorido obedece, como vimos, a uma regra de ótica que se não
deve desprezar. Muitas vezes ficamos extasiados com ó
belo aspecto de um jardim público ou com o das residências luxuosas, convictos de que essa beleza c conseqüente
das dimensões c dos desenhos adotados, quando na realidade o efeito que nos impressionou reside na perfeita combinação dos coloridos, executados por profissionais conhecedores do assunto. Tais efeitos podem perfeitamente ser
obtidos nos pequenos jardins, desde que se procure combinar inteligentemente as cores.
Na composição de corbelhas, alegretes e platibandas a
cor é a preocupação máxima do jardineiro. Nos mosaicos
florais os elementos de decoração são dois - - a cor c o
desenho.
Para os pequenos jardins o desenho deve ser sempre
dos mais simples, de preferência figuras geométricas.

Assim
o vermelho é complementar do verde;
o amarelo é complementar do violeta;
o azul é complementar do laranja.
São dissonantes as combinações seguintes:
- vermelho próximo de laranja ou de violeta;
- azul próximo de verde ou de violeta;
- amarelo próximo de verde ou de laranja.

Os desenhos de animais, flores e objetos requerem variedades de tons, perspectiva mais larga, além de especialistas para realizá-los.
A alternância, isto é, a repetição de dois motivos, um
seguido do outro, é unia boa prática na pequena mosaicultura.
Nas corbelhas e nos mosaicos de contorno curvilíneo
é de bom resultado colocar-se no centro uni estatueta, um
arbusto, uma palmeira, um poste de iluminação ou um pequeno abrigo para os passarinhos que visitam o jardim
(com um bebedouro).
As plantas próprias para os mosaicos são as de porte
anão ou as fáceis de manter educadas por meio de podas.
Os mosaicos florais são feitos sempre dentro de gramados, não muito afastados das alcias. Nos terrenos levemente inclinados eles poderão ficar mais distantes da rua,
sendo até beneficiados com isso porquanto vistos de longe
apresentam melhor aspecto.

PLANTIO
Consoante afirmamos na "Introdução" deste trabalho,
não faremos explanações sobre assuntos que exigem conhecimentos aprofundados de várias ciências, pois nem sempre
se pode atribuir ao jardineiro-amador obrigação de conhecê-las.
Assim, não entraremos em minudências a respeito de
solo c clima. O solo, para pequena jardinocultura, será, por
assim dizer, feito pelo próprio jardineiro. O clima, no
nosso país e para os efeitos que aqui se pretendem conseguir, será caracterizado pelas próprias plantas existentes
na localidade cm que o leitor se achar. Cada qual procurará realizar seu jardim com plantas que sabe, por ver
cultivadas em outros jardins locais, serem aclimatadas na
região. Não compete ao jardineiro-amador tentar introduzir novos vegetais na região, salvo variedades de espécies
já aclimatadas.
Insistimos que não é pelo espírito de coleção ou de variedade que se obtêm os mais bonitos jardins. Com as poucas espécies conhecidas na localidade onde reside o leitor,
pode-se conseguir, pela harmonia de desenhos e de coloridos, efeitos magníficos. Evitaremos, pois, aconselhar flores
para tais ou quais climas; o leitor procurará nas nossas listas,
de acordo com o porte e a cor, as plantas que podem prosperar no lugar em que reside; evitamos assim complicar a
escolha e prevenimos possíveis fracassos.
Dissemos que o solo seria, por assim dizer, feito pelo
jardineiro. A tanto importa afirmar que não entraremos
em considerações sobre a classificação agronômica dos solos,
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coisa que por certo lançaria confusão no espírito do leitor sem
meios para analisar, ainda que perfunctòriamente, o da
pequena área a ajardinar.
Os terrenos muito duros ou compactos serão melhorados pela adição de um pouco de areia ou de cinza de
madeira, ao passo que naqueles excessivamente arenosos
(beira-mar, especialmente) será necessário juntar um pouco
de terra argilosa (barro) transportada de fora.
Quanto à fertilidade será dada pelos adubos, que se
podem adicionar em maior ou menor quantidade, de várias
qualidades e procedências. (Vide Adnbação). Contudo,
poderá o leitor recorrer, se quiser c for possivel, a tratados
especializados ou a técnicos e institutos idôneos, a fim de
bem conhecer o solo que pretender ajardinar.

bem curtido. Onde não for fácil a obtenção do estéreo, o
emprego da farinha de sangue, na proporção de 30 a 100
gramas por metro quadrado, dá muito bom resultado. A
adição de uma pequena quantidade de farinha de ossos ou
de farinha de peixe seria ideal, mas não é aconselhável devido ao mau odor produzido por estes dois adubos.

Preparado convenientemente o solo, tem lugar o plantio, de acordo com o desenho preestabelecido. Começa-se
essa operação de preferência pelas plantas arbóreas e arbustivas, terminando pelas herbáceas e pelo gramado, que
deve ser feito em último lugar, a fim de se evitar seja pisado antes de pegadas as plantas. A razão desse critério
está no fato de, para as plantas de porte maior, serem necessárias covas maiores, que, ao serem feitas, poderiam
prejudicar as plantas herbáceas e o gramado. Além disso,
para a perfeita locação das árvores e arbustos, quanto mais
livre estiver a área mais perfeito será o trabalho conseguido.
A piquetagem prévia do terreno, marcando-se os lugares das plantas, além dos canteiros, platibandas, corbeIhas, mosaicos, etc., é de grande utilidade.
Após o plantio, mesmo que o solo esteja úmido, ê preciso molhar-se as plantas a fim de que a terra adira às
raízes e facilite a pega.
As mudas de árvores e arbustos, quando plantadas já
muito desenvolvidas, devem ser protegidas por uma estaca
ou tutor a fim de não penderem ou mesmo não caírem.
Para fazer os gramados é preciso que a terra esteja suficientemente adubada, de preferência com adubo animal

Entretanto, a anexação de 10 gramas de superfosfato
de cálcio por metro quadrado, dá também resultados compensadores.
Antes de iniciar o plantio da grama, o terreno deve ser
nivelado e ligeiramente comprimido. Após o plantio comprimir de novo, batendo com a enxada ou com um pedaço
de tábua, a fim de que o nível do gramado não seja prejudicado pelas águas das regas e das chuvas. Além disso
a grama pega melhor em terras não muito fofas.
As mudas da grama devem ser feitas com cuidado, deixando dois entre-nos em cada uma; são plantadas inclinados, usando-se um pequeno pau com ponta, uma pequena
colher de pedreiro ou um ferro próprio, sendo operação fácil
e rápida para as pessoas habilidosas.
Os gramados exigem regas pela manhã e à tarde durante os primeiros tempos, até estarem bem pegadas.
Quando a grama começa a lançar engastes, isto é, quando
começa a alastrar, é conveniente espargir-se ligeiramente,
sobre o canteiro, um pouco de terra fina misturada com
farinha de sangue e farinha de ossos, ou salitre do Chile e
superfosfato de cal, nas proporções seguintes:
farinha de sangue
farinha de ossos

20 g p/1"2
5 g p/ m2

ou,

Salitre do Chile
Superfosfato de cálcio . . .

3 g p/ m
4 g p/1"2

Uma vez formado o gramado, cumpre iniciar as podas,
que se fazem por meio de tesouras apropriadas (pequenos
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gramados), ou por meio de alfanges e máquinas (áreas
maiores) . Daí por diante, é preciso mantê-lo sempre aparado e limpo, porquanto é um dos fatores de embelezamento do jardim o bom trato dado aos gramados. Duas
ou três vezes por ano é conveniente adubá-lo, usando-se
estéreo curtido e pulverizado (misturado com terra) ou os
adubos químicos acima citados, nas proporções indicadas
por último.
Além da grama propriamente dita (plantas da família
das gramineas), podem ser empregadas outras plantas para
compor os rclvados. Nos lugares onde bate pouco sol é difícil conseguir-se gramados. Neste caso empregam-se outras
plantas, como: a Solanum violcefolium, "corre corre", "ouro
em penca", mondo ou "grama pêlo de urso", hera, etc.
Também algumas plantas de porte pequeno da família das
Marantáceas, como a Maranta bicolor, prestam-se muito à
composição de relvado em lugares pouco iluminados.
O plantio dos vegetais herbáceos, arbustivos e arbóreos
requer cuidados quanto à feitura das covas e posição das
plantas. As covas devem ser feitas com profundidade c larguras tais que as raízes não fiquem em posição forçada, dobradas, tortas ou comprimidas.
A terra deve ser posta ao redor das raízes, pouco a
pouco, (de modo a dar à planta uma posição normal), e
pouco a pouco vai sendo comprimida, com as mãos ou com
ferramentas, conforme as circunstâncias do momento.
Após o plantio de mosaicos, corbelhas, plalibaiidas e
alegretes, com plantas herbáceas em geral tenras, deve-se
ter o cuidado de protegê-las, durante o dia, dos raios solares diretos, o que faz por meio de folhas de palmeiras
espetadas inclinadas ao redor das plantinhas, ou com outro
qualquer material à mão (pano, esteiras, papelão, lona, etc) .
Ao plantar as sebes é preciso ter cuidado em não enterrar demais as mudas; pessoas há que entendem enterrá-las até junto aos primeiros galhos, a fim de obter um
aspecto de sebe já formada, o que é prejudicial ao desenvolvimento normal da planta.

SEMENTEIRAS
Será sempre conveniente ao amador produzir as mudas
de plantas anuais necessárias aos alegretes, corbelhas e mosaicos. A aquisição de
mudas no comércio é
sempre onerosa e a
feitura de pequenas
sementeiras não oferece dificuldades ao jardineiro amador.
O tamanho das semcnteiras fica na dependência da área dos
canteiros a que se
destinarem as mudas
Podem ser feitas em
pequenas latas, caixas
de madeira, vasos e
pequenos canteiros, de
acordo com as áreas
a que se destinarem
as planlinhas. Há no
comércio vasos especiais para sementeiras, de forma quadraQuatro tipos de "sementeiras" ou "terrinas",
de barro, madeira e folhas (lata de gasolina
cortada ao meio, no sentido longitudinal).
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de "terrinas" uns, e
"sementeiras" outros, mas podem ser perfeitamente subs-
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tituídos por latas c caixotes, sem inconvenientes. Latas
vazias de gasolina ou semelhantes, cortadas a uma altura
de 10 centímetros do fundo ou cortadas ao meio no sentido da altura, dão ótimo material para pequenas sementeiras, sendo econômicas, práticas c de grande duração,
principalmente, se se tem o cuidado de dar-lhes ifa mão
de tinta-óleo (interna e externamente). Para grandes áreas
será mais conveniente realizar as sementeiras em canteiros,
que devem ser protegidos do sol, da chuva e do ataque de
pássaros e insetos.
Pode-se aconselhar, mesmo para maiores quantidades
e variedades de plantas a semear, o uso das terrinas ou
latas cortadas conforme acima ficou dito, usando-se, então,
uma ou mais latas para cada espécie de plantas.
As sementeiras devem ficar abrigadas dos raios solares diretos, o que se consegue colocando sobre os vasos,
canteiros, etc., chapas de vidro ou pequenas esteiras de taquara; tal providência visa também impedir a ação das
chuvas sobre as sementeiras, pois os pingos desenterram as
sementeiras, encharcam a terra e prejudicam a germinação.
A terra das sementeiras, para a quase totalidade das
plantas deve ser composta de uma mistura de:

Feita a mistura, cumpre esterilizá-la a fim de evitar o
aparecimento de pragas ou moléstias, bem como que nasçam ervas daninhas. Nas terras convenientemente esterilizadas o que nascer deve ser somente proveniente da semeadura. A esterilização se faz facilmente por ,'5 processos
principais:

1/3 de terra
1/3 de terriço
1/3 de areia.
A terra, que deve ser isenta de pedras e outros corpos
estranhos será peneirada; o terriço ("terra-vcgetal", resultante da decomposição da matéria orgânica, que se obtém
nas matas ou pela acumulação das varreduras dos pomares), também deve ser peneirado. Quando não se tiver facilidade de conseguir o terriço pode-se substituí-lo pelo estéreo de cocheira, bem curtido e bem incido; a areia (que
não deve ser do mar), será de preferência lavada e não demasiadamente fina.

1.°) irrigando-se, antes da semeadura, com água
fervente;
2.°) colocando-se a terra sobre uma chapa de zinco
(folha de flandres, latão, etc.) e esta sobre um fogão improvisado, cozendo-a por alguns minutos;
3.°) e, finalmente, pela aplicação de uma solução de
sulfato de cobre.
As latas, caixas ou vasos devem ter furos suficientes,
no fundo, para uma boa drenagem das águas das regas c
para arejamento da terra.
Antes de se pôr a terra nas latas ou vasos é preciso
deitar no fundo destas uma pequena camada de cascalho
fino, pedra britada,
cacos de telhas ou cacos de vasos de barro,
etc., a fim de facilitar-se a drenagem, impedindo acúmulo dágua no fundo das sementeiras e conseqüente empastamento
No f u n d o da sementeira são colocados
cacos de vnsos ou pequenas pedras, para
da terra.
drt-nar as águas da irrigação. Apôs a
Os vasos não desemeadura uma rega com bomba m a n u n í
e preferível.
vem ser cheios até às
beiras, nem devem ficar muito vazios. A terra ligeiramente comprimida deve
ser irrigada antes de ser semeada, para que adquira nível
definitivo. Para semear deve-se esperar que a água dessa
rega se evapore, em parte, ficando a terra quase seca.
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Semeia-sc em seguida, tendo-se antes o cuidado de escarificar ou fofar a superfície da terra, o que se faz com
um escarificador manual ou por meio de uma pequena estaca com ponta ou mesmo com um garfo.
A semeadura pode ser feita de dois modos:
1) a lanço, isto é, espargindo, com a mão as sementes
uniformemente, o que exige um pouco de habilidade;
2) cm linhas. Este processo, usado para as sementes
de tamanho não muito pequeno, é fácil. Neste caso marcam-se as linhas pela simples compressão de uma pequena
régua sobre a terra, ou riscando-se à superfície do vaso ou
do canteiro (que, neste caso, não precisa ser previamente
escarificado) com um pequeno pau pontudo, e distribuindo-se nessas riscas, com uniformidade, as sementes.
Em ambos os casos é preciso regar-se em seguida, com
um regador pequeno de ralo bem fino ou menhor, por meio
de bombas especiais que se adquirem nas casas especialistas
em horticultura c floricultura.
Quando se trata de sementes não muito miúdas é conveniente espargir-se sobre elas tênue camada de terra fina.
No caso de sementes muito miúdas (begônias, papoulas, etc.), para evitar-se que a água desloque ou enterre
os grãozinhos, molha-se a terra antes e depois da semendura, sendo neste último caso uma rega ligeira. Quando
se não dispuser de regadores ou de bombas especiais, dá
resultado mergulhar, lentamente, o vaso nágua.
Após a semeadura os vasos devem ficar cobertos por
chapas de vidro, o que torna a evaporação mais lenta, o
dessccamento mais demorado e a condensação que se estabelece sobre o vidro entretem umidade suficeinte nos primeiros momentos.
Não havendo perigo de danos por chuvas, ratos, insetos ou por pássaros, convém retirar os vidros ou esteiras
durante a noite.
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Quando as plantinhas começam a aparecer, o vidro
deve ser levantado sobre dois paus ou de outro qualquer
modo, a fim de ser-lhes dado arejamento.
Desde que as plantas tenham alguns dias de germinadas, estando dotadas de 3 ou 4 folhas, pratica-se a repicageni, que é a operação que tem por fim aumentar o vigor
das plantas, forçando as raízes a se ramificarem, c dar à
plantinha meios de desenvolver bem quando levada ao
local onde vai florir. A repicagem é o transplante da sementeira para local onde serão plantadas mais distanciadas
umas das outras, podendo assim obter melhor desenvolvimento. Conforme as plantas ou as épocas praticam-se várias repicagens .Para as flores anuais uma ou duas repicagens são suficientes c podem ser feitas em vasos ou caixas iguais às das sementeiras. A terra dos vasos de repicagem conveniente juntar-se um pouco de estéreo bem curtido ou, na falta deste, 3 a 5 gramas de farinha de sangue
por centímetro quadrado.

As sementeiras devem ficar cobertas por um vidro colocado
sobre dos sarrafos até a ocasião de primeira repicaçem,
principalmente quando sujeitas a chuvas

A repicagem pode ser feita ao ar livre ou sob proteção
de vidros ou esteiras, conforme a época do ano (muito sol,
muita chuva, etc.).
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Para repicar levanta-se ligeiramente a snperfície onde se acham as plantas, de modo a
permitir o arrancamento sem arrebentar as raízes; pega-se a planünha com uma pinça de
bambu e levando-a ao local do transplante,
onde, com outro pequeno instrumento de bambu
(ou madeira) faz-se a pequena cova que deve
receber a mudinha. Com o próprio pauzinho
comprime-se ligeiramente a terra ao redor das
raízes. Uma vez transplantadas procede-se a
cuidadosa rega.
As plantas repicadas são às vezes sujeitas
a moléstias que lhes podem ocasionar a morte.
Desde que se perceba o menor sinal de molésOs utensílios
para rtpicatia deve-se escarificar o local infetado e pulgem são simverizá-lo com o pó de carvão vegetal ou areia
ples e fáceis
<!e construir.
fina e seca. Perdurando o mal é melhor repicar as plantas sãs para outro local.
Quando, após a 1." repicagem, as plantas atingem um
desenvolvimento que demonstre não ser possível continuar
com o espaçamento desse 1.°, transplante, proccde-se a nova
repicagem, dando-se maior espaçamento. Em geral bastam duas repicagcns para as plantas anuais; depois da 2.a
as mudas podem ser transplantadas para o jardim.
As regas das sementeiras e canteiros repicados não devem ser copiosas, porém repetidas.

Os cuidados com as mudas são os mesmos referentes
à sementeira, salvo no tocante à repicagem. Uma vez brotadas as estacas, estando os brotos perfeitamente desenvolvidos, (deixando de ser tenros), faz-se o transplante
para vasos, latas, balainhos ou canteiros. Pode-se mesmo
levar as mudas diretamente para o local definitivo, no
jardim.
Na multiplicação por bulbos e tubérculos não há necessidade de viveiros para ulterior transplante. Chegada a
época própria para o plantio de determinadas espécies são
os bulbos e tubérculos plantados diretamente no jardim, em
terra bem adubada c misturada com areia.
Quanto à enxcrtia, mais empregada em jardinocultura
para multiplicação das roseiras, é operação que poderia
constituir longo capítulo neste manual, mas, restringimo-nos
a tratar do processo mais simples e mais comumente usado
- a enxertia por borbulha ou escudo.
O melhor e mais simples modo de enxertar consiste em
fazer na casca da planta que vai servir de "cavalo" (a
planta em que se enxerta), com canivete afiado, um corte
em feitio de T em que se levanta ligeiramente a casca para
aí introduzir o "escudo" contendo o "olho" da variedade
que se vai enxertar. O "escudo" deve ser cortado cuidadosamente e conter uma borbulha ou olho de tamanho
médio, e deixando-se preso o pedaço da folha. Introduzido o escudo na fenda amarra-se com embira de ráfia, ou
semelhante, a parte enxcrtada, tendo o cuidado de fechar
bem o corte a fim de evitar-se a penetração de água das
chuvas ou da irrigação, tendo-se, porém, cuidado cm não
apertar demais nem cobrir o "olho" para que possa desenvolver-se sem dificuldade.
Para maior proteção do enxerto à penetração de água
recomenda-se proceder ao corte (no "cavalo") com o T invertido (T) o que evita melhor a entrada da água.
A operação da enxertia só deve ser feita em ocasião
em que as cascas das plantas se soltam com facilidade dos

Além da multiplicação por sementes, como se sabe, as
plantas podem ser multiplicadas por estacas, hulbos e
enxertos.
No processo por estacas pode-se empregar a mesma mistura de terra feita para as sementeiras, convindo, entretanto, diminuir a proporção de terra propriamente dita e
aumentar a de areia (1/4 de terra, 1/4 de terriço, 2/4 de
areia) .
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caules. Também não se deve enxertar com mau tempo, isto
é, em dias chuvosos.
Quando se observa que o enxerto está pegado, estando
o broto se desenvolvendo e o corte já fechado, retira-se o
amarrilho, e, quando o broto tiver já uns 8 a 10 centímemetros acima do enxerto, fazendo-se o corte inclinado.
Daí por diante o trabalho consiste em extirpar os brotos (ladrões) do "cavalo", isto é, os brotos que nascem
abaixo do enxerto, os quais prejudicam o desenvolvimento
deste.

Há, neste tipo de enxerto vários processos, sempre baseados na fenda e garfo, alguns complicados, verdadeiras
fantasias de jardinocultura.
Para algumas plantas, difíceis de conseguir-se reprodução por meio de sementes, estacas ou enxertia o melhor
processo a adotar-se é do alporque, que consiste em provocar a produção de raízes num galho, introduzindo-o
em um vaso com terra, tendo antes o cuidado de escarificar ou ferir a casca no ponto que vai fioar enterrado.
Uma vez feito o alporque irriga-se diariamente o vaso e,
pouco a pouco vai-se separando o alporque da planta-mãe,
até conseguir-se uma boa muda. É um processo seguro e
prático, tendo ainda a vantagem de fornecer mudas já bem
desenvolvidas.
As melhores épocas para enxertia são: nos climas frios
- de agosto a março; nos climas quentes - - de março a
setembro.

Outro tipo de enxerto muito usado para algumas espécies de casca difícil de soltar, tornando quase impossível
a enxertia por borbulha ou escudo, é o chamado de garfo
ou fenda inglesa.
Consiste em fazer-se uma fcnda no "cavalo", na qual
se introduz um pedaço de galho de planta que se quer enxertar, tendo antes preparado a extremidade inferior em
forma de cunha. Em seguida amarra-se, sendo muito útil
envolver o enxerto com cera, a" fim de evitar-se a entrada
da água nos cortes.

c
Borbulha sob casca. Incisão em -T" invertido

A

f
Enxertos em s'arfo ou fenda.

ADUBAÇAO
Para adubação dos jardins não resta a menor dúvida
quanto à excelência do estrume ou estéreo de curral, bem
curtido, porquanto é adubo que contém, em maiores ou menores proporções, todos os elementos nutritivos de que a
planta necessita, além de constituir um corretivo de natureza física para o solo. Deve, pois, ser empregada de preferência, sempre que sua aquisição for possível. Neste caso
deve ser incorporado ao solo, principalmente nos jardins
em construção, bem misturado à terra revolvendo-se por
meio de enxada, enxadões ou por meio de pás de cavar (pás
direitas), sendo este último instrumento o mais próprio para
essa operação. É mau o costume de estercar os canteiros
pelo simples espalhamento do estéreo à superfície da terra,
o que além de ser pouco útil à planta, traz o inconveniente
de atrair moscas e abrigar suas larvas e as de outros insetos daninhos.
Onde não for fácil a obtenção do estéreo animal, pode
ser empregada, com proveito, a adubação química e a químico-orgânica.
Na adubação química pode ser adotada a seguinte fórmula, por metro quadrado de terreno:
Salitre do Chile
Sulfato de potássio
Superfosfato de cálcio . . . .

7 gramas
4 a 5 gramas
8 gramas
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Há no comércio fórmula já combinadas, sob nomes diversos, que dão bons resultados nos jardins.
Os adubos de origem animal, tais como a farinha de
sangue, farinha de ossos e farinha de peixe, dão bons resultados e são baratos, porém trazem o inconveniente do
mau cheio e somente são aconselháveis para os grandes
jardins e parques, evitando-se aplicá-los próximo às residências.
Contudo, a farinha de sangue, quando bem misturada
à terra, não produz mau cheiro e pode ser empregada na
proporção de 50 a 100 gramas por metro quadrado.
Para adubar gramados, após as podas ou aparações
deve ser aplicada uma mistura de terra fina contendo 10
gramas de salitre do Chile ou 20 gramas de farinha de sangue, para cada metro quadrado, irrigando-se em seguida.
O salitre do Chile pode ser empregado dissolvido nágua,
na proporção de 10 gramas para cada 20 litros dágua.
Para favorecer a floração das plantas, especialmente
das roseiras e plantas perenes, um excelente adubo é o sulfato de magnésio, na proporção de uma grama por metro
quadrado de terreno, aplicando-se logo que começam a surgir os primeiros botões florais.
Recomenda-se não exagerar essa quantidade (uma
grama por metro quadrado), porquanto pode tornar-se nocivo em vez de benéfico.

TRATOS
Na conservação do jardim diversas são as operações
necessárias à manutenção do bom aspecto do conjunto e ao
bom desenvolvimento das plantas. Além das regas e adubações periódicas outras muitas operações são imprescindíveis.
•
As regas, que devem ser abundantes e feitas de preferência à tarde quando o sol começa a declinar no horizonte, tornando a ação de seus raios menos intensa, não
exigem grandes detalhes na sua execução. Feitas por meio
de regadores, maiores ou menores, ou por meio de mangueiras, empregando-se água fresca e limpa, são a vida do
jardim.
Infelizmente nas grandes cidades, justamente nos meses
de maior calor, quando os gramados, as flores e plantas ornamentais mais precisam de regas abundantes (pela manhã
e à tarde), a falta dágua canalizada ocasiona sérios danos
aos jardins.
As mondas ou capinas para limpeza dos canteiros, extirpando as ervas daninhas que sempre aparecem, são operações que não exigem explicações, devendo-se acentuar
apenas o cuidado que se deve ter, quando se empregar o
sacho, de não ofender as raízes das plantas.
As podas das sebes, gramados, roseiras, arbustos e árvores ornamentais, são outras operações que não devem ser
descuidadas, porquanto da sua realização oportuna depende o bom aspecto das plantas e, portanto, do jardim.
Para mantença do porte elegante das plantas, mesmo
das hcrbáceas, a colocação de estacas ou tutores é de toda
conveniência. Nos jardins simétricos, principalmente, os
tufos, alegretes, corbelhas e platibandas devem ser man-
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tidos em suas formas geométricas por meio de estacas de
bambu ou de outro qualquer material. Uma platibanda de
flox ou de petúnias sem uma cuidadosa estaqueação das
plantas perde toda a forma e empresta má aparência ao
traçado.
As roseiras, árvores e arbustos ornamentais devem ser
mantidos por estacas de madeira, de preferência lavradas
(sextavadas, oitavadas, quadradas ou cilíndricas) e pintadas a óleo.
Convém, entretanto, acentuar que as estacas e tutores
devem ser dissimulados, de modo que as plantas apresentem
a aparência mais natural possível.

Para amarrar as plantas aos tutores não basta envolve,r "planta" e "estaca" com um cordão ou embira.
É preciso operar de.1 modo que a planta fique prSsa
porém sem "roçar" no tutor e com "folga" para desenvolver-se sem estrangulamento dos tecidos do caule.
Consegue-se isso "cruzando" o amarrllho entre a
planta e o tutor.

Outro cuidado que se deve ter na conservação dos jardins é o da supressão das folhas velhas, operação necessária ao bom aspecto do pequeno jardim.

Por fim o combate a inimigos e pragas das plantas seria
um capítulo longo num livro comum de jardinocultura,
mas que nós preferimos incluir neste dos tratos, fiéis ao
nosso critério de evitar enumerações e considerações inúteis, como sejam listas de insetos e moléstias, com nomes
complicados, difíceis de identificar e de combater.
Limitar-nos-emos a aconselhar os processos de combate
às pragas mais práticos e ao alcance do jarclineiro-amador,
referindo a grosso modo sobre os inimigos do jardim.
As plantas podem ser danificadas por insetos, moluscos,
vermes, aranhas e outros animais, ou por moléstias causadas por fungos, cogumelos, bactérias, etc.
O ataque por insetos e outros pequenos animais é fácil
de ser constatado, e, uma vez conhecida a classe do animal
depredador, fácil se torna combatê-lo.
Para o extermínio de piolhos e pulgões e melhor processo é o da pulverização ou aspersão da emulsão de sabão.
Para as plantas de jardins a emulsão de sabão a 3% é
assim preparada:
Dissolve-se em l litro dágua 800 gramas de sabão comum, ao fogo. Depois disso junta-se à solução, ainda
quente, l litro de querosene, mexendo-se até perfeito emulsionamento.
Depois de fria diluir a emulsão em 50 litros dágua e
aplicar por meio de pulverizador.
No caso dos pequenos jardins a fórmula pode ser f racionada e a aplicação pode ser feita por meio de uma brocha comum de pintor.
A emulsão pode ser guardada em frasco de bocal largo
para ser diluída nágua quando for necessário seu emprego.
No combate a lagartas que comem as folhas das plantas
ornamentais empregam-se o verde Paris (aceto-arsenito de
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cobre) ou o arseniato de chumbo, por meio de pulverizadores ou com a brocha, nas seguintes proporções:

É preciso ter cuidado com esses inseticidas porquanto
são excessivamente venenosos. Crianças e animais domésticos podem sofrer graves conseqüências em casos de descuido .
As fórmulas aqui indicadas, convém notar, destinam-se
somente a plantas ornamentais e nunca a plantas comestíveis, hortaliças e legumes. Sua eficiência na horta é prejudicada pelo fato de serem inseticidas muito venenosos e,
portanto, impróprios para vegetais que se cultivam para
alimentação do homem ou dos animais.
Brocas que atacam o tronco das árvores e arbustos são
eliminadas pela aplicação de sulfureto de carbono por meio
de uma pequena seringa de injeção, no orifício por onde a
broca expele os detritos da madeira roída.
Um inseticida poderoso no combate aos pulgões e pequenos insetos que atacam orquídeas, cactos, begònias e
plantas em vasos, é o extraio de fumo que se obtém pelo
infuso do fumo (preferível o "fumo de rolo") em álcool.
Há no mercado um produto já preparado para esse fim o sulfato de nicotina ou a nicossulfina.
O extrato de fumo é empregado dissolvido em água, na
proporção de 2% e aplicado por meio de pincéis (poucas
plantas a tratar) ou por meio de pequenos pulverizadores.
Para melhor aderência do inseticida à planta pode-se
juntar 2% de sabão.
O sulfato de nicotina ou a nicossulfina são empregados
dissolvidos nágua, na dose de l por mil.
O flit (composto de subproduto do petróleo e inseticidas diversos), hoje tão comum em toda parte, pode ser
usado com êxito no extermínio de insetos que atacam as
plantas. Entretanto, não deve ser empregado em p l a n t a s
tenras ou com brotos novos; nem próximo das flores já
abertas.
As lêsmas e caracóis são combatidos por meio de bórax
que se pode espalhar pelos canteiros, não muito junto das
plantas, ao anoitecer.

Fórmula A
água
verde Paris
cal

10 litros
4 gramas
20 gramas
Fórmula B

água
verde Paris
farinha de trigo

10 litros
5 gramas
20 gramas

Fórmula C
água
3 litros
arseniato de chumbo .. 6 gramas
cal ou farinha de trigo 20 gramas
A cal e a farinha de trigo entram nas fórmulas como
agentes de aderência para o verde Paris e para o arseniato
de chumbo.
O arseniato de chumbo e o verde Paris podem ser pulveri/ados a seco, pela manhã, quando as plantas ainda
estão orvalhadas, empregando-se pequeno saquinhdo de
gaze, que se sacode sobre a planta.
Neste caso a fórmula ser:
verde Paris
farinha de trigo

5 gramas
50 gramas

arseniato de chumbo
farinha de trig o . . . .

6 gramas
50 gramas

ou,
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Um processo muito eficiente no combate às lesmas ou
caracóis consiste em colocar pedaços de chuchu, abóbora
ou nabos sobre os vasos ou canteiros, à tarde.
Durante a noite as lesmas, em vez de atacar as plantas,
vão localizar-se nos pedaços de chuchu, abóbora, etc.; pela
manhã procede-se à eliminação, facilmente.
As formigas cortadeiras ("saúva" e "quenquém") eliminam-se por meio dos formicidas comuns, sulfureto de
carbono, etc., e nas chamadas "lava-pés" podem ser combatidas pelo flit ou pelo cianureto de potássio, sendo, entretanto, este último ingrediente perigoso por sua alta toxicidade.
Os insetos rebeldes a esses inseticidas somente pela catação e queima poderão ser combatidos.
Uma boa medida de profilaxia contra insetos é a proteção dos pássaros e sapos, sendo estes últimos ótimos auxiliares no extermínio dos "tatuzinhos", cochonilhas, besouros, etc., tendo a vantagem de fazer caça à noite, quando
saem de suas tocas à procura de alimento.
Na proteção dos pássaros, pode-se até, com proveito
para a estética e alegria do jardim, procurar atrai-los por
meio de ninhos e abrigos artificiais onde se põe sempre
alimento e água. Há, entretanto, nas grandes cidades, o
alegre pardal, muito sociável e até por demais confiado
em relação ao homem, que, apesar de caçar insetos, pode
constituir uma das pragas dos jardins e hortas, depredando
as sementeiras de flores e comendo as hortaliças. Não acreditamos seja necessário nem aconselhável combater os pardais, talvez mesmo seja impossível exterminá-los, mas é
preciso prevenir-se contra eles, onde forem abundantes,
protegendo as sementeiras e as plantas repicadas e evitando-se atraí-los.
No tocante às moléstias das plantas, causadas por bactérias e vírus e que se caracterizam por manchas de diversas formas e cores sobre as folhas, caules, flores e frutos,
causando a murcha e o enrolamento das folhas, a não abertura das flores e a morte das plantas, manchas fáceis de

constatar, não há, a bem dizer, até agora, fórmulas suficientemente eficazes que se possam aconselhar de modo
genérico .
Os cientistas têm procurado estudar essas moléstias,
classificando-as e esclarecendo tudo quanto diz respeito à
sua marcha e disseminação, acertando tratamentos para as
de algumas plantas agrícolas, mas, em tese, quase todas são
combatidas pelo processo de eliminação das plantas ou das
culturas atacadas, de modo a evitar-se proliferação do mal.
Para algumas moléstias há fórmulas em que entra de
preferência o sulfato de cobre, dando resultados positivos,
sendo mais conhecida a calda bordelesa, cuja fórmula é a
seguinte :
Cal virgem
Sulfato de cobre
Água

l quilo
l quilo
litro"s

Essa calda deve ser preparada em vasilha de barro ou
de madeira.
Ultimamente temos empregado, com bons resultados, no
combate às moléstias ocasionadas por fungos, soluções de
"Lisoform bruto", a 1,2 e 3%, aplicado por meio de pulverizadores (bombas de Flit) ou por meio de pincelamento das
hastes e folhas (plantas em vasos) .
Para moléstias e pulgões dão bons resultados também
o sulfato de nicotina e a nicossulfina, porém são ingredientes mais caros que o lisoform.
O "branco" das roseiras, moléstia que se apresenta sob
o aspecto de uma pulverização branca nas folhas é eficazmente eliminado pela aplicação do permanganato de pot*
sio na proporção de uma grama para cinco litros <

CONSELHOS VÁRIOS
Todos os jardins devem ter trepadeiras, e, para sustentáculo destas, são preferíveis as pérgolas e grades de
madeira.
O jardineiro-amador deve abster-se de etiquetar as
plantas de seu jardim. Só se compreendem plantas etiquetadas nos jardins botânicos e nas chácaras florais, ou se
tratando de coleções raras como sejam as de orquídeas,
roseiras, etc.
Em todo caso, quando houver grande interesse em ter
as plantas identificadas, aconselha-se usar etiquetas bem
pequenas e discretas.

São de mau gosto os jardins ornamentais com placas.

Evitar o espírito de colecionador nos jardins ornamentais. Um jardim de residência é um motivo decorativo e
não um "jardim botânico".

Os suportes para trepadeiras devem ser artísticos. Evitar
os gradis em feitio de guarda chuva, tonei, pórticos, etc.,
que são caros e de péssimo aspecto.
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Na aplicação de inseticidas e fungicidas as bombas de
flit podem ser usadas com resultado satisfatório.

Os bulbos e tubérculos devem ser arrancados após a
dessecacão completa das plantas, lavados e deixados a enxugar à sombra para depois serem cuidadosamente guardados embrulhados em papel até a nova época de plantio.

As formas de animais, instrumentos de música, mobiliário, etc., dadas às tuias, ficus, aulomircias, plumbago, etc.,
podem demonstrar habilidade manual do jardinciro mas,
ao mesmo tempo, falam alto do seu mau gosto.

Trepadeiras subindo por árvores e arbustos dão muito
mau aspecto aos jardins.

Para conservação do cordel (linha) usado nos trabalhos de alinhamento dos gramados, platibandas e canteiros,
é muito útil dar-lhe um banho em uma solução de sulfato
de ferro.

As árvores e arbustos devem ser plantadas em lugares
que não prejudiquem a boa insolação dos canteiros. Quando
plantadas próximo a muros divisórios evitar fazê-lo muito
junto do muro porquanto, além das raízes prejudicarem
o muro, os galhos, pendendo para o terreno do vizinho,
podem desagradar a este.

As formas de animas e objetos, dadas
aos vegetais, podem demonstrar h a b i l i dade m a n u a l do jardineiro, mas, ao mesmo
tempo falam alto do seu mau gosto.

U
Grade de ripas, interessante e útil para pequenas trepadeiras,
aplicável em terraços, pequenas faixas de paredes entre duas
portas, etc. As dimensões ficam condicionadas aos locais que
j vão ser colocadas. Pintar sempre com Cleo branco.

Um chuveiro de borracha e folhas, desses, que
são vendidos para adaptar às torneiras dos lavabos, é recurso ótimo
para a irrieraqão de semeitfciras, plantas em vasos, aplicando-se ao bico
de q u a l q u e r regador.

Nos lugares onde há escassez de água os jardins devem
ser de preferência do tipo a que os ingleses e americanos
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chamam "rock-garden", com pedras e plantas crassas
(cactus, babosa, Yucca, Sansevieras, Montbretias, Agaves,
etc.).
Chamam-se plantas crassas ou plantas gordas as pertencentes a várias famílias botânicas, que se apresentam
com grandes reservas de água, como sejam os Cactus, as
Echeverias, os aloés (babosa), Crassulas, Mesembrianthemnm, Portulacas, Bryophyllum, Stapelia, etc.
Em vez de adquirir dois regadores (um para vasos e
sementeiras, com o ralo fino, e outro para canteiros e gramados) ou uma bomba (para vasos e sementeiras), dá
ótimo resultado aplicar no bico de um regador comum um
desses chuveirinhos de borracha e metal que se vendem
para aplicar às torneiras dos lavabos. Sobre ser mais econômico é prático e satisfaz plenamente às necessidades de
rega dos vasos e sementeiras.

JARDINS EM TERRAÇOS
•
A moderna arquitetura e os novos processos de construção nas grandes cidades, criam um novo problema de
jardinocultura • os jardins em terraços, problema por
vezes difícil de resolver, porquanto nos arranha-céus, os terraços de concreto armado armazenam grande quantidade
de calor devido ao material empregado e a serem fartamente insolados durante todo o dia.
Os gramados, principalmente, são dificílimos de se conseguir sobre as lajes dos terraços, por mais espessa que
possa ser a camada de terra aí empregada, devido à fácil
evaporação da umidade aos ardores dos raios solares.
Havendo facilidade e abundância dágua, que permita
a construção de um pequeno lago, poço, tanque ou repuxo
sobre o terraço, consegue-se proporcionar umidade constante ao gramado, por meio de um dispositivo de canos
com pequenos furos, partindo do tanque e por sob a terra.
Sem esse dispositivo torna-se quase impossível manter
gramados em terraços.
Os jardins sobre os arranha-céus podem, porém, eximir-se desse elemento decorativo e protetor, que é o gramado. Conseguem-se vários efeitos muito bonitos sem auxílio do gramado.
Nas amuradas podem ser feitas jardineiras ou pequenos canteiros bem profundos onde serão plantadas trepadeiras que subirão a pequenas grades e pérgolas protegendo
o terraço contra os rigores do sol. Ainda nesses jardins
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poderão ser plantadas samambaias, portulacas, alóes,
agaves, cactos, etc.
Não sendo possível construir jardineiras recorre-se às
tinas, ou melhor, aos grandes vasos de cerâmica ou de concreto armado, onde as trepadeiras podem medrar bem.
À guisa de canteiros (sem gramado) podem ser construídos vasos quadrangularcs, pouco profundos, de concreto
armado, em que se cultivarão várias flores e especialmente
plantas crassas (êchevérias, cactos, portulacas, etc.).
Esses canteiros têm a vantagem de ser móveis, podendo,
em caso de necessidade, mudar de lugar.
Um ótimo material a empregar-se nos terraços é o da
cerâmica comumcntc chamada de S. Caetano. A cor de
tijolo dos ladrilhos, lajotas e vasos dessa cerâmica casa-se
muito bem com o verde das folhagens e o cinzento do concreto armado.
Damos alguns desenhos com sugestões para jardins cm
terraço e uma lista especial de plantas resistentes aos ventos
e alta insolação.
A colocação de vasos, pequenos e grandes, bem como
de móveis nos terraços ajardinados é de belo efeito e grande
utilidade.
Bancos singelos de concreto armado, de cerâmica
S. Caetano, de metal cromado ou mesmo de madeira; balanços; mesinhas para leitura e pequenas refeições; aparelhagem para pequenos jogos, tudo pode constituir complemento do jardim em terraço.
Até mesmo pequena estufa de vidro ou pequeno ripado
para plantas em vasos (especialmente cactos e orquídeas)
podem ser construídos nos terraços.
Desnecessário é dizer-se que para facilidade das regas
deverá existir uma torneira ou uni tanque no terraço.
Arbustos não são aconselháveis, ainda que haja facilidade em plantá-los. Além das trepadeiras, as plantas próprias para os terraços são as herbáceas e, especialmente,
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as plantas crassas e semelhantes. Contudo há arbustos que
podem ser cultivados com sucesso nesse gênero de jardins,
desde que haja grandes jardineiras, profundas, capazes de
conter terra suficiente para sustento das raízes dos arbustos.
Um recurso interessante em pequenos terraços é o rock
yarden, mormente se se pode dispor de pedras bonitas»
granitos de colorido interessante e areia lavada bem clara.

PLANTAS EM VASOS E JARDINEIRAS
Nas casas assobradadas e nas em que não se dispõem de
terreno ou de terraços, as pessoas que gostam de plantas c
flores são obrigadas a recorrer ao plantio em vasos e em
jardinciras sobre o parapeito das janelas.
O cultivo de plantas em vasos e jardineiras requer cuidados e conhecimentos especiais, embora simples, que são
em geral ignorados, ocasionando a perda de plantas fáceis
de cultivar.
Os vasos
Tem grande importância a escolha do material a empregar, dimensões, formas e natureza dos vasos, que devem
estar de acordo com os vegetais a cultivar.
Em geral os vasos preferidos são os de barro cozido,
de formato cônico, comuns no comércio. São de fato os
mais apropriados a todas as plantas ornamentais; o seu
uso é, entretanto, generalizado pela facildade de aquisição
e não porque sejam os únicos vasos úteis a esse cultivo.
Em muitos casos o emprego de latas resolve melhor o problema. Embora consideradas inestéticas, as latas constituem material mais útil, especialmente nos climas muito
secos, onde a evaporação da umidade nos vasos se faz com
rapidez, não só pela superfície da terra contida como pelas
próprias paredes dos vasos de barro, exigindo regas repetidas. Esse inconveniente pode, c certo, ser remediado pela
pintura (interna e externa) dos vasos, a óleo, ou pelo en-

u
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ccramento (com cera usada para soalhos) externo, que são
medidas encarccedoras do material. As latas, pelo contrário, não deixam evaporar a unidade pelas paredes e somente exigirão uma pintura externa como medida de embelezamento. É verdade que o feilio dos vasos é mais
agradável que o das latas, mas há a compensação quanto
à diferença do preço, pois as latas, em geral, nada custam,
sendo aproveitadas na economia doméstica. Alem disso
podem as latas ser colocadas em cache-pots artísticos ou
dentro de jardinciras, apresentando, além de tudo, a vantagem de não serem frágeis, como o são os vasos de barro.
Quanto ao formato, caso não se queira aproveitar latas de
conservas, banha, biscoitos, etc., convém, preço por preço,
mandar confeccionar "vaso de folha de Flandres", isto é,
latas com forma côniea.
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niente do preço alto e da fragilidade e a vantagem de serem
em geral muito bonitos; estes, isto é, os de concreto armado, com a vantagem da durabilidade c alguma impermeabilidade, aliados aos inconvenientes do preço e do pesoTambém se podem fazer vasos de madeira, artísticos,
relativamente baratos, porém pouco duráveis.
Os vasos de barro encontradiços no comércio são classificados por números relativos aos diversos tamanhos.
Assim, partindo do número ü (zero) vai-se cm ordem crescente até o número 5, sendo mais comumente usados os números 2e 3. Tal numeração corresponde às seguintes dimensões, cm centímetros, que podem ser adaptadas e adotadas ({liando se usar outro material:

INDICADOS PAUA

N.°

0

1
2
;i

n) As lata-s devem ser furadas do dentro |i:irn íora, porquanto, as ri-fonrlias
dos f u r o s d i f i c u l t a m a drenagem da ág'ua das irrigações e facilitam o
e n f e r r u j a m e n t o do f u n d o das latas; b) nunca esquecer dt colocar cacos
de vasos de telhas ou pequenas pedras no f u n d o dos vasos e latas antes
de enchê-lo.s de teirra; e) no reenvasainento o torríío é colocado sôbrt. uma
camada de terra, enchendo-se, em seguida, o vão entre ele e o vaso coim
auxilio de uma colher de j.ardintiro.

Alem dos vasos de barro e de folha de Flandres há os
de louça e os de concreto armado, aqueles com o inconvc-

5,0
85

4,0
6.4
6,8

4

12 0
15,5
21 5

11,0
15,0

5

23,0

17,0

3,5
8,5

12,0
15,5
20,0
23,0

Pequenos cactos echevórias, etc.
Cactos, plantas cnxsaas em geral, violeta SuintPaulia, peperómias, e Haworthias.
Avencas, sainambais de pequeno porte, begônias peperômias, gloxínias, cactos, bromehac, linhorões, orquídeas.
Antúrios, sainambaias, alóes, palmeirínhas,
ardísias, orquídeas, gloxínias, buxos, draceuas
begónias, agaves, aulomírcia, alocásias, crótons, acálifas, cóleos, avencas, d avalias.

Convém notar que as dimensões constantes do quadro
acima podem oscilar um pouco, para mais ou para menos,
especialmente as dos fundos, que, segundo os fabricantes,
variam, a fim de dar ao vaso uma forma côniea mais ou
menos acentuada.
Acima do número 5 ter-se-á que recorrer a tinas, jardineiras de zinco ou de concreto armado e a esses feios,
vasos com pés, imitando madeira, que se encontram por
toda a parle, aos quais preferimos as latas de gasolina ou
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•de banha (20 kg) pintadas e colocadas em porta-vasos de
madeira (ripas).
No que concerne à cor dos vasos, capítulo que fica em
grande parte condicionado às preferências de cada um,
temos a dizer apenas algumas palavras.
Evitar as cores amarela, azul e verde, em geral já existentes na planta (o azul c o amarelo na composição do
verde). Tais cores apenas devem ser empregadas:
a) quando o vegetal tiver outro colorido que não o
verde;
b) quando se tratar de combinar com a decoração do
ambiente.
Neste caso usar azul, amarelo ou verde bem carregados.
As cores mais adequadas são, para o material cm
apreço, além da natural nos vasos de barro (e que pode ser
melhorada com a aplicação da cera), o branco, o vermelho
(em diversos tons), laranja, cinza e "terra de Sienne", preferencialmente esta última, o branco e o vermelha.
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TEIiliA (*)

1
2
3
4
5
ü
7
8

1
1
1

'2,
1
]
1
1

AREIA

1
—
1
—

2
—
1
1

TERRA VEGETAL
(TEHBIÇO)

KSTRUME
CURTIDO

1
—
—
—
1
1

0,8
1
1
1
—

y*
—
~

•2

1

CINZA
DE MADEIRA
_

CARVÃO
VEGETAL
„

0,5
—
—
—
—
—-

y*

—_

Envasamento
Antes de pôr a terra no vaso é preciso colocar no fundo
do mesmo alguns pedaços de telha, ou cacos de vaso, ou
pequenas pedras, carvão ou pedra britada, a fim de garantir a boa drenagem à água da rega, impedindo a formação
de barro no fundo do vaso e conseqüente apodrecimento
das raízes das plantas.

r

A terra
É variável a composição da terra a ser empregada no
«envasamento, dependente essa composição das exigências
do vegetal. Todavia há uma maioria de plantas a que serve
um tipo único de terra (mistura), sendo as demais composições como que exceção a essa generalidade.
Chamamos preliminarmente a atenção para o fato de
que a terra para envasamento deve ser sempre "solta",
isto é, contendo uma certa proporção de areia, que facilite
a penetração da água, o bom desenvolvimento das raízes e
evite a rápida formação de um bloco compacto, como acontece quando se enchem os vasos com uma terra qualquer,
sem mistura de areia, estéreo e terriço.
Damos no quadro seguinte as composições ou misturas
«de acordo com as plantas a envasar:

a

b

As figuras mostram, respectivamente, em
cacos de telha ou de vasos sobre o f u r o
antes de pôr terra no vaso; b) um vaso
cheio e cl) vazio

c
corte de vasos: a) como colocar
e uma camada de areia grossa,
cheio de maneira certa; c) vaso
demais.

A terra a utilizar deve estar levemente umedccida, pois
certas terras dificilmente se umedecem nos vasos (quando
(*)

A terra, "terra franca", como dizem os práticos, deve ser destituída
de pedras, detritos e quaisquer outro,s corpos estranhos: a areia si
dtve ser de água doce, nunca de areia do mar; a terra vegetal, "terra
preta" ou "terriço", oriunda dos lugares de mata ou depósito de varredura de chácaras e parques, pode, em alguns casos, ser substituída
ptlo estéreo bem curtido e pulverizado; o estrume ou estéreo deve
ser de preferência de estribarias: a cinza e o carvão poderfio substituir a areia quando houver dificuldade em obter-se esta. Todos esses
materiais devem ser peneirados e livres de matérias estranhas.
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aí colocadas secas); outras terras, as ricas em argila e humo
aumentam notavelmente de volume ao serem umedecidas,
de modo que, usadas secas no envasamento cumularão, ou
aumentarão de volume, nos casos ao serem irrigadas.
Em seguida põe-se a terra, apertando-a ligeiramente
com a mão ou batendo-se cuidadosamente com o fundo do
vaso sobre uma tábua, uma mesa, etc.; a terra não deve
encher totalmente o vaso, até às beiras, nem ficar muito
abaixo destas.
Se o vegetal a plantar é ainda pequeno, com escassa
raiz, faz-se um pequeno buraco no centro da superfície da
terra, por meio de um pau com ponta (ou um "plantador"
apropriado), aí colocando a planta, chegando-se a terra às
raízes, apertando-se em seguida com os dedos e logo depois regando com um regador de pausa (ralo) fino ou com
uma bomba.
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Regas
As regas dos vasos devem ser feitas de preferencia com
regadores de ralo pequeno e furos finos. Para os vasos de
números O e l é mais aconselhável o uso de bombas manuais
não só porque realizam melhor a operação no que diz respeito
à planta como também porque evitam molhar fora dos vasos.
O uso das bombas manuais é também aconselhável para
a 1." rega, isto é, logo depois do envasamento.
Regar sempre com água limpa e fresca; para plantas
expostas aos rigores do sol são necessárias regas pela manhã
e à tarde, salvo as cactáceas, que poderão ser regadas dia
sim dia não. Vasos sob estufas, platibandas, ripados toldos,

No caso da planta ser mais avultada, .com raízes mais
avantajadas a técnica a seguir é outra.
Neste caso enche-se o vaso somente até a metade (ou
menos, de acordo com o tamanho das raízes) e, segurando-se com a mão esquerda a planta bem centrada sobre o
vaso, de modo as raízes tocarem a terra nele existente, ficando a parte onde começa o caule um pouco abaixo da
beira do vaso, vai-se com a mão direita, colocando terra,
cuidadosamente, ao redor das raízes, só largando a planta
quando esteja segura pela terra, isto é, quando tivermos
posto terra até a boca do vaso. Depois disso, com as duas
mãos, girando quatro dedos (todos menos o polegar) por
fora do vaso, vai-se, em movimento cuja prática logo se
adquire, apertando a terra com o polegar (das duas mãos);
fica, assim, ao redor da planta um círculo comprimido exigindo seja-lhe adicionado um pouco mais de terra. Isto
feito bate-se cuidadosamente com o fundo do vaso sobre
uma mesa, de modo a acamar e uniformizar a superfície de
terra no vaso; rega-sc cm seguida.

Grade de ripas aplicável a m u r o l a t e r a l de p e q u e n o jardim para sustentar
trepadeiras. Pintar de branco. A m a r r a r a trepad-eira mais ou menos artist i c a m e n t e porém stm fug^r ao aspecto da planta.

etc., podem ser regados uma vez por dia e até mais cspaçadamente, o que fica a critério de. cada um, de conformidade com os condições locais.
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É preciso ter sempre em vista o fato de serem as regas
excessivas prejudiciais à planta, bem como as escassas.
Na cultura de plantas em vasos, as regas muito repetidas são nocivas porquanto as águas sempre carregam para
fora do vaso, aos poucos, pequenas parcelas de elementos
nutritivos que a terra contém, tornando-a, em pouco tempo,
esgotada, se se não tem o cuidado de adubá-la convenientemente.
A porosidade dos vasos de barro não é condição que
favoreça sua preferência. A porosidade é, além de tudo,
propícia à formação de limo, interna e externamente, bem
como à proliferação de inúmeras pragas de plantas. Por
isso aconselhamos sempre a pintura ou o enceramento dos
vasos como condição
de êxito no cultivo de
plantas ornamentais..
Para avencas e samambaias as latas deEmbora não seja imprescindível, uma bomba
manual, para irrigação de sementeiras e pevem ser preferidas aos
quenos vasos, ê de grande utilidade.
vasos de barro. A evaporação da Umidade
pelas paredes destes atrasa grandemente o desenvolvimentos dessas plantas.
Para as avencas as "latas de banha de 2 quilos" são
ótimas.

Para retirar as plantas dos vasos a operação é simples,,
embora exija conhecimentos especiais a respeito.

Reenvasamento
Esta operação é feita segundo duas circunstâncias:
«) os vasos tornaram-se pequenos em face do desenvolvimento da planta;
b) as plantas não se desenvolvem bem devido a excesso de umidade, defeito da terra ou presença de pragas.
Em ambos os casos seguem-se, quanto aos cuidados com
os vasos c preparo da terra, regas, etc., as mesmas instruções dadas com relação ao envasamento.

Começa-se por aplicar u'a mão sobre a terra, deixando
passar o caule da planta entre os dedos, a fim de retê-la;
em seguida, vira-se (fundo para cima) e bate-se cm-
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dadosamente com a beira sobre uma mesa, caixote ,etc.,
até que o torrão se desprenda. Coloca-se, então, o torrão
lio centro do novo vaso, já contendo um pouco de terra no
fcndo, e enche-se de terra o espaço compreendido entre o
torrão e a parede do vaso, tendo-se o cuidado de comprimi-la por meio de um bastão de madeira adrede preparado, de modo a evitar espaços vazios; para maior garantia
deve-se bater com o fundo do vaso sobre u'a mesa e comprimir a terra com o polegar ao longo das paredes do recipiente. Conclui-se acrescentando terra à superfície do torrão e
rega-se, em seguida, de preferência com uma bomba.
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o respingo da terra, neles contida, sobre as paredes, cobrindo-se previamente a superfície exposta com pequena
camada de areia de água doce.
«'5. Para se obter aspectos elegantes nas plantas em
vaso recorrem-se a tutores em que elas são amarradas c dispostas da melhor maneira. Esses tutores podem ser de madeira, bambu ou de arame grosso. Com arame grosso
pode-se dar formas várias aos tutores, conseguindo-se arranjos artísticos das plantas envasadas.

Às vezes é preciso suprimir um pouco de raizes, o que
se faz sem maiores inconvenientes.
O número de reeiivasamentos deve ser limitado. Para
as samambaias e avencas pode ser feito uma vez por ano
ou de dois cm dois anos. Já as begônias, gloxínias, tinhorões, peperômias exigem reenvasainentos mais freqüentes.
As palmeirinhas, quando plantadas em vasos pequenos, requerem atenção e devem ser mudadas para vasos maiores
porquanto suas raízes formam logo uma rede intrincada,
terminando por arrebentar os vasos.

Cuidados com os vasos
1. Nos climas muito úmidos, ou nos lugares pouco batidos pelo sol, os vasos de barro ficam cobertos de limo,
o que prejudica não só a estética quanto o próprio desenvolvimento das plantas. É preciso, pois, manter os vasos
sempre limpos, livres do limo e outras sujeiras que muitas
vezes servem de abrigo a insetos nocivos.

Para m a n t e r as plantas dos vasos em posições e l e f a n t e s 6
prtciso empregar t u t o r e s ou armações de arame e de madeira, (jue f i c a r ã o d i s s i m u l a d a s no meio da f o l h a g e m .
(Para avencas, tirihorões e s a m a m b a i a s ) .

Os vasos pintados são menos sujeitos ao limo e, portanto, mais fáceis de conservar; também os vasos previamente encerados conservam-se melhor.

4. Para combato a pragas de plantas em vasos recorrer aos processos indicados às páginas 50 a 54.

2. Quando os vasos vão ficar ao desabrigo, cm peitoris, jardineiras, varandas, etc., sujeitos à chuva, evita-se

5. A pintura dos vasos, latas, caixas, etc., pode ser
feita simplesmente usando-se pincéis, trinchas e brochas,

_ 82 —

— 83 —

comumente usadas para pintar a óleo. As tintas podem
ser preparadas como para as pinturas de casas (óleo de linhaça, corantes, secantes, fixadores) ou podem ser adquiridas já prontas (o que é mais prático) havendo-as em latas,
de diversos tamanhos e preços, em todas as casas de ferragens, sob marcas e fabricantes vários.

vasos um recipiente de barro ou folha de Flandres, do feitio de prato, tabuleiro ou bandeja, destinado a evitar que
a água das regas suje o local.

6. A primeira rega, quando se tratar de vasos pequenos (n.os O e 1) pode ser feita com melhor resultado (evitando que a terra escorra com a água para fora, ou que
a plantinha mude de posição ao peso do jacto dágua) mergulhando-se vagorosamente o vaso na água de modo a embebê-lo lentamente pelo fundo e pelas bordas.
7. Os vasos, quando já foram utilizados, isto é, se não
são novos, devem ser cuidadosamente lavados, por dentro
e por fora, com auxílio de uma escova, vassourinha ou um
esfregão qualquer.

Sugestões de grades, cie ferro e de madeira para sustentar vasos, pendurados às paredes. Com ripas de pinho as pessoas habilidosas podtm realizar modelos m u i t o interessantes a ê'Ste respeito.

8. Quando colocados sobre peitoris de janelas, sacadas,
pilastras, escadas, etc. é de toda conveniência pôr sob os

9. Para halls, alpendres, varandas, interiores, terraços, são de muito efeito grades (treillis), armações, suportes
vários, para os vasos, feitos de madeira ou de ferro.
10. As plantas em vaso são mantidas com formas harmoniosas (avencas, samambaias, etc.) por meio de pequenas armações (discretas, dissimuladas no meio da folhagem)
de arame ou de bambu fino.

Plantas comumente empregadas nos nossos jardins
Consoante declaramos, faremos nossas listas de modo
sumário relacionando apenas plantas mais ou menos conhecidas ou cujas mudas e sementes sejam de fácil aquisição, enfim, de plantas apropriadas aos jardins brasileiros.
Para maior clareza e facilidade de descrição gruparemos as plantas em quadros sinóticos, de acordo com seus
ciclos, aplicações, porte, etc. Seguindo esse critério é claro
que teremos de repetir em vários quadros algumas plantas,
porquanto há vegetais que servem ao mesmo tempo para
várias aplicações, como os tinhorões, por exemplo, que podem ser empregados em mosaicultura, alegretes, grupos,
corbelhas e em vasos e jardineiras.
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ANUAIS

ANUAIS

(Flores)

(Flores)
ALTCRA EM

NOMES VULGARES

ALTURA EM
OBSERVAÇÕES

C ORE 5

NOMES CIENTÍFICOS

NOMES VULGARES

NOMES CIENTÍFICOS

CÔHES

CENTÍMETROS

Agerato ou celestina.. Afferafum mexicanum.—
Hort

Azul

60

Semeiam-se todo o ano.

Alfinetes

Si/ene pêndula— Lin

Várias

60

3ol e umidade.

Amor perfeito

Viola tricolor — Lin

Várias

20

Semear de abril a junho.

Balsamina

/mpaííífls
Llook f

Vermelhas
e rosas

60

Própria para
brios.

Várias

30

Bogônias

sultani

•—

Hegonia (sp várias)

Para alegretes ou piatibandas
emprega-se a "hegonmha"
ou bcgônia rádio, de que
há variedades com folhas
vermelhas.

Zinnia e',egan$ — Jacq... .

Várias

Até Im

.^uer terra adubada.

1'yrtulaci grandiflora —
Hook

Váriis

10

Simples e dobradas.

Papoula, dormidcira . Papaier somnijerum —
Lin

Várias

Até ?0m

(sp. várias!

Brancas
roxas c
rajadas

40

Muito rústica.

Simple^ e dobradas; pétala
singelas e franjadas.

oimplos e dobradas.
.10, uma variedade vivaz.

SauJades

Sr.abicsa atro-purpurca —
Lin

V:;rias

60/80

Fácil cultura. Todo o ano.

Muito rústica.

Sempre-vivas

He.lichrysum bradeatum.
— And

Várias

Até Im

Terra bem adubada.
[lá variedades singelas e dobradas

Torênia

Torcnia Fournitri — Lind.

Roxas

Zínia ou zina

Vide ''moças e velhas".

-

Centáurea (bluct)

Centaurea cyanus. Lin...

Várias

80

Mais apreciada a de cor azul.

Coreopse

doreopsis (várias sp.). . -

Amarelas

60

Semear de -abril a setembro.

Cosmos

^osmos bipinnatum. Cav

Várias

Até 12

Cravinas

!)i<inlhus sinensis. Lin.

Várias

Amarelo
alaranjado

60

Singelas e dobradas muito rústicas.

Várias

At»'- Im

ria variedades vivazes e a cor
mais comum é a amarela.

Crista de galo ou vê — Celosia rnsfafa- — Lin
Indo

Várias

Até Im

A. variedade plumosa c muito
ornamental e própria para
jarras.

Fsporas

l)elph<niu'n ajacis — Liu..

Várias

Até Im

Há variedades vivazes muito
apreciadas.

Flocos ou phlox

Phlox Drvmmondii líook

Várias

30/50

Muito rústica e de grande variedade de cores.

Gipsófih

Gypsophila panicuiata —
Lin. .

Até Im

Própria para a confecção de
bouquets.

Girassol

Helianthus annuus — Lin..

Amarelas

Até 2m

Ela variedades de flores pequenas e porte mais bonito
que o comum.

Goivos

C fie iraiitkus (sp. várias)

Brancas
e róseas

Até 80

?erfumoHas.

Laços espanhóis

jdiltirdia
Fong

Amarelas
e vermelhas
escuras

80

Moças e velhas
Onze horas

80

Muito rústica.

—

Sinpelas e dobradas.
Terra bem adubada.

Várias

100

pulchella

Até 60

sinensis —

hybrida — Hort.

Várias

Brancas c
roscas

Várias

Lugares úmidos.

/'f/ynm

Boca de lobo ou boca \nfirrhinum majuí-hin...
de leão

Ckríisantkemum. (Sp. várias)

CaHistf.pkvs
Nees

20

IVtúnia

Há simples e dobrados.
Semeiam-se todo o ano.

Crisâritemo

Margaridas

Branca, azul
claro e escuro

Gompkrena

30

Cravo de delunto ou
Tagf.tes patula, Lin
cravo japonês

Lobeliz (sp. várias)

Perpétua
Várias

30 .

Lobclia

lupares 'som-

Impatien'? balsamina. Lin

Beijo de frade

OBSERVAÇÕES
CENTÍMETROS

Variedades singelas e dobrtdis

20
-

Muito apreciada para ja:T;m.
Ferra fresca não muito insolda s
-
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VIVAZES

TREPADEIRAS
ÉPOCA 1)\

ALTURA EU
NOMES CIENTÍFICOS

ODIlRTiCOcfl

CÔRKS

NOMES VTJWAnEü

NOMES CIENTÍFICOS

FLORAÇÃO

CENTÍMETROS

Cravo

Dianíhns caryophyllatus..

Várias

A tA lm

Gerãnio

Pelargon ium
I/Herit

VWáa

Cultura especializada.

Al

4UniR£fuffl n o b i li s—
Moore e A. Schottii..

Amarela

Dezembro

GO

Próprio para jardinciras.

Amores entrelae.ido.
amores agarrados...

\ntiQonon
Hook

R'.Hea e
brtftn

Abril
maio

/áriof tons de cor rosa.

ttuganfilia

'•íougainvilies
rias)

Roxa
vermelha
tijolo

Abril
acosto

Há uma variedade branca porém, pouco vistosa quando
isolada.

:-onüle —

Gerhera

Gerbera Jamersonii Hook

Várias

00

Vluito rústica.

Gloxínia

Siningia speciosa — Lodd

Várias

•10

Há variedades anuais.

Hortência

Hydrangtã
kortensia —
—Silbold

Jurujuba
Miosótis

Verbena chamaedrilolia Jun
Myosotis

R033 . . .S>^<<

Kosa fsp várias)

Sálvia

Sairia splendens. — Ker.
et Gavl

Azul, rosa e
branca

onnBTaçOta

CORES

Até 1>n

íepíopus —
(ap — vá-

Climas; temperaio c frio.
Campainha

a
_

[pomósis (várias)

Várias

^uisqunlis indic.i — Lin . .

Variada

Dezembro
janeiro

Amarela

-

Planta muito tóxica.

4nuais c vivazes.
Vs flores perfumosas, variam *lc
cor, aparecendo brancas o
tornando-se vermelhas.

Várias

rasteira

Há variedades anuais.

Azul

rasteira

1'róprio para clima temperadoe frio.

Chagas

Tropaeolwn maju,s —Lin.

Cultura especializada.

Cipó cortina

7issus rntiíuK

Cipó S. Joím

, u yros j cjúí rcnuNÍ.j-Miers.

Amarelo
ouro

Clcrodendro

^lero'lf.ndron. Tliornsonac
Balf.

Vermelha
e creme

Dedal de dama

Vide Allamaiida

Ervilha de cheiro

'.-ntkyrus odoratus— Lin...

Várias

Várias

"Pois de senteur", "Sweetpoa
dos franceses e ingleses

F^tcfanotes

ítephinotis jloribunda —

Brinca

—

-

Flor de cera

{Q\KI cirnostz—R. B r . . .

BrancD-cêra.

Outubro

Cultivada mais como "curiosidade" que pelo asperto orna mental.

Flor de viúva

Petraex wlubílis— Jacq..

Roxi

Agosto
outubro

Muito ornamentai.

Várias
Vermelha
e roxa

_

Até 2m

Verbena

Vi do jurujuba

Vinca, boa tarde

jochnera rosea (L.) Rechb

Branca
e rosa

Ató l:n

Violeta

Viola adorada— Lin

Branca
o roxa

20

Mj.

Muito rústica. _

r-

Junho
agosto

Para lugares bem insolados.
Sm alguns lugares chamam-na
de "língua de sogra", "mftrima de cristo" «lágrima de
N. Senhora» c "balaosinho"

Própria para lugares meio sombrios.
lá simples e dobradas.

-

Cultivada pelo aspecto origina L
advcnticías.

suas raízes

_
—

-

Broflo

Ipoméías

/ide campainha

Jasmim

lasminum ojjícinalf,

Madressilva

'joniccra ciprifolium L..

Primavera

/ide BQug:itnvitlea

Rosa

Rosa (sp )

-

-

-

Branca

Várias

Plantar mu-ias não mu ; to maduram.

Amarela
e branca

-

Perfumosa; as flores variam de
mesma pltvnta.

-

-

—

Várias
_

-

—

-

—

_

De crescimento muito rápidoe fjoraçãc abundante.

Sempre lustrosa. . .'.. /ide }iou(íüiniiüea
Thunbergia

Thunbergia. grandijoHa—
Roxb

Três Maria*

V^ide Bottgainfillea

Azul
—

—
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ARBUSTOS FLORÍFEROS

T~

ÉPOCA DA

NOMES VULGARES

NOMES CIENTÍFICOS

ARBUSTOS FLORÍFEROS

CORES

ÉPOCA DA
OBSERVAÇÕES

NOMES VULGARES

FLOIUÇÃO

FLORAÇÃO

-Abutilon

Abutilon s tr i atumDicks

.Acácia mimosa

.4 cada
Cun

-

Aglaia adornd-j —Latir..

Azaléia

Kkododtitdron indicum—
Sw

\
Barba de barata

Caesalpinia
-Sw

^Bela Emilia

Plumbago
Thunb..

liouqurt de noiva

Amarelas

Julho
agosto

H rena

Fevereiro
abril
setembro
outubro

Amarelas

Várias

Vermelha
e amarela
Azul

Branca
Várias

Budléia..

Violeta

Ruddleia (sp. várias)....

Calliandra
Benth

Camellia japonica—lÀn..

Cedron

liipia lyciotdes — Stend...

Ifcpirradeira
• Espongeira

luphorbia apltnJttu —
Boj...

t

lügerslToemia
Lin

Muito ornamental

Cultivada pelo aroma que as
flores recebem à noite.

—

Branca

Vide escumilha

Flor de coral

Russelia juncea —Zucc...

—
Vermelha

Várias

Flor de Maio

Montanaa bipinnatijida
C. Koch

Branca

Maio

Fuchsia

Vide Brinco de Princesa.

-

-

—

Várias

Várias

A variedade mais comum (vermelha) presta-se para «e b e s

Helioiropium peruvianum

Roxo

-

-

Rubras

Maio
outubro

Há variedades brancas e perfumadas.

-

-

—

Heliotrópio

Ixora cocdnea, — Lin

Jasmim azul

Vide Bela Emília

Jasmim do cabo

Gardênia florida —Lin . . .

Branca

Setembro

—

Jasmim manga

Plumeria tricolor — Ruiz
et Pav

Variegada

Novembro
dezembro

Predomina a cor alaranjada de
suas flores. Há variedade
branca.

Jasmim verde

Cestrum
Lin

Esverdeada

Abril
maio e
novembro

Perfumadas.
Melhores para
climas frios onde servem
para sebes.

As flores são insignificantes; a
planta vale pelo perfume que
recende à noite.
Muita
gente dá o nome de Aglaia
a esta planta.

Malpígia

Malpigkia coccigera —Lin

Branca

Novembro
dezembro

Serve para sebes baixas.

Planta brasileira muito boa
para sebes.

Malvavisco ou Malva\falvamem moiíis— D.C.
nisco

Vermelho

Maio a
setembro

Muito ornamental, porém, pouco conhecida.

Manacá

Bruíí/císia Hope&na —
licnth

Roxo e
branco

Dezembro a
fevereiro

Há uma variedade amazônica
(manacá-açu) que não clieira
e floresce em maio.

Papagaio

Euphorbia pitlcherrima—
W

Amarelo

Maio

As flores nada valem. A planta
j cultivada pelas bracteas
vermelhas que ostenta.

-

-

—

Branca

Dezembro

Branca

Julho

,

Janoiro
Fevereiro
maio
outubro

Muito rústica.

—
__

naclurnum —

Há singelas e dobradas.

Quase
todos os
meses

Róseas
brancas

Maio
junho

Vlais estimada
branca.

Branca

Janeiro
fevereiro
abril
setembro
dezembro

Vtuito uom&ticüM

Todo o ano

5

.' í Jerium Qleander— Lm...
f . . A cada
Farncviana —
Willd

Fevereiro
marçrj

Várias
Amarela

A luito tóxica.
Maio
junho

i variedade

equeno arbusto espinhoso,
com poucas folhas, muito
ornamental.

indica —
Roxo-róseo
e bfanca

-

Graxa de estudante.... Hibiscus rosa-sinensis —
Ivin

Há três cores maio comuns.

Rosa
claro

Vermelhas

-

junho
—

Ixora.

Maio a
julho

—

Marco

Extremosa

brenpes —

•Camélia

•Escumilha

?ó florescem bem em clima
frio.

capensis —

Brincos de princesa. .. Fuchsia (sp. várias)

Dois amigos

Flores pendentes semelhantes
a lanternas de nanei, de cor
vermelha (o.n estrias ama
relas.

pulckerrimr.

Spiraea chamaedrifolia —
Lin

••Caliaiidra

Estrela do Norte., . . . Randia aculeata — Lin. . .
Maio

cultr ijorjnis—A

\cilitphi hisp'id.1 — Willi

.Aglaia

Vide obs.

OBSERVAÇÕES

CORES

NOMES CIENTÍFICOS

A romã tíco

Poinsetia

Vide papagaio

Sabugueiro

Simbucus australis
Chain et Schlet

Trombeta

Datura suaveolens — H...

-

Medicinal e comercial.
Há uma variedade dobrada
a que chamam "Sete-Saias"
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PLANTAS QUE SE REPRODUZEM POR "BATATAS"

PLANTAS QUE SE REPRODUZEM POR "BATATAS"

(Bulbos e tubérculos)

(Bulbos e tubérculos)

ÉPOCA DA
NOMES VULGARES

NOMES CIENTÍFICOS

ÉPOCA DA
OBSERVAÇÕES

CORES

NOMES CIENTÍFICOS

Lilium
longijlorum —
Tíiumb

Aeucena

Agapanto

Anapanthus umbeliatua— L'Her

Amarilis
Angélica

Branca

Outubro e
novembro

FLORAÇÃO

Esta phnta, comum nos nossos
jardins, tem vários nomespopulares.

Outubro e
novembro

tfippeistrum (sp. várias

Várias

-

Prefere lugares meio sombrios.

Polyaníhes tuberosa

Branca

-

Planta de clima temperado e
frio.

„

_

-

Vide açucena

Caeté

Canna indica— Lin

Várias

-

Muito rústica c ornamental-

Cala

Zantedeschia aethiopica
(Lin.) Spreng.

Branca

—

Prefere terra úmida.

Copo de leite

Vide Açucena e Cala....

-

-

-

Vermelha

Novembro

Singelas, dobradas e do diversas formas, Sua cultura
constitui especialização como
a da rosa, o cravo, etc.

Coroa de Moçambique flaemanthus
Lin

coccincut

Dália

Dahlia (sp. várias)

Várias

-

Eucaris

Vucharis
Lin

Branca

Outubro

Flores muito bonitas.

Gladíolo

jladiolus communis —
Lin

Várias

Outubro

Cultura especializada.

^inningia s p e c i o s a—
Lood

Várias

Setembro
a novembro

Eleproduz-se, também, por sementes, facilmente.

'ris sp, diversas

Roxo

Março

-

Gloxínia

íris
Junquílho

amazônica —

Zephyranihes
— Herb

cândida—

Lírio

Vide açucena

Lírio roxo

Veomarica longifolia —
— (LinketOtto)Sprague

Lírio do Amazonas .. Vide Eucharis
Madressilva terrestre..

ilslroemeria ciryophyllea
— Jacq

Branca

Dezembro
a fevereiro

—
Chamado "Lírio brasileiro"

-

-

Roxo
Azul

Abril e
agosto

—

—

-

-

Vermelha
rajada de
branco

—

—

-

Palma de Santa Rita.. Montbreüa sp

Vermelha

Vár'as

Palma de Santa Rita.. Vide Gladiolo

-

-

—

—

Cultivado pela cor Jas folhas.

Tinhorão
Branca
Azul

Bastão de São\José.

v__

OBSEtWAÇÕFS

CÔBES

FLORAÇÃO

Cailadium (ap. várias)....
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ÁRVORES
Mais comuns, para empregar nos jardins ornamentais
NOMES CIENTÍFICOS

Acácia cuHnjormis —A. Cun
Bauhinia ;nonajitfm— Kurz
Hrownea grandiceps - -Jacq
Cama fastuosa— Willd
Cássia fvrruyinea — Sclirad
Cássia jistula— Lin
Cássia grandis — Lin. f
Cássia Javanica— Lin
Cássia leptophylla —-Vog
Chorisia crispijlora—H. B. K. e C.
speciosa
Cordia superba— Charn
Dombeya ajj. yiburnijoiia — Bojer ...
Erythrina corallodendron — Lin
Erythrina crista-galli\-L\n
Eryíhrina indica— Lani
Eugenia malaccensis — LHJ.
^*
Jacaranda brasiliana— Ters
Lajocn&ia glyptocarpa—Kcm
Lagerstroemia ftos-regimae — Rexz . . .
Lecylhis pisonis— Camb
Peiíophorum Vogdianum — Benth.. .
1'oincitina regia— Bojer
Spithodei campanuldta P. Beauv...
Tecoma heptapkyila — Mart
Tecoma ipê— Liais
Tibouchina granulosa — Cogn. e T..'
mutabilis Coqn

NOMES POPULARES

COR DAS FLORES

Acácia mimosa
Amarelas
"Unha de vaca"
Róseas
Rosa da montanha
Vermelhas
Amarelas
Baratinha
—
Amarelãa
Cássia imperial, chuva dt
ouro
Amarelas
Róseo-roxcadas.
—
Róseas
—
Róseas
—

MESES EM QUE FLORESCEM

Julho-aiíôsto
Dezembro
Julho-agôsto
Üutubro-novembro
Novembro
Outubro a dezembro
Outubro-novemhro
Novembro-dezembro
Xovembro-dezembro

Paíneira
(Irão de porco.
Aurora
—
Corticeira, Mulugu
Mulug.u
Jambo vermelho

Róseas
Brancas
Róseas
Róseas
Vermelhas
Vermelhas
Vcrmelbo-roxo

Jararaiidá
Mirindiba

Roxas .
Róáeas
Róseo-violáceas
Róseas
Amarelas
Vermelhas
Vermelhas
Amarelas
Roxas

Fevereiro a abril
Abril-maio
Junho
Junho a agosto
Julho-asôsto
Julho a setembro
Fevereiro-marçj e setembro
dezembro
Novpmbro-dezembro
Maio-junho
Dezembro
Setembro-outubro
Xovembro-dezembro
Novembro-dezembro
Junho-agôsto
Setembro-dezembro
Julho-fetembro

Roxas

Janeíro-revereiro

Sapucaia

—
—

Flamboyant
Ipê amarelo
Ipê roxo
Quaresma

—

Folhagens
Acalypha - - Vermelhas, rajadas, verdes. (Arbusto).
Anthiirium - - Da mesma família dos tinhorões, sendoo feitio das folhas semelhante aos caládios. Cores verdes
em diversos tons. (Herbácea).
Alocásia - - Também da família das Aráceas (a que
pertencem os tinhorões). Cores várias, sendo particularmente bela a Alocásia cuprea. (Herbácea).
Amaranto -- Cores variadas. (Herbácea).
Begônia rex — Grande variedade de cores. (Herbácea).
Calathea - - Folhas verdes com manchas marrom e cor
de vinho, sendo muito interessantes as espécies Makoyana,
Veitchii e Zebrina. (Herbácea).
Colem -- Grande variedade de coloridos; planta muito
rústica e de crescimento muito rápido (com folhas membrauáceas). (Herbácea).
Crotons — Arbustos de cores variegadas (com folhas
coriáceas).
Dieffenbachia - - Grandes folhas verdes matizadas de
branco. (Herbácea).
Dracena — Arbustos elegantes. Cores verde e rajadas
de branco, amarelo, vermelho. É planta própria para cultura de orquídeas em seus troncos.
Iresine — Folhagem semelhante aos Coleus, de cores
muito vivas, brilhantes. (Herbáceas).
Marantas - - Semelhantes às Calatheas e Diffenbachias,.
porém geralmente de porte menor. (Herbácea).
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Orelha de porco — O mesmo que Iresine.
Philodendron -- Cipós que se prendem as árvores e especialmente às palmeiras, sendo mais comum o "cipó imbé".
Prestam-se, também, para grupos no centro de gramados
(nos parqus).
Peperomia - - Pequenas folhas arredondadas, carnosas,
verdes com manchas prateadas. Há uma variedade cor de
carne. Própria para vasos. (Hcrbácca).
Phijllanthus
Arbustos com folhas pequeninas variegadas (branco, verde claro, vermelho) (Plnjlhuilhns nivosos) .
Periquito (Alternanthcra) -- Folhagem herbácea, cores:
verde Claro, vermelha e rajadas. Própria para cercaduras.
Sanchesia - Arbustos de grandes folhas verde claro
com nervura amarelas. Boa para sebes.
Tinhorão - Conhecida folhagem de que há centenas
de variedades. É planta de origem brasileira.
Tradescantia - - Folhagem rasteira de folhas vermelhas
e roxas, rajadas de branco. Boa para "gramar" lugares
sombrios e para vasos pendentes, também conhecida com
irapoeraba.

Plantas aquáticas
Nenúfar - (Nijmphaeax de várias espécies)
- Belas
flores, alvas, amarelas e azues, desabrochando à noite e permanecendo abertas até pouco antes do meio dia. Pode ser
cultivada em pequenos lagos, de pouca profundidade e bem
insolados.
Eichhornia e Ponlederia
Flores em pendões, violeta claro.

Folhagem alta, viçosa.

Alface dágua (Pistia slratiotes) - - Pequenas plantas de
verde claro, formato gracioso.
Salvinia, trevo dágua, são também fáceis de cultivar.
Para pequenos jardins são essas espécies as recomendáveis. Outras plantas aquáticas, como os Lotus, Papirus,
Vitória regia, Tália, etc., são próprias para grandes lagos,
nos parques.
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Arvores e arbustos ornamentais
Damos, a seguir, a enumeração de árvores e arbustos
que são próprios para ornamentar cantos de jardim, entradas, sebes, cercaduras, etc.:

Alfeneiro (Ligustrum) -- Para sebes.
Aulomircia -- Arbusto de folhagem densa c delicada.

Plantas crassas

Bucho - - Arbusto bom para sebes, cercaduras e para
isolar em pequenos gramados.

(Plantas gordas)

Chorão (Salix) - - Também conhecido por "Salgueiro".
Ciprestes - - Várias espécies. Indicados para guarnecer
entradas, centros de grama, aléias.
Fiteis - - Assás conhecido para que entremos em detalhes. Condenamos aliás, o abuso dessa planta nos nossos
jardins.

Babosa (Aloé diversas) - - Cultivadas pelo aspecto da
planta e pela bonita floração em pendões, com flores vistosas.
Cactáceas (Opuntia, Cereus, Epiphylluin,

M a mi l árias,

Justicia — Arbusto próprio para sebes.

Rhipsalis, Cephalocerens, Phijllocactus, Echinocactus) a que

Ligustro -- Vide Alfeneiro.

pertencem as conhecidas "flor de maio ou flor de seda",

Mirto (Myrtlms) - - Para sebes.
Mirindiba - - Para sebes.
Pinheirinho (Podocarpas) -- Para tufos.
Thaya - - Para sebes e para isolar em centros de gramados.

a "flor do baile", o ""mandacaru", as "palmatórias", "figueiras do inferno", etc.
Echcvérias -- De que há grande variedade.
Eufórbias

(Eiiphorbia

splendens, E. grandicornis, E.

(jrandidens, etc.) das quais a mais comum e mais bonita é
a conhecida vulgarmente com o nome de "Dois amigos".

Folha da fortuna (Bri/oplnjllnm) - - Própria para rockgardens em terraços.
Haworthia — Pequenas plantas para vasos e jardineiras
em terraços.
Mesembrianthemum -- De bonitas flores. Própria para
rock-garden.
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Sansevieras (rabo de lagarto, rabo de gato, bastão de
São Jorge, etc.) - - Para fundo de rock-garden, para encobrir amuradas de terraços, etc.
Sedum -- Também própria para terraços e rock-garden.
Stapelia - - De flores com muito mau cheiro. São interessantes, contudo, para rock-garden.

Outras plantas ornamentais
Relacionamos abaixo plantas que não puderam ser grupadas nas outras seções já enumeradas e que são cultivadas
por seu aspecto, seus frutos ornamentais, sua folhagem, etc.:
Ardisia
Pequeno arbusto de folhas verdc-escuro,.
dando frutinhos vermelhos. Muito ornamental.
Asparagus Sprenyeri - - Trepadeira. Folhas delicadas de
um verde-pálido. Boa para vasos suspensos ou jardineiras
em sacadas.
Avencas - - Várias espécies. Cultura especializada para
vasos e interiores. Ao ar livre em lugares pouco insolados.
Agaves (piteiras diversas) - - Há enorme variedade, de
diversos tamanhos, todas muito ornamentais, especialmente
a Agave applanala.
Bambu japonês (Asparagns plumosus)
Trepadeira
de folhagem delicada; própria para festons.
Brilhantina (Sedum, sp. várias) - - Para cercaduras.
Cicas (Sagu) - - Boa para centro de gramado e grandes
vasos em terraços.
Cyclanthus bipartitns - - Planta de folhas grandes e ornamentais, boa para vasos, tinas, centro de gramados e
beira de lagos.
Capim limão (erva cidreira) - Para tufos e pequenas
sebes.
Falsa-heru (Ficus piunila) -- Para muros.
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Hera verdadeira (Hede.ra) - - Para cobrir muros e para
gramados cm lugares sombrios.
Manjericão - - Para cercaduras.
Marajó (Oldeniandia Ihesiifolia, Schnm)
Pequena
erva para lugares úmidos, boa para "gramar" pequenos canteiros em lugares mais ou menos sombrios e vasos grandes,
tinas c jarrões. Plantam-se mudinhas que pegam facilmente.

Mondo (drama pèlo-de-urso)

(Ophiopogon japoni-

cum ( L . f . ) Farevv.
Para bordaduras e gramados em
lugares de pouco sol.
Ouro cm penca (Pilea s p . ) - - Para gramados em lugares de pouco sol; gramar jardineiras e para vasos pendentes
ou suspensos.
Palmeiras (várias espécies)
- Estas elegantes plantas
prestam-se para pequenos e grandes jardins, e até para
vasos e tinas devido ao seu crescimento lento. Há espécies
de pequeno porte (Phocnix, Cocos Weddclliana, etc.), próprias para grandes vasos em terraços. Todas, entretanto,
salvo raras exceções, se prestam para pequenos jardins enquanto estão novas.
Samambaias (fetos)
A grande variedade existente
presta-se para pequenos jardins, jardineiras c vasos; havendo espécies próprias para lugares sombrios, outras para
lugares mais insolados.
Sagu (Vide Cica).
Yucca (Y. gloriosa e Y. filamentosa) -- Elegantes plantas dando pendões de flores alvas, próprias para centros
de gramado e grandes vasos em terraço.

Orquídeas
Essas plantas, erradamente denominadas "parasitas",
de belas flores e grande variedade de espécies de fácil cultura, são muito recomendadas para os jardins em terraços,
já penduradas às colunas e pérgolas, já cultivadas em vasos
s canteiros.
Não entraremos em minúcias sobre os nomes e variedades dessas plantas, das quais as mais conliecidas e apreciadas são as lélias, catléias, oncídios, miltônias e sobrálias (Laelia, Cattlcya, Oncidium, Miltonia, Sobralia), especialmente as duas primeiras, por serem mais vistosas e mais
comuns entre nós. É também comum c apreciado o chamado "Sumaré" (Cijrlopodium) de grandes cachos amarelos ou amarelos manchados de marrom, vegetando sobre
pedras ou sobre troncos de árvores.
Dissemos ser fácil a cultura das orquídeas; queremos,
entretanto, ressalvar que essa facilidade restringe-se à cultura de algumas espécie ornamentais, apenas. Para o colecionador a cultura de orquídeas torna-se difícil porquanto
requer conhecimentos especiais sobre as exigências de cada
gênero e até de cada espécie, sendo para todas diversas
as condições de umidade, luz, arejamento, altitude, ele.
Desprezado esses quesitos, ficam as orquídeas sujeitas a
grande número de pragas que podem acarretar a perda de
toda a coleção.
Para a cultura em pequenos jardins é recomendável
tê-las em troncos de dracenas ou de palmeira-bambn, onde
s*; desenvolvem muito bem.
Também é aconselhável cultivá-las em pequenos tocos,
om pedaços de caule de samambaia-açu ou xaxim, para
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pendurar sobre muros ou sobre gradis a estes encostados,
artisticamente, dando belo efeito aos pequenos jardins.
Nos terraços, havendo pérgolas com trepadeiras pode
ser tentada a cultura de orquideas em vasos aí dependurados ou em toletes de madeira'ou de xaxim amarrados aos
muros e colunas, sendo própria para esses lugares( terraços) por ser muito resistente ao sol e aos ventos a conhecida (latileya Leopoldii.
O cultivo em troncos ou toletes faz-se apenas fixando
bem a planta por meio de ganchos ou de pregos (grampos
de cerca), pendurando-se depois esses troncos ou toletes,
artisticamente, nos locais escolhidos.
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(que se adquirem nas casas especialistas) ou com detritos
de madeiras (cascas de pau, gravetos em apodrecimento,
etc.), enchendo-se os vasos e cestas (gaiolas) para depois
prender ai as mudas de orquideas por meio de ganchos de
arame.
Os cuidados culturais restringem-se a regas (que se
fazem de preferência à tarde e por meio de bombas manuais) c ao combate a um pulgão ou piolho comum a essa
classe de plantas, o qual é debelado por meio de aplicação
de solução de nicotina ou de sulfato de n i c o t i n a .
As orquídeas terrestres (principalmente Sobralias) são
cultivadas em terra composta de detritos vegetais e areia.
Com as orquídeas podem-se fazer bonitos arranjos cm
terraços, com pedras (granito) e associação de algumas
outras plantas resistentes ao sol e ao calor, como sejam Bromelias, Agaues, Cactus, Euphorbia, Aloe, etc.

Damos uma ligeira idéia dos diversos modos de cultivai- orquidáceas: em
vasos de barro com grandes furos, em achas de madeira, em vasos tle
xaxim, em vasos comuns, «m cestas ou arapucas de sarrafos e em pequenos
toletes p'ara dependurar â. parede.

O cultivo cm vasos de barro, em cestas, ou em vasos
de xaxim é feito com auxilio de fibras próprias e musgos

NOÇÕES SOBRE A CULTURA DAS PRINCIPAIS OU
MAIS PROCURADAS PLANTAS ORNAMENTAIS
Diversas consultas que recebemos de leitores das edições anteriores de JARDINS, levaram-nos a incluir na presente um capítulo contendo notas sucintas sobre as principais
plantas ornamentais e as particularidades do cultivo de cada
uma.
As noções gerais que este livrinbo encerra serão doravante, pois, acrescidas dos ensinamentos especiais a respeito
das plantas mais procuradas ou mais queridas pelo povo.
De fato reconhecemos que o nosso trabalbo, que apesar
de modesto já nos proporciona a grande satisfação de
achar-se em terceira edição, ressentia-se de dados pormenorizados sobre a cultura de certas plantas que os ensinamentos
.gerais deixavam em dificuldade o leitor.
É bem verdade que a respeito de cada uma delas existem
trabalhos alentados, monografias extensas, mas, as sínteses
que incluímos na presente edição não se destinam aos
grandes cultivadores de determinadas plantas ornamentais
e sim aos amadores, àqueles que cultivam pequenos jardins,
plantas em vasos e jardineiras.
Acnlifas - - (Acaiypha, várias espécies) - - Vulgarmente
chamadas "folhagem", denominação esta que o povo estende
a outras plantas de folhas coloridas. São arbustos com folhas
de colorido variado, alguns com cores berrantes.
Fáceis de multiplicar por meio de estacas ou galhos.
Muito indicadas para tufos e massiços; algumas variedades prestam-se para sebes vivas.
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A Acahjpha hixpida não tem folhagem colorida mas é
altamente ornamental devido às suas longas inflorcscências
vermelhas, que lhes emprestam os nomes vulgares de "rabo
de raposa" ou "rabo de macaco". Pode ser "educada" em
sebes e jardineiras. Presta-se para cultivo em grandes vasos
e tinas para ornamentação de vestíbulos c alpendres.
Agapanto (Ágapanthus nmbellaliis) - - Planta apreciada
c bem conhecida pelos lindos pendõcs de flores azuisroxeadas ou brancas.
Cultivada especialmente para o corte das flores, pode
também ser empregada em canteiros e platibandas. Dá-se
bem em qualquer clima; preferindo entretanto o quente e
úmido. Requer terreno rico e úmido, riqueza e umidade que
podem ser proporcionados artificialmente pela adubacão
com estéreo (e pelas regas abundantes. Multiplica-se por
meio de bulhos (batatas na linguagem do povo). Planta-se
em junho e floresce em fins de outubro e princípios de
novembro.
Amor agarrailinlw (Anligonon leplopns) - Trepadeira
— Conhecida também pelos nomes de: "amor agarrado"
"amores entrelaçados". Muito admirada e procurada devido
à sua abundante floração em cachos cor de rosa. Multiplicase por estacas c por sementes, sendo demorada a germinação. Dá-se bem em qualquer clima e solo, menos em
lugares sombrios. Ótima para grades e pérgolas.
Amor perfeito (Viola tricolor)
Conhecidíssima
plantinha, com flores de formato original. Própria para
vasos, jardineiras e pequenas platibandas. Reproduz-se por
sementes. Não dá bem em terreno demasiadamente fértil
ou adubado, nem em lugares muito batidos pelo sol.
Serneia-se de marco a j u n h o .
Angélica (Polyanthns Inberosa)
Reproduz-se por
meio de bulbos ("batatas") . Cultiva-se em solo fértil, regularmente úmido. Visa-se a colheita das flores, procuradas
principalmente pelo perfume que exalam.
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Antúrio (Anllnirium, diversas espécies)
Planta da
mesma familia do tinhorão (lujá no norte do Brasil), geralmente com folhas semelhantes às deste último.
Há grande número de espécies e variedades algumas
notáveis pela coloração e dimensões das folhas; outras
preciosas pela cor e aspecto da inflorescência. Reproduzemse por sementes ou por divisão da planta. Devem ser cultivados em lugares pouco balidos pelo sol e em terra vegetal
misturada com musgo. Precisam ser regadas freqüentemente, mantendo-se a terra sempre úmida.
Cultivam-se em vasos, sob ripados ou em baixo de
árvores, recantos e áreas internas das casas.
Muito recomendadas na ornamentação das residências
e na feitura de grupos aos lados de escadas rústicas, em
locais sombrios.
Avencas (Adianlum, várias espécies) - - São nativas em
lugares úmidos, muros velhos, barrancos e pedreiras úmidas.
Cultivam-se em vasos (ou latas) sob ripados, estufas,
ou em baixo de árvores.
Dão bonitos arranjos em jardins de pedras em lugares
sombrios e úmidos.
Exigem terra fértil, com especialidade constituída de
terra vegetal, íerrico ou composto orgânico.
Precisam de regas constantes e detestam fortes correntes
de ventos, especialmente se estes são quentes.
Quando as touceiras tomam toda a superfície do vaso
ou quando se notar que o crescimento da planta estacionou,
é preciso reenvasar, dividindo a touceira e fazendo novos
vasos com terra vegetal bem preparada.
São plantas sabidamente preferidas para interiores,
pela delicadeza da folhagem e elegância do formato da
planta.
Como o ambiente em que vegetam espontaneamente é
muito diferente do do interior das casas é preciso ter cuidado,
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não expondo as plantas aos raios solares diretos, nem às
correntes de ar. À noite deve-se pôr os vasos de avenca ao
ar livre, desde que não haja chuva torrcncial nem prenuncio
de ventanias.
Muitas pessoas procuram saber qual o adubo que devem
ministrar às avencas. Quando tais plantas são cultivadas
em terra vegetal e são periodicamente rcenvasadas, não há
necessidade de adubação. O salitre do Chile, dissolvido
nágua, em quantidades reduzidíssimas ou a farinha de
sangue (misturada à terra) são os adubos mais indicados.
Há quem aconselhe a "água de carne" (resultante da lavagem da carne nas cozinhas) como adubo para avencas e
samambaias. A "água de carne" não deixa de ser uma
adubação azotada, semelhante à farinha de sangue, porém
com o inconveniente de não se conhecer a dosagem própria
para cada rega.
Para que as avencas mantenham formas elegantes devem
as folhas ser amarradas a pequenas estacas de bambu ou
de arame, discretamente colocadas, de modo que não sejam
vistas.
Azaléia (Rhododendron indicum)
- Esta planta, por
demais conhecida e apreciada, apresenta o inconveniente
de ser de crescimento muito demorado.
É um arbusto ótimo para a formação de sebes, grupos
e massiços.
Multiplica-se por meio de estacas e alporques, de preferência estacas novas (não muito grossas); também pode
ser facilmente multiplicada por meio das estacas ou hastes
enraizadas que a planta produz depois de certo tempo, perfilhando.
Exige terra fértil, rica em potassa e deve ser podada
quando em vasos para alguns anos de idade.
Devido ao seu crescimento demorado pode ser cultivada
em vasos para ornamentação de vestíbulos e interiores, na
ocasião da floração, produzindo ótimo efeito decorativo.
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Babosa (Alue, diversas espécies)
Esta planta, do
grupo das chamadas plantas crassas ou gordas, além de
medicinal é grandemente ornamental. Reproduz-se por
mudas, retiradas de redor da "planta-mãe", ou por sementes. Quer terrenos arenosos e presta-se para cultivo
em vasos ou para terenos rochosos e jardins com pedras.
Há diversas variedades ornamentais.
Bambuzinho (Asparagns plumosus) - - Planta herbácea
ou trepadeira, própria para a cultura em vasos. Muito
ornamental. Multiplica-se facilmente por sementes; quer
terra solta e fértil. É também conhecida pelo nome de bambu
japonês.
Begônia (Begonia, várias espécies) - - Três são os tipos
de begônias cultivadas: a) as de folhagem ornamental, destinadas ao cultivo em vasos, nas estufas e ripados, conhecidas
tecnicamente pelo nome de Begonia rex; b) as begônias
tuberosas, que produzem grandes flores, muito vistosas e
delicadas, também para cultivo em estufas; c) e finalmente as de floração abundante, para cultivo em canteiros,
ao sol (Begonia semper-florens).
Multiplicam-se, as begônias, por sementes, mudas,
fragmentos de folhas e tubérculos. A multiplicação por sementes é a mais indicada e empregada para as tuberosas
e as semper-florens; por meio de tubérculos reproduzem-se
as tuberosas, sendo que as denominadas rex são multiplicadas por meio de mudas ou por meio de folhas. Este último
processo é o mais comum e fácil. As folhas são reduzidas,
por meio de cortes (com tesouras, com canivetes ou mesmo
à mão) a um pequeno círculo ao redor do ponto de inserção
do pecíolo, o qual é por sua vez reduzido a 2 ou 3 centímetros de comprimento, e plantadas spbre areia úmida. No
ponto de inserção do pecíolo nasce uma nova planta, cnraizando-se o fragmento de pecíolo deixado com a folha.
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Do canteiro de areia (viveiro) são as plantinhas diretamente para os vasos ou passam por um canteiro de repicagem.
Onde houver um tanque com água fresca e ligeiramente corrente, pode a reprodução da begònia ser feita em
água, colocando-se as folhas da Begònia rex na superfície
da água, onde se processará o enraizamento e a produção
de nova planta, processo este muito prático (principalmente porque dispensa o cuidado das regas) .
Pode-se também multiplicar a espécie em questão fazendo-se diversos talhos sobre as principais nervuras da folha,
cujo peciolo, reduzido a um terço de seu comprimento, é
enfiado no canteiro de areia úmida, prendendo-se depois
a folha, achatada sobre o canteiro, por meio de pequenos
ganchos (forquilhas de pau) . Em cada incisão feita sobre
as nervuras nascerá uma nova plantinha que depois será
repicada. /
As begônias tuberosas, quando multiplicadas por sementes, são semeadas em caixas, vasos ou terrinas e repicadas uma ou duas vezes antes de irem para os vasos definitivos.
As semperflorem multiplicam-se por sementes, de modo
idêntico às tuberosas, e são também repicadas antes de serem
plantadas no local definitivo. São muito boas para plalibandas por sua floração abundante e pelo brilho de suas
folhas. Podem servir também para vasos e jardineiras.
As espécies tuberosa c rex exigem terra fértil, especialmente terriço ou composto orgânico. A rex é própria para
vasos e boa para quem goste de colecionar plantas; serve
também para banquetes em locais meio sombrios.
Todas as espécies de begônias (há diversas de grande
porte e próprias para lugares mais insolados) são ornamentais e ótimas para o embelezamento dos interiores das
casas.

de frade", "beijo" ou também ""beijos de freira"; são as>
cientificamente denominadas Impatiens baluamina e Impaticns sultuni. São plantas herbáceas, anuais, bem diferentes
uma da outra.

Beijo de frade - - Duas plantas da familia das Balsamináceas são geralmente conhecidas pelos nomes de "beijo

ns balsainina presta-se à cultura em lugares
muito batidos pelo sol e é indicada para feitura de platibandas, servindo também para jardineiras e vasos.
Já a Impatiens siiltani é planta para lugares sombreados, próprias para locais úmidos junto aos muros e à sombra de árvores.
Além disso o porte e as flores dessas duas plantas são
muito diferentes.
Ambas reproduzem-se por sementes, podendo ser plantadas em qualquer estação do ano. Impaliens sultani pode
ser multiplicada também por meio de estacas.
Bela Emília (Plnmbago capensis) - - Também conhecida
pelos nomes de: "jasmim chumbo", "jasmim azul", "nuvens"
e "plumbago".
Multiplica-se por meio de estacas ou de hastes enraizadas que se separam da touceira.
Dá bem em qualquer terreno mas desenvolve-se melhor
nas terras férteis e meie úmidas.
Tanto prospera ao sol como em "meia-sombra".
Ótima para sebes vivas, massiços e alegretes.
Boca de lobo (Anlirrliimiim

inajus)

Denominada

também "boca de leão". Planta herbácea atingindo um
metro, ou mais de altura, produzindo flores abundantes,
vistosas, de variado colorido. Muito rústica e pouco exigente quanto ã fertilidade do solo c abundância dágua.
Boa para grupos em centro de gramados ou para grandes
platibandas. Própria também para colher flores para
jarras.
Reproduz-se por sementes, sendo semeada em viveiros
e depois transplantada.
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Buguenvilea (Boiiyainvillea, diversas espécies)
Conhecida pelos nomes: "primavera", "ires marias", e "sempre
lustrosa". ótima trepadeira produzindo floração abundante
e vistosa, de cores berrantes (roxas, vermelhas, cor de
tijolo e branca).
Multiplica-se facilmente por meio de estacas.
Muito indicada para encobrir muros e paredes, por
meio de grades ou para pérgolas e cercas,
Quer terreno fértil, adubado, e deve ser podada anualmente.
Brincos de princesa (Fuchsia, várias espécies)
Arbusto ou arbusto trepador, cultivado pela graça de suas
flores de coloridos contrastantes.
É de fácil 1 cultura, porém somente se desenvolve bem
nos lugares altVs, nos climas de montanha. Deve ser cultivada em terra fértil, solta. Multiplica-se por meio de estacas. Muito boa para grupos em gramados.
Cacto ou cactus (vários gêneros e espécies cientificamente classificados) .
São plantas bem conhecidas, de variadas formas c
aspectos, quase sempre cheias de espinhos, próprias dos
lugares quentes, mais ou menos áridos, bom insulados.
Multiplicam-se por sementes, mudas ou por meio de
enxerto.
São geralmente empregados nos jardins cm lugares
muito secos ou nos cheios de pedra; excelentes para rock
garden e para o cultivo em vasos.
Alguns produzem flores vistosas, embora de curta
duração.
Cultivam-se em mistura de areia e terriço.
As sementeiras são feitas em tcrrinas ou vasos contendo mistura de areia (de água doce) bem fina (peneirada)
e uma pequena parte de terra preta ou composto orgânico
(também peneirada).

Procedem-se a diversas repicagens antes da planta
mostrar-se em condições de ir para o local definitivo.
Exceção feita do Epiphyllum ("flor de maio" ou "flor
de seda") todos os cactus ornamentais exigem muita luz e
calor para seu desenvolvimento.

Caliandra (Calliandra, várias espécies) .
São arbustos, nativos no nosso país, conhecidos também
pelos nomes de - - "cabelo de anjo", "esponja", "flor de
cabelo" e "quebra-foice". Multiplicam-se por meio de sementes; desen\ olveim-se bem em qualquer terreno e em
qualquer clima. Prestam-se para plantios isolados sendo,
entretanto, mais indicadas para sebes vivas.
Camclia (Camelia japonica)
- Multiplica-se por estacas. Quer terra fértil e medianamente ú m i d a . Pode ser
cultivada em tinas para adornar vestíbulos (na ocasião
da floração) .
Campainhas (Ipomoea, várias espécies)
Estas conhecidas trepadeiras, na sua maioria nativas no Brasil, de
flores em forma de campainhas ou pequenos sinos, de
variados coloridos e tamanhos, são geralmente pouco apreciadas c muito pouco usadas nos nossos jardins, mas devem
merecer atenção de quantos queiram cobrir uma latada, uma
cerca ou um muro. Algumas são anuais; outras bi-anuais,
e outras mais vivazes. Reproduzcm-se por sementes (as
anuais e bi-anuais), ou por estacas (as vivazes). Têm
crescimento rápido e servem, como ficou dito, para cobrir
muros, paredes, cercas e pérgolas; podem também ser plantadas em vasos para serem pendurados ou cm tinas para
ornamentar vestibulos. Querem terreno medianamente
fértil. Há numerosas variedades de cores vivas, azues, roxas,
roscas, amarelas, brancas, vermelhas, sendo a pétala de
consistência delicada.
Cana indica — Conhecida em alguns lugares pelos nomes
de bananeirinha e caeté. Planta herbácea de vistosas flores
vermelhas (diversos tons), róseas ou amarelas. Multipli-
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cam-se por sementes ou por mudas tiradas das touceiras.
Quer terra bem adubada (com estéreo bem curtido) . Indicada para grupos nos centros dos gramados ou para grandes
platibandas.

Chagas (Tropaeolum majus)

Planta anual ou bi-

anual, rasteira ou trepadeira, de folhas bonitas e abundantes
flores, vistosas pelo tamanho, formato e cor. Reprocluz-se
por mudas e por sementes. Precisa de terreno fértil, solto
e fresco, ótima para recantos, platibandas, jardinciras e
vasos. A planta é também conhecida pelo nome de "capuchinho" e "cachimbo".
Coleus (Coleus Bluinei) - É planta herbácea do grupo
das que o povo denomina "folhagem". Tem folhas de variado colorido, vistosas, sendo muito empregadas para grupos
e banquetas. Excelente para a monaicnJiura, por haver
grande variedade de coloridos. Reproduz-se facilmente por
estacas e por sementes, sendo, entretanto, mais aconselhada,
por ser mais simples e rápida, a multiplicação por meio
de mudas ou estacas. Deve ser plantada em terra adubada,
solta; dá bem lugares batidos pelo sol, mas exige regas
constantes (pela manhã e à tarde) .
Além de prestar-se para platibandas, grupos e mosaicos
florais, pode ser cultivado em vasos e jardineiras.
Quando floresce deve ser replantada e, se a floração
aparece quando a planta ainda está muito pequena deve-se
cortar todos os pedúnculos florais.
Cravo (Dianthns cargophyllatus) - - O craveiro é uma
das plantas ornamentais de mais difícil cultura, exigindo
conhecimento e prática especial. Requer solo seco, luz t
calor abundantes, terra solta e fértil. Quando dizemos que
a planta requer solo seco não afirmamos seja ela avessa às
regas; queremos dizer que não deve ser cultivada em terrenos naturalmente úmidos e sombrios. Reproduz-se por sementes e por estacas, sendo este último o processo mais
aconselhável.

Deve-se fazer o viveiro em lugar abrigado das chuvas,
transplantando-se as mudas depois de bem pegadas. Há
centenas de variedades, que são cultivadas mais para a
colheita das flores que para a ornamentação do j a r d i m .
Contudo podem ser aproveitadas em platibandas e jardineiras.
Os viveiros são feitos com areia misturada com ierrico
peneirado, em canteiros cobertos ou em estufins. As mudas
devem ter as folhas aparadas e a ponta que vai ser introduzida no canteiro deve levar um pequeno talho, o que
favorece o enraizamento.

Cravo de defunto - - \7ide Tayeles.
Cravina (Dianlhus plnmariux)
Muito parecida com
o cravo, porém destituída de perfume e com coloridos mais
vivos e variados. É de fácil cultura, exigindo terra bem
adubadas e regas freqüentes. Reproduz-se por sementes, em
viveiros ou sementeiras; própria para platibandas e jardineiras, onde empresta aspecto alegre, pela variedade do
colorido .
Dália (Dahlia Maximiliano)
- De modo idêntico à
cultura do cravo e da rosa a dália constitue hoje capítulo
especial na floricultura, havendo para elas alentadas monografias elucidadoras dos mais insignificantes detalhes da
cultura.
Planta de grandes flores, de belas formas e colorido,
conta com uma infinidade de variedades, tendo surgido, por
meio de hibridações, os tipos denominados crisainhUia e
dúlias cactns, com belíssimas formas e cores.
Multiplica-se por sementes, batatas e por meio d/e
estacas. Também por divisão dos brotos nos tubérculos
(batatas), pode ser multiplicada a dália.
Exige solo fértil e solto; a terra deve ser bem adubada,
especialmente com adubos potássicos. Embora usada na
ornamentação de jardins é mais cultivada para a colheita
de flores.
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Dois amigou (Euphorbia splendcns) - Também denominada: -- dois irmãos, dois amantes, bem casados c coroa
de Cristo. Pequeno arbusto, espinhoso, com poucas folhas,
flores rubras, dispostas aos pares. Multiplica-se facilmente
por estacas. Presta-se para jardineiras, vasos e lugares rochosos, bem isolados. Excelente para rock-gaiden. Dá bem
em qualquer terra salvo em lugares úmidos c sombrios.

podem formar grupos no centro de gramados e outras servem
para cobrir "barreiras" "barrancos" ou "taludes". Outras
espécies dão magníficos arranjos para jaridns de inverno
e vestibulos, quando plantadas em vasos ou tinas. Requer
solo fértil, humidade e moderada insolação.

Espada de 8, Jorge (Sanseviera, diversas espécies) Conhecida também pelos nomes de rabo de lagarto c rabo de
gato. É planta que se desenvolve bem em qualquer clima e
solo. Reproduz-se por mudas, cortadas das touceiras, e
também por meio de fragmentos de folhas. Presta-se para
grupos, para encobir muros e falhas nas bases de cercas
vivas, bem como para vasos e jardineiras. É excelente para
jardins de inverno e vestíbulos.
Espora ou Esporinha (Delphiniiim ajacis) -- Esta conhecida planta herbácea, de flores abundantes, de várias cores,
folhagem delicada, bonita. Própria para platibandas e
grupos. Reproduz-se por sementes e quer terra solta e
bem adubada.
Falsa hera (Ficus pumila variedade mínima) - - Planta
trepadeira que substituc a hera verdadeira no nosso clima.
Reproduz-se por meio de estacas.
Para cobrir rapidamente os muros deve ser plantada de
40 em 40 centímetros. Requer regas abundantes c proteção
contra o sol nos primeiros dias após o plantio ou o transplante.
Filodendro {Philodendron, espécies várias) — Da mesma
família dos antúrios e tinhorões, apresenta esta planta a
particulariedade de ser lastradeira, subindo às árvores, palmeiras e muros, ou estendendo-se pelo chão (algumas
espécies). São mais conhecidos os vulgarmente denominados imbé e banana do brejo. Multiplica-se facilmente por
meio de estacas ou de rebentões, devendo ser plantado junto
a grandes árvores, palmeiras e muros. Algumas espécies

Flor de papagaio (Euphorbia pulchcrrima)
Esta
planta é geralmente conhecida por uma infinidade de nomes,
entre os quais citaremos: a$a de papagaio, flor de sangue,
flor de Santo Antônio, folha de Santo Antônio, parecc-masnão-é, poinscíia. Arbusto bem conhecido por sua folhagem
rubra (brácteas) junto às flores (que são insignificantes, sem
atrativos), folhagem essa que perdura por dois ou três meses,
emprestando muita alegria ao ambiente. Além disso o
aspecto da planta, que raramente apresenta simetria no seu
porte, com ramos ora altos, ora baixos, uns curtos, outros
longos; alguns mais ou menos horizontais, outros verticais
o que faz dessa planta um elemento muito útil, à arquitetura paisagista.
*

Multiplica-se facilmente por estacas e dá-se bem em
qualquer terra (exceto nas muito úmidas) e precisa de
muita luz e calor solar. Serve para grupos, massiços, cantos
de paredes ou muros e para isolar em gramados. Sendo
muito rústica, não exigindo cuidados especiais, é ideal para
•qualquer tipo de jardim. Além disso serve para jarras e
para plantio cm vasos.
Flo.r (Phlo.r Drurnondi) - - Planta herbácea, de que há
grande variedade. Excelente para platibandas, grupos,
cantos e jardineiras. Reproduz-se por sementes. Quer terra
bem adubada e solta.
Gerânio (Pelargonium zonal e) -- Planta herbácea, também conhecida pelo nome de jardineira, própria para jardineiras e vasos, mas empregada com bom resultado em
alegretes, platibandas e grupos. Reproduz-se por meio de
estacas ou de mudas enraizadas. Requer (erra rica, calor e
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luz. Medra melhor nos climas de altitude, mas pode ser
cultivada fora deles com algum resultado.
Gérbera (Gerbcra Jamesonii)
Planta vivaz, herbácca,
com 50 a 80 centímetros de altura, de belas flores, cores
variadas (brancas, amarelas, vermelhas, e t c . ) . Multiplicase por sementes e mais facilmente pela divisão dos pés,
que perfilham bem. Deve ser plantada em terra adubada
e bem irrigada. Boa para canteiros isolados nos gramados,
alegretes e banquetas. As flores são ótimas para o arranjo
de jarras, floreiras e, para apanhados ou bouqucts.

roscas ou violáceas. Própria para climas frios e temperados,,
de altitude. Reproduz-se por estacas, que devem ser plantadas em canteiro de areia eme se deve manter sempre
úmido, de onde são, depois de pegadas, transplantadas para
terra bem cstercada. Requer regas abundantes. É ótima
planta para grupos e platibandas, bem como para cortar,
dando excelentes arranjos em jarras e floreiras.

Gloxínia (Sinningia specioxa)
Também conhecida
pelo nome de cachimbo. K planta para vasos e cultura em
estufas ou ripados. Flores muito bonitas, vistosas, havendo
grande variedade de cores. Exige terra argilosa, cstercada e
misturada com -terra vegetal. Muito ornamental, própria
para interiores. Multiplica-se por sementes e pela divisão
dos rizomas. Exige reformas anuais, porquanto a planta
floresce e morre. Ficando os rizomas enterrados correm
risco de apodrecer ou de serem comidos pelos ratos ou por
insetos.
Graxa de Estudante (Hibiscnn rosa-sinensis) - - Conhecida, ainda, pelos nomes de Mimo de Venus, hibisco e
papoula. Arbusto de folhagem verde escura, brilhante, produzindo grandes e vistosas flores, de várias cores, sendo mais
comum a rubra. Reproduz-se por estacas, facilmente. Serve
para massiços em grandes gramados, grupos e sebes vivas,
sendo que para estas últimas é muito recomendada a variedade vermelha mais comum, que dá sebes muito Lonitas.
Hera Verdadeira (Hedera helix) - - Planta própria para
encobrir muros ou paredes, serve também para relvados
em lugares onde bate pouco sol. Reproduz-se por estacas e
quer solo fértil, úmido e lugares pouco batidos pelo sol.
Prefere climas de altitude.
Hortênsia (Hydrangea horlensiá) - Planta vivaz, bem
conhecida por suas grandes umbelas de flores azues, brancas»

laça (Yucca gloriosa) - - Conhecida pelos nomes populares de: círio de, Nossa Senhora, árvore de ptircxa e vela
da jmresu. É planta de caule lenhoso, folhas rijas, porte de
6 a 8 metros produzindo grande pendão floral. Reproduz-se
por sementes ou por estacas.
Muito interessante para isolar em centro de gramado,
ou para formar alamedas.
J as mi m (Jasminnm officinale) - - Multiplica-se por estacas, que devem ser novas. Quer terra fértil, bastante calor
e luz solar.
Jasmim do Cabo (Gardênia florida) - Também conhecida pelo nome de gardênia. Arbusto de flores alvas, odorantes, comuns nos nosso jardins. Multiplica-se bem por
pequenas estacas, de galhos novos. Deve ser -plantada em
solo bem adubado, não úmido. Presta-se para isolar em gramados, para grupos, massiços e alamedas.
J um juba (Verbena chamaedrifolia)
Denominada
também camaradinhas e verbena. Planta rasteira, de flores
cm cachos, de colorido variado, vivo. Própria para jardineiras e relvados. Quer terra bem estrumada, calor, umidade e luz abundante. Reproduz-se facilmente por estacas,
mudas enraizadas e por sementes. Muito boa também para
plantar em vasos para dependurar em varandas.
Margarida (Callisteplws sinensis) - Também denominada rainha margarida. Há grande variedade de cores e
existem com flores singelas e com flores dobradas. Multiplica-se por sementes ou por mudas obtidas de divisão das
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louceiras. Quer terreno bem estercado e regas diárias. Empregada em platibandas, jardineiras e vasos. Boa também
para o corte de flores.
Manacá (Brunfelxia Hope.ana)
- Arbusto de formato
elegante, flores abundantes, perfumadas, de coloração violácea, tornando-se brancas depois.
É planta genuinamente brasileira, de fácil cultivo e
muito boa para grupos, massiços, sebes e alamedas. Multiplica-se por sementes ou pela separação dos rebentos que
surgem das rai/es, ao redor da planta.
Marrinlas (Maranta, várias espécies) - - São plantas de
folhagem colorida, próprias para lugares sombreados.
Querem terra fértil e úmida. Ótimas para canteiros margeando muros em locais pouco batidos pelo sol, ou para serem
plantadas ao redor/dos pés das árvores. Multiplicam-se por
mudas.
Onze Horas (Portalaca grandiflora) - - Planta herbácea
com flores de coloração muito viva. Própria para jardineiras, vasos e platibandas. Quer solo fértil, calor, umidade
e muita luz solar. Multiplica-se por sementes e por mudas.
Palmeiras - As numerosas espécies de palmeiras cultiváveis em pequenos jardins, em vasos ou em tinas, são aproveitáveis apenas enquanto não alcançam portes muito elevados. Depois que atingem as alturas próprias da planta
adulta não cabem mais em pequenos jardins. São excelentes
para os grandes parques, ruas e alamedas. Entretanto, como
têm, em geral, crescimento muito demorado e apresentam
aspecto sempre muito elegante e ornamental, podem ser
empregadas durante muito tempo nos pequenos jardins e
nos vasos e tinas. Fácil é a cultura das palmeiras, não
requerendo cuidados especiais, além das regas. Multiplicamse por sementes, sendo, em algumas espécies, demorada a
germinação. Para interiores, as espécies preferidas são: a
vulgarmente denominada palmeirinha de Petrópolis (Cocou
Weddeltianá) e a Phoenix Roebelini. Outras muito apre-
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ciadas são as que apresentam folhas palmadas, como por
exemplo as do gênero Levingstonia.
Petúnia (Petunia híbrida) - Planta herbácea, de floração abundante e flores muito vistosas, própria para alegretes, grupos e jardineiras.
Multiplica-se por sementes. Deve ser plantada em
lugares bem iluminados e terreno estercado. K planta que
deve ser repicada.
Rosa (Rosa, várias espécies e variedades) - As roseiras
reproduzem-se por estacas e por enxertia. (Multiplicam-se
também por sementes, mas, não é processo aconselhado para
os que cultivam pequenos jardins). Querem terra solta
fértil e não úmida. É, como se sabe, planta muito rústica e
de longa duração, podendo viver até 50 anos. Exige podas
anuais, que devem ser feitas de meados para o fim da
estação fria. Para detalhes da cultura( formação de roseirais cm grandes jardins), existem monografias, entre as quais
indicamos a de autoria de Eduardo Rodrigues de Eigueiredo
edição da revista "Chácaras e Quintais". Nessa e noutras
monografias são relacionadas e descritas as centenas de
variedades e tipos existentes.
As roseiras são plantas de clima frio ou de altitude.
Relvados ou Gramados -- Os relvados ou gramados nos
lugares onde haja abundância dágua são ideais para a boa
composição dos jardins. Diversos tipos de grama, propriamente dita, podem ser empregados, de acordo com as cir•cunstâncias e posibilidades locais.
Além da grama comum, também conhecida por grama
inglesa ou grama americana são usadas outras espécies, notadamente a grama de rua, graminha, grama canário ou
grama sapo c a chamada vulgarmente, jiinqiiilho. Esta
última é mais indicada para lugares sombreados e as demais
para locais bem insolados.
Outras plantas podem ser empregadas, com êxito, na
formação de relvados. Para lugares pouco batidos pelo sol,
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especialmente sob as árvores, onde a estação chuvosa há
formação de "goleiras" (pela folhagem do arvoredo) devemos indicar de preferência o Solano (Solanum violaefolium)
ou, ainda, a hera verdadeira (Hedera heli.r).
Também o trevo, a verbena, a Irapoeraba, o ouro em
penca, a Marantu hicolor, a Vcilélia, prestam-se para formação de relvados.
Saudade (Scabioxa atropurpurea) - - Mais indicada para
a colheita de flores destinadas às jarras ou à arte floral
(ramalhetes, coroas, etc) . É planta muito rústica, pouco
exigente quanto aos tratos culturais. Reproduz-se por mudas
ou por sementes.
Salvia (Saívia splendcns)
Conhecida também pelo
nome de pé de chumbo. Planta muito rústica, de vistosas
flores vermelhas.
Própria para grupos e grandes platibandas. Reproduzse por sementes e estacas.
Samambaias (Diversos gêneros e espécies, notadamente
Pohjpodinm) -- Também chamadas fetos, são, como é sabido,
plantas da mesma classe das avcncas, tendo, em geral, as
mesmas exigências destas, quanto às condições de solo e
umidade, embora sejam mais rústicas. Apresentam grande
variedade de tipos, alguns próprios para lugares muito insolados, suportando os ardores dos raios solares, outros mais
amigos dos lugares meio sombrios, mas todos altamente
ornamentais.
De multiplicação fácil as samambaias servem para
vasos, tinas, jarrões, banquetas, lufos, jardineiras, beiradas
de canais e de riachos, permitindo composições interessantes
e de rápida execução.
Exigem regas freqüentes, limpesas de ervas daninhas
e de folhas velhas e devem ser plantadas em terreno bem
cstercado e com mistura de terriço ou composto orgânico.
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Tagetes (Tagetes patula) -— Conhecida pelo nome vulgar
de tagetes, é planta muito comum nos nossos jardins. De
fácil cultura multiplica-se por sementes, não sendo muito
exigente quanto à fertilidade da terra. Presta-se para grupos,
platibanda se jardineiras.
Tinhorão (Caladium, várias espécies)
Também conhecido pelos nomes de tajá ou taiá, em algumas regiões do
Brasil. É planta brasileira, de folhagem vistosa, com grande
variedade de cores.
Reproduz-se por meios dos bulbos e prefere lugares meio
sombrios, embora se desenvolva bem ao sol. Quer terra
bem adubada e solta. Própria para a cultura em vasos e
para banquetas junto às janelas ou nas beiras de lagos e
canais.
Findo o ciclo vegetativo, quando as folhas desaparecem,
devem os bulbos ser arrancados e guardados em lugar seco,
arejado e inacessível aos ratos e aos insetos.

Vedélia

(Wedelia paladosa)

Esta planta, muito

rústica, nativa nos arredores do Rio de Janeiro, presta-se
para a formação de relvados nos grandes e nos pequenos
jardins, bem como para grupos e tufos nos cantos ou no meio
de gramados. Produz abundante floração (flores amarelas),
durante quase todo ano. É conhecida pelo nome de
botão de ouro.
Violeta (Viola odorata)
- Flor bem conhecida, reproduz-se principalmente por mudas tiradas do perfilhamento
da planta, que forma pequenas touceiras. Deve ser plantada
«m lugares não muito insolados, isto é, em que o sol não atinja durante todo dia, em terreno bem adubado. Precisa ser
sempre irrigada. A planta presta-se perfeitamente para
formação de relvados.

Zínia (Ziimia elegaiis)

Conhecida também pelos

nomes de zina c moças velhas. Existe espontânea em várias
regiões do Brasil. Há espécies cultivadas, obtidas por meio
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da hibridação artificial, de grande beleza de cores e de
formas, singelas umas, dobradas outras.
Quer terras soltas e férteis. Não é muito exigente
quanto a regas, resistindo bem a períodos de seca. Multiplica-se por sementes. Própria para platibandas c decorações florais.

Plantas próprias para sebes vivas
Acálifas — Alfeneiro — Azaléia — Aulomircia — Bambu
bengala - - Bela Emília (Jasmim azul) - Bougainvillea —
Buxo — Calliandra -- Capim limão - Crolon
(lupressus
- Extremosa -- Ficus -- Graxa de esludanlantc (Hibiscus
vários) - - Justicia - - Mirindiba - - Mirins - - Roseiras trepadeiras — Sanchesia -- Thuya.

Plantas próprias para cercaduras de canteiros
Buxo (*) — Brilhantina — Cactus (variedades de forma
globosa) - - Justicia - - Manjericão -- Mondo ("grama pêlo
de urso") - - Periquito (Alternanthe.ro).

Plantas para mosaicultura
Acálifa - - Agapanlo —Agerato - - Alfinetes - - Balsamina - - Begônia - - Beijo de frade — Cactus (formas anãs
e especialmente globosas) -- Camarão vegetal -- Centaurea
- Cravo cie defuto - - Coleuti - - Crista de galo - Crisântomo - - Crotons - - Echeverio - Esporas - Horlènsia Iresine - - Marujo - - Periquito - - Perpétua - Pelúnia Peperomia -- Sálvia - - Tinhorão - - Torênia -- Zínia.

Plantas para canteiros em forma de platibanda
ou alegrete
Açucena •— Agapanto - Agerato - - Alfinetes - - Angélica - - Amor perfeito - - Azaléia - - Balsamina - - Begô(*) O buxo deve ser preferível por ser planta vivaz, pre<;ocer,
rústica e de fácil manutenção.
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Plantas para jardineiras
Amor perfeito
Asparagus Sprengeri
Beijo de
frade — Begônia -- Chagas -- Cóleos -- Cravinas -- Cravo
— Cravo de defunto - Dois amigos - - Episcia cuprcata
Ilk. - - Echevéria -- Flocos (Phlox) - - Fitonia - - Gerânio
- Gloxínia — Goivos - - Haworthia - - Hera - - Junquilho
—• Jurujuba - - Miosótis - Onze horas - - Ouro em penca
- Petúnia -- Peperomia -- SanSeviera -- Saudades -- Samambaias
Tradescantia
Tinhorão
Torênia

Plantas para vasos
Alocasia •— Anthurium -- Avencas -- Aloê (babosa) —•
Asparagus Sprengeri - - Ardisia - - Agaves (formas anãs)
Aulomircia - - Begônias -- Bambu japonês - - Cravo Calathea — Cactos (todos os gêneros) — Dois amigos — Dracena -- Euphorbias -- Echeverias *- Episcia cupreata Hk.
- Folha da fortuna - - Fitonia - - Flor de maio (Epiphyllum)
Goivos Gerânio •
Gloxínia
Gasteria
Haworthia - - Junquilho - - Mesembrianthemum - - Orquídeas - - Palmeiras (quando novas)
- Peperomia - - Samambaias - - Sanseviera
Slapelia
Tradescantia
Tinhorão .

Plantas para terraços
Agerato — Allamanda -- Abiitilon -- Agaves -- Acácia
Farnesiana — Aloê (babosa)
Brincos de princesa
Buxo -- Bougainvillea -- Cravinas -- Cravo de defunto Calliandra - - Cedron - - Crista de galo - - Chagas - - Cipó

São João -- Clerodcndron -- Caeté -- Colem -- Croton •—
Cipó cortina — Cacíus (todos os gêneros) -- Cycas — Dália
- Dois amigos - - Dieffenbachia - - Echevéria - - Euphorbias -- Esporas -- Falsa hera -- Flor de coral -- Ficus Flocos (Phox) - - Gerânio - Ipomea - - Jurujuba - - Mesembrianlhemnm - - Malpighia - - Onze horas
Ouro em
penca - - Orquídeas - - Poinsettia - - Palmeiras (novas) Perpétua — Petúnia - - Bosa - - Saudades - Samambaias
— Sempre-vivas -- Sansevieras -- Salina -- Thunbergia Tinhorão — Zínia — Yucca.
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Plantas para lugares pouco batidos pelo sol
(meio soínbrios)

Plantas para encobrir muros
Allamanda - Bougaiiwillea — Bela Emília - Campainha -- Calliandra -- Croton -- Cipó cortina -- Dracena
•—Espirradeira - - Falsa hera - - Ficas - - Graxa de estudante — Hera verdadeira — Justicia — Madressilva — Qnisqualis — Rosas -- Samambaias -- Thiinbergia — Thuya.
Plantas para grades
Allamanda — Antigonon (amores entrelaçados) -- Bougainvillea — Campainhas - - Chagas - - Cipó São João —
Estefanotes -- Flor de viúva -- Ipomeas -- Madressilva —
Rosas trepadeiras - - Thunbergia.
Plantas para colher flores e folhagens para jarras
e floreiras
Alfinetes -- Azaléia -- Agapanto — Angélica -- A venças -- Asparagus Sprengeri - - Bambu japonês — Boca de
lobo - - Bougainvillea - - Brinco de princesa - - Centáurea
- Cosmos - - Cravo - - Cravo de defunto - Crisântemo —
Crista de galo - - Chagas - - Cala - - Dahlia - Esporas Ervilha de cheiro - Espirradeira
Flocos (Phlox) —
Girassol - - Gipsófila - - Gerbera - Gladiolo - Hortênsia
- íris - - Lírio - Madressilva - - Margaridas - - Orquídeas
— Perpétua - - Poinsétia - - Palma de Santa Rita - - Rosa
- Saudades - Sempre-vivas — Samambaias — Zínia4

Anthurium - Alocasia - - Avencas - - Buxo - - Brinco
de princesa - Balsamina - - Begònias
Beijo de frade
- Bela Emília - Calathea - - Chagas - - Cala - - Dieffenbachia -- Gloxínia - - Hera - - Iresine - - Íris - - Junquilho
Lírio do Amazonas
Marantas
Maravilha
Miosótis - - Peperomia - - Samambaias - - Sansevieras - Tinhorão — Tradescantia — Vinca — Violeta.
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Plantas para "Rock-Garden
Agerato - Agapanto - - Agaves - - Aloè - - fínjophyl- Bela Einília — Bambu japonês — Caclim (cm geral)
— Coroa de Moçambique -- Dois amigos -- Eaphorbias Ec lie verias - Fuchsia - - Gasterias - Gerbera — Haworthia - - Mesembrianthemnm - Onze horas — Perpétua —
Petúnia - - Poinsétia - - Palma de Santa Rita - - Sedam —
Sumaré -- Sansevieras -- Stapelia -- Tinhorão - - Zínia Yucca .
Épocas de floração de algumas plantas vivazes no
Rio de Janeiro
JANEIRO -- "Barba de barata" e "Cedron".
FEVEREIRO
Acalypha hispida
"Manacá", Extremosa" -- "Bela Emilia".
MARÇO — Ixora — "Estrela do norte".
ABRIL - "Amor agarrado" (Antiyonon) — Bougainvillea — Cestrnm nocturnum -- íris — Cedron.
Maio - Abntilon - Espongeira - - Allamanda - Camélia - Poinsétia - - Gerbera - - Montanoa - - Bela Emilia
- Azaléia — Salvia.
Nota -

Nas relações de páginas 127 a esta, em que grupamos as
plantas segundo sua aplicação nas diversas partes do jardim, não separamos as anuais das vivazes, nem as árvores
dos arbustos ou as folhagens das plantas crassas. O leitor
recorrerá às listas das* páginas anteriores, facilmente, para
certificar-se a respeito desses elementos necessários à formação do jardim.

JUNHO — Estrjêla do norte: Cipó São João; Poinsétia ou
"flor de Santo Antônio".
JULHO — Boiigainvillea e Trombetas.
AGOSTO — Aloè — íris — Flor de viúva — Flor de coral.
SETEMBRO - - Acalypha hispida - - Sumaré - - Jasmim
do cabo - - Cedron - - Gloxínia - - Yucca - - Bougainvülea
~ Jacarandá.
OUTUBRO - Lírio do Amazonas - Flor de viúva Bela Emilia.
NOVEMBRO - - Cestrnm noctiirnnm - - Coroa de Moçambique -- Ixora — Jasmim manga - Vinca - - Trombeta.
DEZEMBRO - - Allamanda
buguciro.

Manacá

- Cedron

- Sa-

Texto do desenho da página 136
JARDIM de 20m- (4 •—) em frente a pequena casa
Gramado com pequenos canteiros dispostos sem simetria e lajotas para passagem. Em l, canteiro retangular,
guarnecido de pedras toscas, plantado com um grupo de
gérberas, saudades, ou outra planta de porte idêntico ao
dessas duas; em 2, canto guarnecido de pedras toscas onde
se plantará uma bougainuillea, para subir ao alpendre da
casa, alguns pés de jasmim azul ou de azaléia; em 3, temos
três pedras colocadas irregularmente deixando ao centro
um pequeno espaço para plantar um pé de "dois amigos"
(Enphorbia) ou uma cactácea dos gêneros Opuntia ou
Cereus; em 4, canteiro com plantas, gladwlos, tinhorões,
etc.; em 5, junto à grade uma linha de C anua indica; em 6,
colens e em 7, cactáceas.
Esta planta pode ser aproveitada, com sucesso, cm pequeno terraço, suprimindo-se o gramado e as lajotas, fã-
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zendo-se todos os grupos cm caixas de concreto armado ou
em tijolos e vasos de cerâmica de S. Caetano. No lugar
dos "dois amigos" (4) ficará bem um pequenino repir
cm pequeno tanque raso cercado de plantas.
ftstc projeto foi por nós executado em Belo Horizom
à Rua Raul Pompéia 33.
Sugestões para o que convencionamos chamar "jardim
extensível".
.
Este modelo, especialmente elaborado para ajardina
mento de áreas estreitas e longas (ao lado, à frente e :,..
fundo da casa)serve lauto para lugares imolados, como
para lugares sombrios, e pode ser executado «cUmente, auLntando-se o número de marinho, a vontade. Tambc n
podem ser feitas duas séries de munnhos, com rua l : , « l n
lhada ao centro.
Os "murinhos" serão de tijolo comum (rústico, sem
embôco), de tijolos S. Caetano, de pedra seca ou com juntas
tomadas a cimento. Também poderão ser feüas pequenas
sebes em vez de muros. Neste caso será necessário colocar
nos lugares onde vão ficar os vasos com plantas uma pequena peça (mesa) dissimulada entre as plantas da sebe,

Tardim de 20 m- (mais ou menus) .

para suportar os vasos.
Os vasos com plantas devem ser proporcionais a altuia.
à largura e ao comprimento dos murinhos ou sebes.
Os gramados entre os murinhos poderão ser de grama
propriamente dita, mondo, "ouro em penca", Maranta, Tradescantia, onze horas, violetas, hera, etc.
Em vez de gramado podem essas áreas ser ladnlnadas
colocando-se, então, mais um vaso ao centro, vaso.que devera
ser maior e mais alto que o de frente. Há, ainda «recurso
de deixar-se um pequeno canteiro ao centro do ladrilhado,
onde se plantará um arbusto esguio, uma areca, etc.
Outro recurso interessante será a feitura de «m pé
queno lago no centro dessas áreas (gramadas ou ladnll
das) recebendo um fino esguicho dágua vindo do muro l
teral ou de uma sebe junto desse muro.
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Os vasos no chão, à entrada dos vãos entre os mnri-v, terão plantas com flores e os que ficam sobre os marinhos terão avcncas, samambaias, agavcs, aloés (ou viceversa, segundo as condições de luz e umidade do local).
Junto ao muro lateral far-se-á uma sebe baixa (alteando com os muriiihos transversais) de j a s m i m azul, caliandra, diefeniba(|uia, sanseviera, etc., sendo o muro ou
parede lateral coberto de licra ou de falsa hera.
Esse ""arranjo" a que chamamos "jardim extensível" é
de belo efeito e fácil execução, exige pouca despesa, poucas
variedades de plantas e pequeno trabalho na conservação.
Pode ser aproveitado com resultado em pequenos terraços de arranha-céus, empregando-se então, cactáccas, bromélias, agaves, orquídeas, sansevicras, portulacas, samambaias, petúnias, aloés, cuforbias, etc., sendo a sebe paralela
ao muro substituída por uma jardincira com samambaias.
As figuras dão perspectiva dos 3 tipos a que nos referimos para esse modelo de jardim respectivamente, em
tijolos, pedra e sebes vivas.
As dimensões ficam a critério de cada um, condicionadas às áreas disponíveis ou a ajardinar, porém a a l t u r a dos
murinhos nunca deve exceder a 80 cm.
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JARDIM em frente à casa - - Área quadrada, pequena
Dividimos a área em 9 quadrados separados por uma
cercadura baixa e estreita de "periquito" (Alternantliera)
ou por pedras toscas. Os quadrados dos cantos e do centro são gramados, tendo cada um uma roseira de enxerto
alto, ou outro qualquer arbusto, ao centro, (a mesma espécie em todos, salvo no central que poderá ter um arbusto
diferente e de maior porte).
Nos quadrados não gramados serão plantadas espécies
herbáceas (anuais ou vivazes) podendo ser:
a) da mesma espécie e colorido em todos;
b) da mesma espécie e colorido diferente de dois em
dois;;
c) da mesma espécie e de coloridos diferentes em cada;
d) espécies e coloridos diferentes em cada;;
e) espécies diferentes de dois em dois.

Três sugestões para p e q u e n a s ou g r a n d e s áreas. Os blocos vegetais podein
ser repetidos a vontade e podem ser colocados vls-a-vl« ladeado e n t r a d a
mais ou menos estreita de rtsidéncia ao f u n d o do terr

não

Kste modelo pode ser adaptado a áreas quadrangulares
quadradas, aumentando-se o número de divisor •

vontade.
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O gramado pode ser substituído por uma pequena camada de pedra britada miúda, caso em que convém fazer
as divisões de pedra ou de biixo.

herbáceas anuais de uma das seguintes espécies: alfinetes,
amor-perfeito, begônia rádio, balsâmina, cravos, centáureas.
cravina, cravo de defunto (Tagetes), crista de galo, esporas,
flox, margaridas, petúnias, perpétuas, saudades, zinias, ou
então: Maranta bicolor, rosas-poliantas, avencas, tinhorões,
violetas, samambaias, etc.
As quatro plantas em frente ao barracão podem ser roseiras altas, azaléias, barba de barata, Cedron, Cestrum,
dracenas, manacás, Hibiscus. Yuccas, etc.

Pode-se também substituir o arbusto do quadrado
central ou os de todos os cinco por pequenos repuxos de
esguicho tênue e tanques rasos, redondos.
É realizável ainda em centro de terreno, deixando-se
uma rua ao redor. Neste caso além das divisões de buxo ou
de alternanthera é preciso fazer uma cercadura do perímetro, com essas plantas.
Este projeto foi realizado à Rua Dois de Dezembro 235,
no Rio, sendo empregadas as seguintes plantas: margaridas, cóleos, botão de ouro, begônia semperflorens, jasmini
azul, roseiras e manacá.
JARDIM ao lado da casa — Área de 60m2 (+ —)

Neste projeto demonstramos como uma área pode ser
artisticamente aproveitada. No desenho da página 123
temos o traçado feito por um "biscateiro" (este jardim foi
realizado em residência de pessoa das relações do autor),
sem nenhum plano ou critério, (aliás o levantamento por
nós feito e as convenções adotadas melhoraram muito a
realidade do traçado executado).
Nosso projeto, página 124 para substituir o empírico,
pode ser, assim, descrito, em linhas gerais: Da sapata ou
sargeta do prédio passa-se a um caminho de lajotas quadradas (concreto, granito ou cerâmica de S. Caetano),
sobre gramado. Paralelamente à escada do alpendre construímos uma pequena pérgola para roseiras, trepadeiras,
Bougainvilleas, Thunbergta, ipoméas, etc. À esquerda,
saindo da pérgola, há um alegrete que vai terminar em
frente ao barracão, com roseiras de enxerto alto, azaléias,
brincos de princesa, abntilon, jasmim do cabo, ixora ou
outros pequenos arbustos floríferos; cm baixo vão plantas

Sebes e blocos vegetais com f o r m a s de animais e objetos são condenáveis.
As formas geométricas propriamente ditas são preferidas.

"Arranjo" de a l v e n a r i a de t i j o l o s ou de concreto-armado aplicável em
• diversas modalidades de jardins ( p e q u e n o s e grandes), terraços, e áreas
centrais de e d i f í c i o s m o d e r n o s .

Canto f e i t o com sebe vegetal e p e q u e n o lago t r i a n g u l a r , recurso para t e r renos de íirea m u i t o irregular ou a g u d a .

^^^^M^^^^È^M^
• ^^j^Mt&Mlüaaim üül)
Sebe curva em c a n t o ou f u n d o de j a r d i m ; ao c e n t r o uma
.iarriio com flores ou um banco.
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idú-iii par;i ] i i ' ( i u e n o j a r d i m em ttrraco, com pequenos "canteiros móveis''
de concreto a r m a d o e vasos esparsos, sem s i m e t r i a . Como os "Canteiros
móveis" têm pouca p r o f u n d i d a d e , semente poderão conter pequenos cactos.
portulacas e plantas rasteiras em grt ral. A posição dos vasos e canteiros
pode variar de acordo com a área disponível dos terraços.
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Para pequenos terraços e alpendres uma " j a r d i n c i r a " f e i t a com ripas, pintada de branco, pode conter numerosas latas (pintadas, de cor e s c u r a ) , com
tiiihorm-K, «Mileus, pfpcroiiiias, rarlus e t c . (Foto da residência do a u t o r ) .

Os "blocos" e "sebes" vegetais devem obedecer a f o r m a s gtométricas e
n u n c a f e i t i o s de animais e coisas. Damos nesta pagina algumas idéias que
podem ser aproveitadas nos pequenos jardins.

"Expressivo contfaste entro uma janela sem vasos com plantas e, a mesma,
com dois simples vasos de samambaias, ainda em princípio
de desenvolvimento.

Q u a l q u e r á r e a , por exígua que seja, pode ser aproveitada
•• a d o r n a d a com plantas. A foto mostra um "canto" com
menos de 2 metros quadrados, c u l t i v a d o pelo autor.

S u g e s t ã o i-tara u m j a r d i m d o p l a n t a s c r a s s a s n u m
a r r a i i l i a - c ó u . o p i s o c de l a . i u t a s c..m g r a n i a n a s j i n i l a s ; u m pequeno m »
,lc pedras toscas Eorma n oantfclro, onde d.^ve si-r posta uma lioa c a m a d a
d,, m i s t u r a d , , areia, terrico c um pouco de barro; em b a i x o , cm poslg&i
conveniente c de modo que haja fácil escoamento, haverá um .•»v:«l<> '
,lr.-ii.. v a r a :i s águas di i r r i Lvacã o e do c h u v a . S e r ã o plantados cão»
d i v c - r s o s . i > c i | i n > t K i s a.n-nves, a l o c s , s:i n s o v i c i - a s . s i ' d n m . portulaceas,
. • i i r õ r b i a s , etO.
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A PRIMEIRA EDIÇÃO DE "JARDINS"
Transcrevemos abaixo algumas palavras da imprensa
do Rio, São Paulo e Minas Gerais sobre o aparecimento da
1." edição deste livro.
A Manliã (Rio), em 7 de abril de 1943, publicou o seguinte :
Entre as diversas finalidades dos Clubes Agrícolas assistidos pelo
Serviço de Informação Agrícola, inclui-se a de manter um jardim,
pequeno que seja, ou cultura de flores e plantas ornamentais em
vasos e janelas, com o intuito de embelezar e tornar mais agradável
o ambiente rural, despertando nos sócios o interesse pela jardinagem e influindo para que eles pratiquem em suas casas, enfeitando-as, cuidando dos detalhes externos e internos. A propaganda da
vivenda bonita, confortável, alegre e higiênica, representa assim um
excelente meio de colaborar para o melhoramento da vida rural, ao
mesmo tempo que vai revelando ao espírito dos clubistas a verdadeira compreensão do "lar", no seu amplo e justo significado. O
livro JARDINS, do agrônomo Leonam de A. Pena, é um g u i a magnífico para a organização de jardins e a ornamentação de residências. Recém-editado, com todo o capricho, pelo Serviço do Informação Agrícola, está sendo enviado aos clubes agrícolas - - para que
em todo o Brasil se faça uma grande campanha pela vivenda bonita
nos meios rurais.

São da revista Vamos Ler (Rio), de 15 de abril de 1943,
as seguintes palavras:
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de begônias. um canteiro de tinhorões, um apanhado de ficos, uma.
formosa roseira de rubras ou alvas rosas vermelhas.
K, assim, com muita alegria que agora recebemos o livro,
documentado, moderno, acessível e muito prático, em que o Sr. Leonam de Azeredo Pena, que é também um lúcido tradutor de SaintHilaire e o vitorioso autor de um guia do Jardim Botânico do Riode Janeiro, nos fala de "Jardins" - obra editada pelo Serviço de
Informação Agrícola do Ministério da Agricultura.
O problema da localização, do arranjo, do sortimento vegetal de
jardins grandes c pequenos, de jardins em terraços, de plantas em
vasos e de jardineiras -- tudo o que si- r e f i r a a plantas, flores, arbustos decorativos, aí está, num volume que, ameno, escrito sem
qualquer fumo de pedanteria agronômica rnuito especializada, desdelogo estimula no leitor, mesmo naquele que jamais tomou de uma
enxada ou de um ancinlio, o desejo cio imediatamente iniciar, em
seu quintalejo. ou num palmo de terra que fica entro a calçada da
rua e a fachada da casa, um jardinzinho por conta própria. ..
O Sr. Alexandre Curt Brade, do Jardim Botânico do Rio do Janeiro, afirma, aulori/.adumente, sobro o livro de Leonam de Azeredo*
Pena:
"É um consultor prático para todos os amadores de plantas e
jardins abrangendo todas as questões, mesmo as mais simples, de
modo facilmente compreensível e aplicável. Especialmente interessantes são os conselhos que este manual inclui para o arranjo gracioso e artístico dos jardins e ornamentação dos lares por meio das
plantas".
O Sr. Leonam do Azeredo Pena realizou seu trabalho num sentido essencialmente prático: e estamos certos, certíssimos, de que
ele seráá o responsável por muitas centenas de novos jardins em todo&
os recantos do imenso território brasileiro.

O Minas Gerais, órgãos oficial do Governo de Minas
Gerais, registrava em sua edição de 30-4-1943:
LEONAM DE A. PENA: "Jardins" (Pequenos jardins,
jardins em terraços, plantas em vasos e jardineiras} .
— Serviço de Informação Agrícola, Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1943.

JARDINAGEM, ARTE SOCIAL
Voltamo-nos cada vez mais para a jardinagem, arte social por
excelência, na expressão de um pensador francês. Nada poderemos
encontrar de mais repousante que um pedaço do rclva, um recanto

• Publicado pelo Serviço de Informação Agrícola do Ministério da
Agricultura, apareceu em um bem impresso volume, copiosamente
ilustrado, o excelente manual de jardinagem cujas indicações bibliográficas encabeçam estas linhas. Destina-se- a obra aos que cultivam

— 160 —
pequenos jardins, jardineiras' e plantas em vasos, e é seu autor um
competente agrônomo do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, o Sr. Leonam de A. Pena. que soube reunir no trabalho agora
dado a público as melhores idéias práticas sobro jardinocultura,
acompanhadas de .indicações científicas indispensáveis ao conhecimento e trato -das plantas.
As indicações botânicas são singelas e elementares, ministradas
em linguagem acessível a todos, pois o autor teve em vista oferecer
.aos amadores dessa arte social que é a jardinagem, tão generalizada entre nós, um consultor prático que os oriente o estimule. Daí
a sua preocupação de -entremear o texto com o maior número possível de ilustrações. Estas serão, por certo, particularmente apreciadas pelos que se interessarem pelo presente trabalho, que, em
.sucessivos capítulos, trata das áreas, desenhos, projetos e enfeites
de jardins1, aléias, cercaduras de canteiros, traçados de jardim no terreno, ferramentas, sebes, mosaicoculturas, plantio, sementeiras, adubação, tratos e conselhos, jardins em terraços, plantas em vasos c
jardineiras, terminado com uma longa lista do plantas para as mais
variadas práticas de jardinagem e ornamentação.
Entre as ilustrações, figuram sugestivos traçados de jardins,
terraços, sebes e blocos vegetais, assim como arranjos de alpendres,
jardineiras, etc.
Resta-nos fazer nossas as seguintes palavras de Paula P. Horta
Laclette, naturalista-auxiliar do Museu Nacional, que se lêem no
Prefácio.
"Tanto a parte de jardinocultura como a de indicação científica
das plantas merecem absoluta confiança; são fruto da experiência o
do conhecimento .Embora a estética de um jardim esteja sujeita ao
•gosto do seu proprietário, a leitura deste manual evitará, com certeza, efeito.» lamentáveis ou mesmo desastrosos, provenientes da falta
•de hábito na execução".

O jornalista Vivaldo Coaracy, em sua "A Nota do Rio",
publicada na edição de l de setembro de 1944 em a Folha
da Manhã (São Paulo), tratou de "Jardins" na crônica que
em seguida transcrevemos:
JARDINS
Os jardins estão se tornando cada vez mais raros. Nesta época
de encilhamcnto imobiliário, de dinheiro abundante e pouca coisa
<jue comprar com ele, com as populações urbanas crescendo desproposiladamente, cada palmo de terra é aproveitado para nele se
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plantar pedra e concreto que são coisas que não dão nem folhas
nem flores. Por enquanto dão dinheiro que sempre é um frutoapetecido.
Multiplicam-se as construções. Por toda a arou urbana vão brotando e espigando casas de apartamentos e chamadas casas de residência onde os arquitetos querem nos convencer do que existe
espaço vital. Com a preocupação do máximo aproveitamento utilitário do magros lotes de terreno, vão desaparecendo aqueles jardins e quintais de proporções racionais que faziam parte integrantede Ioda moradia, de acordo com as antigas construções.
É um mal c é um ,èrro. O homem não foi f e i t o para viver
encafuado no aperto das peças exíguas que, constituem as residências de hojjc. Se dentro de casa, existe uma relação numérica
de área mínima para cada habitante (to .domicílio, também hoje é
reconhecido que cada indivíduo requer uma área mínima de espaçoao ar livre para viver em condições de conforto e higiene. O processo moderno de comprimir residências na multiplicação dos andares dos arranha-céus despreza essa consideração elementar. É
preciso tirar o máximo de rendimento de cada centímetro quadrado
de terreno. E por essa mesma razão onde se construam ainda casas
em vez de apartamentos, os jardins c quintais são reduzidos a uns
retalhinhos quadrados em que não é possível estender um lençol a
cor ar.
Mas o homem sente a falta dos jardins. Instintivamente, percebe que as plantas são companheiras necessárias à sua existência.
Não compreenderá bem porque, nem terá mesmo a noção nítida
dessa necessidade, cujos fundamentos não seria aqui o lugar de
analisar. í\!as o instinto se afirma. E a prova está em que raro
é o apartamento em que, numa varanda, num peiloril de janela
quando não haja um terraço, não se vejam alguns vasos que exprimem a saudade que o morador sente dum jardim que não possui,
oue talvez nunca tenha possuído.
Esse instinto é primitivo e não é produto da educação. Vai
a g e n t e a uma favela, por exemplo, No quadro de pobre/a e miséria circunjacente, nunca faltam latas velha.' o panelas furadas onde
pés de cravo e cristas do galo sugerem o jardim no meio do monturo.
A verdade, porém, é que. em regra, não sabemos aproveitar,
para satisfazer essa necessidade que temos da vizinhança das plantas, os retalhinhos do terreno de que possamos dispor, as varandas
e terraços dos nossos apartamentos. Entretanto, para que saiba,
quanta coisa bonita se pode fazer aí!
É o que ensina um livrinho que acaba de me cair nas mãos o
que provocou estas reflexões que substituem a Nota de hoje.
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Quase sempre desconhecemos as publicações oficiais. E' uma
•prevenção que temos, talvez provinda de certas-experiências, contra
•esse gênero de literatura em que se gasta muilo papel com pouca
eficiência. Mas há publicações oficiais de valor real, de mérilo indiscutível e cuja divulgação eficaz produziria compensadores benefícios. Este livrinho de que falo, por exemplo, editado pelo Servião
de 'Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, intitula-se
"Jardins" e é de autoria do agrônomo Leonam de A. Pena. A sua
leitura é um encanto e dá uma gana doida na gente do ir logo, a
qualquer custo, arranjar o seu jardinzinho. Procurem conhecê-lo,
.que não se arrependerão.
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