
projeto paisagístico

dicas essenciais
para o seu



www.cascalheiragarden.com.br

O intuito principal do paisagismo é tornar um terreno atraente 
e convidativo acrescentando características próprias. Com 
projetos bem elaborados e executados, é possível resolver 
problemas estéticos e até questões de privacidade das casas. 
Combinar a natureza com construções pode ser um desafio, 
porém com cuidado e paciência, será prazeroso. 

Paisagismo
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O primeiro passo que deve ser dado é a criação de um plano de design. Antes 
de ir à lojas de materiais e comprar tudo o que achar interessante, é 
necessário fazer um plano para saber exatamente o que se deve adquirir e 
como este determinado material poderá ser usado na execução do projeto. 

Antes de começar o paisagismo, é necessário considerar o tipo de 
manutenção das plantas e se o local vai permitir que elas cresçam, ou se 
mantenham. Algumas plantas não se desenvolvem em locais muito quentes, 
outra em locais muito frios. Esses pontos devem ser levados em consideração 
antes de escolher quais plantas enfeitarão o seu jardim. As características do 
solo também precisam ser avaliadas, não se pode exigir que uma planta se 
mantenha bonita em um solo que não é propicio para seu desenvolvimento. 
Entendido isso, vamos aos pontos, dessa vez detalhados!
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Antes de iniciar, você precisa conhecer os limites e espaços 
disponíveis, como quer e poderá usá-los. No projeto, é preciso 
detalhar as características do seu quintal, partindo de garagem 
e piscina, até árvores ou pequenas plantas que você pretende 
manter no jardim. Você pode também acrescentar pátios e 
calçadas ao seu projeto.

Compreender quanta luz solar está disponível na sua 
propriedade é imprescindível, pois pode afetar diretamente o 
tipo de plantas que você vai escolher. Para que suas plantas 
não morram, anote os locais que fazem sol ou sombra e qual a 
média de tempo da duração de cada um.
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Observar cuidadosamente a topografia, a vegetação existente 
nas áreas próximas. Ter cuidado extra com o solo e o seu entorno 
faz toda a diferença no resultado final. Para que ele seja positivo, 
é necessário escolher plantas que possam se adequar ao 
ambiente que está sendo disponibilizado.

Além das plantas, seu projeto vai ficar ainda mais bonito se usar 
iluminações artificiais (para a noite), jarros ou pedras 
decorativas. Estes elementos deixam o ambiente mais atraente, 
mas é preciso ter cuidado ao usá-los, muitos acessórios podem 
deixar a decoração poluída, com a sensação de lotada.
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O clima no nosso país é relativo a depender do Estado em que 
nos encontremos. Ao escolher quais plantas trarão vida ao seu 
jardim, você precisa levar em consideração qual o clima 
predominante do local onde você mora. Algumas plantas são 
extremamente resistentes ao calor e podem passar alguns dias 
sem irrigação, como é o caso dos cactos ou dasilírios, mas cada 
escolha precisa ser bem feita.

Percebeu como as dicas são simples? Basta ter paciência e atenção antes 
durante e depois da execução do projeto. A área externa possui luzes e 
sombras, as quais permitem que existam ângulos surpreendentes de 
diferentes. Quanto mais a natureza faz parte de um espaço, mais belo e 
aconchegante ele pode se tornar.
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A Cascalheira Garden é uma empresa do setor de Jardinagem e Paisagismo localizada em 
Camaçari, Bahia.

Coordenada pela paisagista Bárbara Monteiro oferece soluções e projetos personalizados 
de paisagismo para residências e empresas. Aqui nossos clientes encontram uma grande 
variedade de produtos como plantas naturais e artificiais, flores, vasos, ferramentas, móveis 
e diversos artigos para jardins, organizados num espaço amplo e agradável, num ambiente 
que inspira a criatividade, cheio de novidades e repleto de vida.

Nossa Loja conta com profissionais qualificados e experientes que oferecem um 
atendimento de qualidade prezando sempre pela satisfação do cliente.

Conheça nosso site:  www.cascalheiragarden.com.br


