
7 PLANTAS
para  o  seu  home o f f i ce  





Resolvi fazer este e-book pois estamos em isolamento social e 

muitos de nós estão trabalhando em casa. Estamos nos adaptando 

e construindo um cantinho para chamar de home office. 

Escolhi plantas que tenho em casa e no escritório, são plantas 

bonitas, de fácil cuidado e que vão te ajudar a dar uma sensação 

de bem-estar, de acolhimento. 

É muito gratificante viver com plantas!

PAISAGISMO É QUALIDADE DE VIDA



ZAMIOCULCA
Zamioculcas zamiifolia

A zamioculca é uma planta excelente para uma 

sala ou escritório com pouca iluminação, não 

deve receber luz solar direta. As folhas são 

verde escuras e brilhantes. 

Necessita de pouca água, é melhor regar menos 

pois o excesso pode matá-la. 

Esta planta tem o crescimento lento e requer 

pouca manutenção. É uma ótima opção para 

quem não tem muito tempo para cuidar.

Deixe longe de crianças e animais pois todas as partes são tóxicas.



Camedórea-elegante
Chamaedorea elegans

A camedórea-elegante já necessita de um lugar com boa 

iluminação, próximo de uma janela e que não receba sol 

direto nas folhas.

Essa palmeirinha cresce muito bem em vasos, é fácil de 

cuidar e muito usada para decoração de interiores. 

Segundo estudos da NASA, esta planta ajuda a combater 

a poluição em ambientes fechados absorvendo o 

formaldeído, por exemplo, que é encontrado em tecidos 

sintéticos, em móveis de compensado, sacos e toalhas 

de papel. A exposição a essa substância pode causar 

irritação nos olhos, nariz e garganta.



AGLAONEMA PATTAYA 
Aglaonema commutatum

Esta planta tem uma folhagem linda e 

não passa desapercebida onde estiver. 

Ela precisa de claridade mas não pode 

receber luz solar nas folhas. A 

aglaonema ficará bem em escritórios 

que não utilizem ar condicionado, ela 

não gosta de frio e vento. 

É uma planta rústica e de fácil cuidado, 

ótima para quem ainda não tem muita 

experiência.

Deixe longe de crianças e animais pois todas as partes são tóxicas.



Espada-de-são-Jorge
Sansevieria trifasciata

A espada de São Jorge é perfeita para quem está entrando

no universo das plantas. Eu diria que é quase indestrutível!  

Ela é muito versátil pois pode ser colocada no sol, meia

sombra e até sobrevive em locais com baixa iluminação. 

Outra qualidade é a capacidade de absorver uma  grande 

variedade de toxinas do ar.

As plantas de interior não apenas fornecem oxigênio  para 

um ambiente  fechado, elas também reduzem a quantidade 

de dióxido de carbono do ar em cerca de 10% em escritórios 

com ar condicionado, e em 25% em edifícios sem ar 

condicionado.

Deixe longe de crianças e animais pois todas as partes são tóxicas.



Pacová
Philodendron Martianum

O pacová é uma planta nativa do Brasil, 

apresenta uma folhagem linda, longa e 

brilhante. É muito usada em ambientes 

internos para decoração. Fica excelente 

em vasos grandes colocados em lugares 

arejados e protegidos do sol pleno. Uma 

planta fácil de cuidar e pouca exigente 

em regas, geralmente 1 vez por semana 

é o suficiente. 



Guaimbê
Philodendron bipinnatifidum

O guaimbê é uma planta escultural, as folhas 

são grandes, recortadas e muito bonitas. É uma 

planta nativa, frequente em praças e parques 

das cidades. Mas também fica linda plantada 

em vaso e colocada em ambientes internos 

que recebam luz solar ou boa claridade.

É uma planta rústica de fácil cuidado.

Deixe longe de crianças e animais pois todas as partes são tóxicas



Figueira-lira
Ficus lyrata

A figueira-lira é  uma árvore tropical muito 

ornamental, é a planta da moda no momento. Tem 

sido muito utilizada na decoração de ambientes por 

arquitetos e designers.

É uma excelente planta para ambientes internos, 

deve ser colocada próxima a uma janela com boa 

iluminação, as folhas não devem receber sol intenso 

caso tenham sido plantadas em estufa. O ideal é 

mantê-la em ambientes sem ar condicionado.. 



Espero que gostem    

dessas 7 dicas!

Fiquem bem.



magalitamaki.com.br @magalitamaki 11 97372 2423

Entre em contato, estou à disposição

para te ajudar!


