
Nº 16 -  PROGETTO “SERRA VIVAIO” 

(PROJETO “ESTUFA VIVEIRO”) 
 

(Valor total a ser recolhido: R$ 45.000,00) 
Valore da raccogliere: € 7.500  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Realização de 

um VIVEIRO para o cultivo de 
“Plantas Medicinais e Aromáticas” – “PlaMA” 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

As plantas medicinais e aromáticas fazem parte do cotidiano das pessoas, é dentro do 

âmbito da família que os conhecimentos a respeito de sua utilização se propagam, na maioria 

das vezes de forma oral, onde se configuram como um recurso tradicionalmente utilizado pela 

população no tratamento de diversos problemas de saúde, assim como condimentos no 

preparo de alimentos. 

Esse projeto visa a implantação de viveiro para produção de mudas de plantas 

medicinais e aromáticas com base no saber tradicional e científico, envolvendo principalmente 

mulheres e jovens das comunidades, que irão contribuir com a transmissão do conhecimento 

popular. 

O cultivo de plantas medicinais e aromáticas é uma atividade com forte apelo 

econômico e social, gerando emprego e renda na agricultura graças à elevada demanda de 

mão-de-obra. Outra característica importante é a geração de renda em pequenas áreas, o que 

torna estes cultivos ideais para as pequenas propriedades rurais e os agricultores familiares. 

A PAG. 12 COMINCIA PER 
GLI AMICI IN ITALIA 
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 2. OBJETIVOS 

2.1 Geral  

 

Construir, de modo participativo, um viveiro de mudas para cultivo de plantas 

medicinais e aromáticas, visando promover de uma forma prática e colaborativa o 

aprendizado, assim como incremento de renda para a comunidade do entorno da escola, 

os estudantes e famílias, possibilitando o resgate cultural local e geração de renda. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

 Produção de conhecimento e informações sobre as relações e práticas cotidianas no 

manuseio, manutenção e cultivo de plantas e ervas medicinais; 

 Catalogar os saberes da comunidade e integrá-los ao processo de socialização; 

 Doação de mudas terapêuticas à comunidade no entorno da escola; 

 Difusão dos conhecimentos científicos baseado nos saberes populares acerca dos 

princípios ativos de plantas medicinais e aromáticas; 

 Desenvolver cartilhas e métodos pedagógicos para propagar os conhecimentos 

científicos e populares presentes na medicina popular alternativa. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O cultivo de plantas medicinais e aromáticas é comum em nossa região. As áreas onde 

as plantas se desenvolvem naturalmente estão cada vez mais reduzidas pelas pressões 

exercidas pelo desmatamento, agricultura extensiva, urbanização, entre outros. Este fato tem 

colocado em risco certas espécies mais populares para o consumo e de baixa ocorrência em 

ambientes naturais. 
 

Diante do exposto, esse projeto objetiva a implantação de um viveiro- escola para a 

produção de plantas medicinais e aromáticas.  Esse viveiro será instalado na Escola Família 

Agrícola “A Partilha” ETFAP, que já conta com área apropriada para esse fim, e será gerido em 

conjunto por docentes, estudantes, comunidade ao entorno e funcionários da escola. 
 

A implantação de um viveiro-escola trará como potenciais resultados, o fornecimento 

de mudas para as famílias e comunidade ao entorno, a capacitação dos estudantes da ETFAP 

para produção com planejamento do suprimento de mudas para uso e comercialização como 

fins terapêuticos. 



3 
 

4. PÚBLICO ALVO 

Alunos da EFTAP e agricultores familiares da comunidade a qual a EFTAP está inserida. 

5. BENEFICIÁRIOS 

Este projeto beneficiará diretamente a 500 estudantes matriculados no curso Técnico 

de Agricultura da EFTAP e também a agricultores e agricultoras familiares residentes na 

comunidade em que a entidade está inserida e que tenham interesse em se capacitar na 

atividade. 
 

6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 O Projeto Plantas Medicinais e Aromáticas terá como área de abrangência os mais de 

trinta Municípios contemplados pela ação da escola. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O Projeto terá prazo de execução de 12 meses após o recebimento dos recursos. 

 

8. METAS/ATIVIDADES 

1. Implantar na EFTAP um viveiro para produção de mudas de plantas medicinais e 

aromáticas; 

2. Capacitação técnica dos estudantes matriculados na ETFAP para produção de 

mudas em viveiro; 

3. Capacitação técnica de agricultores e agricultoras das comunidades na produção 

de mudas de plantas medicinais e aromáticas assim como sua utilização; 

 

4. Realização de oficina sobre métodos e o uso terapêutico das plantas. 

 

9. METODOLOGIA 

O trabalho visa desenvolver com os estudantes e comunidade da ETFAP a importância 

da vivência com a natureza, a partir do cultivo e utilização de ervas medicinais e aromáticas 
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nas comunidades, quintais de casas, espaços de escolas e associações comunitárias, sob a 

perspectiva de viveiro, pensados e construídos coletivamente. 
 

A partir do desenvolvimento de uma pedagogia dialógica considerando os saberes 

populares aliados ao conhecimento científicos, serão discutidos a utilização terapêutica das 

plantas medicinais e aromáticas e seu uso nas comunidades assim como a sustentabilidade na 

produção agrícola. Construindo oficinas, onde educadores e educandos, famílias e 

comunidade, irão partilhar do cultivo e da utilização de plantas medicinais e aromáticas para 

fins terapêuticos e fonte de renda complementar. 
 

Este projeto irá proporcionar uma rede com difusão de saberes populares que vai desde 

a manipulação da terra no cultivo de plantas, perpassando pelo conhecimento dos nomes 

populares, científicos e o princípio ativo, até a utilização das partes das plantas e os tipos de 

doença que combatem. Resultando na melhoria de práticas cotidianas responsáveis que 

gerem qualidade de vida e renda para todos envolvidos. 

 

10. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 

Para a instalação de um viveiro devem-se considerar alguns aspectos e critérios 

importantes como:  boas condições de acesso que minimizam os custos de produção, além de 

contribuir para a manutenção da qualidade das mudas, até o plantio; o terreno escolhido deve 

apresentar leve declividade, no máximo 3%, para evitar acúmulo de água em períodos 

chuvosos, a orientação da área escolhida deve, preferencialmente, estar com sua face maior 

voltada para o norte, permitindo maior incidência de luz solar durante o dia todo, além de 

propiciar a maior proteção dos ventos fortes vindos do sul; fonte de água de boa qualidade, 

com produção suficiente para o abastecimento do viveiro do local. 
 

Previamente à implantação do viveiro de mudas, é importante realizar o controle de 

formigas cortadeiras, no local e nas áreas ao redor da futura instalação. O solo deve apresentar 

boa drenagem, estar livre de plantas invasoras, doenças e pragas. Quando o solo não for 

impermeabilizado, o chão do viveiro deve ser coberto por uma camada de brita, ou outro 

material que exerça a função de facilitar o escoamento das águas, bem como o controle de 

plantas daninhas. 
 

Os estudantes envolvidos neste projeto serão capacitados em todas as etapas do 

processo de implantação desde a escolha da área para implantação do viveiro até a 

comercialização, por meio de palestras e aulas práticas que serão ministrados por professores 

da EFTAP. 
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11. MODELO DE GESTÃO 

O Viveiro de mudas da escola será gerido pela EFTAP, de acordo com o planejamento 

técnico elaborado por profissionais da área. 

 

12. RESULTADOS ESPERADOS 

A partir das ações a serem implementadas pretende-se, assegurar a os estudantes, 

capacitá-los nos segmentos tecnológico, e gerencial; difundir e transferir tecnologias capazes 

de melhorar a produtividade, qualidade e competividade dos produtos; aumentar a oferta de 

trabalho dos agricultores envolvidos e, difundir as técnicas apreendidas para os produtores 

estabelecidos na área de abrangência do projeto. 

São esperados os seguintes resultados após a conclusão do projeto: 

Econômico 

 Incrementar produção de plantas medicinais e aromáticas; 

 Promover trabalho e renda aos beneficiários; 

 Agregar valor as plantas medicinais a partir do uso terapêutico. 

Tecnológico 

 Desenvolver e transferir tecnologias, produtos e serviços, agregando valor 

social e econômico na produção de plantas medicinais e aromáticas; 

 Aprimorar a produtividade das plantas medicinais e aromáticas. 

 

Social 

 Incentivar a participação de jovens e mulheres na produção de plantas 

medicinais e aromática para melhoria de renda; 

 Ampliar a oferta de postos de trabalho nas comunidades envolvidas; 

 Difundir o uso terapêutico das plantas. 

Ambiental 

 Estabelecer um sistema de manejo de cultivo que privilegie a biodiversidade 

ambiental; 
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 Realizar o aproveitamento de todos os produtos, evitando resíduos; 

 Desenvolver processos e produtos com reduzido impacto ambiental sobre 

os recursos hídricos, do ar e do solo. 

 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e contínua com todos os envolvidos no projeto, por meio 

de reuniões técnicas. O monitoramento será realizado pela EFTAP que, mensalmente, 

apresentará um relatório de atividades realizadas e sugestões para execução junto ao público 

alvo. 

Serão realizados encontros para acompanhamento e de avaliação dividido nas 

seguintes etapas, um no início do projeto, após seis meses, e o último no final do período da 

implantação do Projeto. 

 

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

ATIVIDADES 
MESES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Sensibilização das 
Comunidades 

X            

Seleção dos beneficiários X            

Implantação do viveiro X X           

Aquisição e plantio de 
mudas das plantas 
medicinais e aromáticas 

X X X          

Realização de curso de 
capacitação em produção 
de mudas sem viveiro 
(20 horas) 

 X           

Aquisição de equipamento 
e material permanente 

X X           

Realização de 
acompanhamento técnico 
mensal no viveiro de 
produção de mudas 

X X X X X X X X X X X X 

Aquisição de equipamentos 
e material permanente 

X X           

Manutenção de atividades 
no viveiro 

  X X X X X X X X X X 
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Bragança Paulista, 23 de janeiro de 2019 
 
Apresentamos abaixo 02 opções de estufas com os respectivos preços: 

 
 
 

Orçamento 01: 
 

Especificações do Modelo Plant- TOP-8. 
Orçamento para estufa de uso agrícola de 24,00 mts de largura por 24,00 mts de 

comprimento, sendo uma área total de 576m².    
 
 

Características: 
Largura Máxima 24,00 mts (03 estufas geminadas de 8 metros) 
Comprimento Máximo 24,00 mts (8 módulos de 3,00 metros). 
Altura na Lateral Livre 3,20 mts  
Altura no topo 4,80 mts  

 
Especificações Técnicas para o Modelo TOP: 

Aço - Tubos de aço carbono zincado interno e externo com costura metalizada conforme 
norma NBR 6591 com as seguintes especificações:  

 Arcos – Tubos de 2” na espessura de 1,25mm espaçados a cada 3 metros. 

 Travamentos Superiores (1 linha longitudinal) - Tubos de 2” na esp. de 1,11mm. 

 Contraventamentos Frontais (“Mão Francesa”) – Tubos de 2” na esp. de 1,11mm. 

 Travessas Frontais e Laterais – Tubos retangulares 50x30 na espessura de 1,11mm. 
Mourões - Tubo de aço carbono com costura galvanizado à fogo em banho de zinco fundente 
conforme norma ASTM A-153 e ASTM A-123 na espessura de 1,50mm. 
Kit-Tirante – Interno e Externo com cabo de aço 4,76mm, catracas e Hastes de 1m. 
Calha Central – De Alumínio com perfil interno para fixação do filme de cobertura. (Calha alta). 
Fixação de Filme e Tela – Perfil de alumínio com tolerância de acordo com a norma ANSI       H 
35.2 e mola em arame de aço frutifio em forma “zig-zag”. 
Peças para Conexões e Parafusos - Galvanizados em eletrolítico. 
Filme Agrícola de Cobertura – Filme de Polietileno com tratamento contra raios ultravioleta de 
150 micra. 

Preço: 
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(01) Orçamento (A) Estufa Modelo TOP – Totalmente Galvanizada – 24,0m x 
24,0m x 3,2m – Calhas centrais em Alumínio – Tirante p/ Laterais + Perfis de 
Alumínio e molas p/ mureta. 

Qtd. Produto Valor 

01 
Estufa Modelo Plant- TOP-8 de 24m de Larg. x 24m de Comp. = 
576m² 

R$ 26107,00 

03 
Bobinas de Filme Agrícola Difusor de Luz 10x29 de 0,150Micras para 
Cobertura 

R$ 3307,00 

01 
Bobina de Tela Leve Ráfia Preta para Laterais, Frente e Fundo de 
3x100x50% 

R$ 900,00 

03 
Portas de Aço Galvanizado 1,10m x 2,20m com Tela Leve Ráfia de 
50% Preta 

R$ 1725,00 

Valor Total da Estufa + Opcionais R$ 32.039,00 

 
Orçamento 02: 

 
 Especificações do Modelo Plant- PAM-8. 

Orçamento para estufa de uso agrícola de 24,00 mts de largura por 24,00 mts de 
comprimento, sendo uma área total de 576m².    
 

Características: 
Largura Máxima 24,00 mts (03 estufas geminadas de 8 metros) 
Comprimento Máximo 24,00 mts (8 módulos de 3,00 metros). 
Altura na Lateral Livre 3,20 mts  
Altura no topo 4,80 mts  

 
Especificações Técnicas para o Modelo PAM: 

Aço - Tubos de aço carbono zincado interno e externo com costura metalizada conforme 
norma NBR 6591 com as seguintes especificações:  

 Arcos – Tubos de 2” na espessura de 1,25mm espaçados a cada 3 metros. 

 Travamentos Superiores (1 linha longitudinal) - Tubos de 2” na esp. de 1,11mm. 

 Contraventamentos Frontais (“Mão Francesa”) – Tubos de 2” na esp. de 1,11mm. 

 Travessas Frontais e Laterais – Tubos retangulares 50x30 na espessura de 1,11mm. 
Mourões – Mourões em madeira tratada, eucalipto roliço de 10 a 12 cm. (OPCIONAIS). 
Kit-Tirante – Interno e Externo com cabo de aço 4,76mm, catracas e Hastes de 1m. 
Calha Central – De Alumínio com perfil interno para fixação do filme de cobertura. (Calha alta). 
Fixação de Filme e Tela – Perfil de alumínio com tolerância de acordo com a norma ANSI       H 
35.2 e mola em arame de aço frutifio em forma “zig-zag”. 
Peças para Conexões e Parafusos - Galvanizados em eletrolítico. 
Filme Agrícola de Cobertura – Filme de Polietileno com tratamento contra raios ultravioleta de 
150 micra. 
 

Observação: Filme de cobertura, telas laterais e a porta são opcionais que podem ser 
excluídos se necessário. 
 

Preço: 
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(02) Orçamento (C) Estufa Modelo PAM – Parte Aérea Totalmente Galvanizada – 
24,0m x 24,0m x 3,2m – Calhas centrais em Alumínio – Tirante p/ Laterais + Perfis de 
alumínio e molas p/ mureta – Mourões em madeira (OPCIONAIS) 

Qtd. Produto Valor 

01 
Estufa Modelo Plant- PAM-78de 24m de Larg. x 24m 
de Comp. = 576m² 

R$ 17243,00 

01 
Conj. Mourões em eucalipto tratado de 10 a 12cm de 
diâmetro 

R$ 3827,00 

03 
Bobinas de Filme Agrícola Difusor de Luz 10x29 de 
0,150Micras para Cobertura 

R$ 3307,00 

01 
Bobina de Tela Leve Ráfia Preta para Laterais, Frente e 
Fundo de 3x100x50% 

R$ 900,00 

03 
Portas de Aço Galvanizado 1,10m x 2,20m com Tela 
Leve Ráfia de 50% Preta 

R$ 1725,00 

Valor Total da Estufa + Opcionais R$ 27.002,00 

 

 
 
Condições: 

Montagem – Não inclusa neste orçamento, pode ser negociada separadamente. 
Frete – FOB/Fábrica (Favor indicar transportadora) 
Prazo de Entrega: 30 a 45 dias do pedido. 
Forma de Pagamento: 50% no ato do pedido + 50% na entrega dos materiais. 
 (A NEGOCIAR). 
Validade da Proposta: 10 dias desta data. 
 

Fica por conta do Cliente: 

 A construção de muretas laterais e o fornecimento de areia, pedra, cimento e blocos. 

 Fornecimento de energia elétrica e água nas proximidades do local de montagem. 
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 Providenciar local seguro e próximo à obra para guardar os materiais. 

 Compactar, nivelar e limpar o terreno para a instalação da estufa. 

 O terreno não poderá conter: entulhos, galhos, árvores, pedras ou qualquer outro tipo 
de coisa que possa impedir na montagem da estufa. 

 
A Plant-Tec Estufas Agrícolas garante por 1 (um) ano, a partir da data de 

entrega, todos os materiais instalados quanto a possíveis defeitos de fabricação, com 
exceção dos filmes agrícolas e telas, que seguem legislação específica de seus 
fabricantes. A garantia ora citada é exclusivamente para materiais fornecidos e 
serviços executados pela Plant-Tec, cabendo a reposição física imediata dos materiais 
danificados. 

A Plant-Tec não se responsabiliza por qualquer alteração na quantidade de 
material como areia, pedra, cimento e blocos devido ao terreno não ser devidamente 
nivelado. 

Exclui-se da garantia estruturas montadas sobre materiais alternativos, danos 
causados por má operação ou conservação pelo usuário ou oriundos da ação 
agressiva de agentes da natureza (exemplo: tempestades, granizos, vendavais) 
mesmo durante o processo de montagem. 

 
Atenciosamente,                                 Bruno Pinheiro 

Departamento de Vendas 
Fone: (11) 4035-0733/94762-0356 

Email: bruno@planttec.com.br 
 
 
 
 
 
 
 

Noi abbiamo optato 
per la serra-vivaio più cara 
perché la più completa e 
con materiale di qualità 
e quantità superiori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:bruno@planttec.com.br
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Ed ora, proseguo sintetizzando per i nostri amici che ci seguono 
a distanza dall’Italia con tanto desiderio di stenderci la mano ed 

aggiungo certi altri aspetti sullo stesso tema, estremamente importanti, a mio avviso, 
se davvero si vuol collaborare tra noi per predisporre un futuro migliore per l’umanità: 
voi, là, dall’Italia e noi, qui, in Brasile... cercando di fare ciascuno la parte che gli spetta! 
 

INNANZITUTTO, 
 

PER PREPARARE UNA SERRA-VIVAIO AMPIA 576 m², 
TANTO PER COMINCIARE, QUELLO CHE OCCORRE È: 

 

R$ 

 

€ 

Serra-vivaio Modello Plant - TOP-8 ...con l’aumento del suo prezzo: 42.000,00  

Attrezzi di giardinaggio 800,00  

Sacchetti di varie misure per le piantine e vasi per le piante grandi 700,00  

Sistema d’irrigazione interno 1800,00  

Installazione elettrica per eventuale riscaldamento notturno 1300,00  

Concimi iniziali 1.400,00  

   

TOTALE 48.000,00 8.000,00 

 
Dalla realizzazione di questo bellissimo ed importantissimo 

Progetto Nº 16  ci attendiamo i seguenti risultati: 

Economico 

 Incrementare la  produzione di plante medicinali e aromatiche; 

 Promuovere lavoro e reddito ai beneficiari; 

 Aggregare valore alle plante medicinali a partire dall’uso terapeutico. 

Tecnologico 

 Sviluppare e trasferire tecnologie, prodotti e servizi, aggregando valore 
sociale e economico alla produzione delle plante medicinali e aromatiche; 

 Perfezionare la produttività delle plante medicinali e aromatiche. 
 

Sociale 

 Incentivare la participazione dei giovani e delle donne nella produzione delle 
piante medicinali e aromatiche per un miglioramento del loro reddito; 

 Ampliare l’offerta di posti di lavoro nelle comunità rurali che si coinvolgono 
col progetto; 

 Diffondere l’uso terapeutico delle plante. 
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Ambientale 

 Stabilire un sistema di trattamento e manipolazione nella coltivazione che 
privilegi e incentivi la biodiversità ambientale; 

 Realizzare l’utilizzo dei prodotti approfittandone in pieno, nella sua totalità, 
evitando sprechi e residui; 

 Sviluppare processi e prodotti con un ridotto impatto ambientale sulle 
risorse idriche, dell’aria e del suolo; 

 Donare giovani piante terapeutiche alle comunità rurali adiacenti alla Scuola 
Agricola ed anche a ciascuna delle 500 famiglie degli alunni che stanno 
lavorando la terra seguendo la metodologia dell’agricoltura familiare; 

 Favorire il rimboschimento delle aree impoverite dal disboscamento 
sregolato e sfrenato, progressista, coltivando piantine native e fruttifere da 
trapiantare nelle località più colpite. 

 Particolare predilezione avrà la coltivazione di piantine di eucalipto e pino.  

Educativo 

 Diffondere i principi attivi delle erbe, foglie, radici, rami e cortecce delle 
plante medicinali e aromatiche tra gli alunni della Scuola Agraria e i loro 
familiari e vicini che si dedicano all’agricoltura familiare; 

 Stampare un manuale illustrato che divulghi tra gli alunni e le loro famiglie le 
conoscenze scientifiche e popolari finora acquisite grazie alla medicina 
popolare che da secoli si tramanda di padre in figlio e che tutt’ora è l’unica 
formula usata tra gli indios dell’Amazzonia di combattere le malattie; e 
valorizzare le conoscenze ed esperienze centenarie sopravvissute fino ai 
nostri giorni grazie ai saggi anziani e anziane lungoveggenti che, credendo 
nel potere che la natura ha concesso alle piante, ancor oggi ne fanno largo 
uso e insegnano a fare altrettanto ai figli dei loro figli. La Scuola Agraria vuole 
riscattare quest’immenso patrimonio da pochi riconosciuto e valorizzato che 
si chiama “Medicina Complementare e Alternativa” (MCA) ¹. 

___________________________________________ 

¹ Nella città di Montes Claros, nello Stato di Minas Gerais che confina con il sud della Bahia, 
furono visitati 3.117 domicili, in cui 3102 persone accettarono di farsi intervistare per 
partecipare a um’importante ricerca riguardante la Medicina Complementare e Alternativa. 
 

Il risultato fu espresso com le seguenti percentuali rilevate: 
 

La prevalenza dell’utilizzo della Medicina Complementare e Alternativa (MCA) fu del 70%, 
considerando tutti i tipi di modalità utilizzate, informate: preghiera a Dio per un’intenzione 
terapeutica fu ammessa dal 52% degli intervistati; medicinali popolari (30,9%), esercizi fisici 
(25,5%), guaritori o “curandeiros” (15%), diete popolari (7,1%), massaggi (4,9%), 
rilassamento/meditazione (2,8%), omeopatia (2,5%), gruppi di autoaiuto (1,9%), chiroterapia 
(1,7%), agopuntura (1,5%) e medicina ortomolecolare (0,2%). 
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E se mi è concesso di dare UNO SGUARDO VELOCE AL FUTURO, oltre a tutti questi aspetti 
estremamente positivi e promissori riguardantI la cura delle piante medicinali e aromatiche 
dell’attuale PROGETTO Nº 16 - (Pla-MA) , intravvedo la possibilità di poco alla volta allargare la 
produzione del nostro vivaio coltivando anche una grossa quantità di piantine di alberi nativi e 
di frutta locali, di eucalipti e di pini (molto utilizzati in questa nostra regione, con piantagioni 
molto estese, per fini commerciali) e di alcuni tra le 38 specie in estinzione, ed anche piantine 
ornamentali (come i cactus caratteristici del “sertão” del semi-arido nel nord-est del Brasile) 
molto in voga nel giardinaggio e nella paesaggistica, che attualmente è molto di moda: e, tutte 
queste, delle notevoli fonti di reddito che potrebbero facilmente diventare con un po’ di nostro 
impegno e che certo solleverebbero la Scuola Agricola da tante sue preoccupazioni riguardo 
alla sua sopravvivenza finanziaria ². 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 PAISAGISMO 

5 motivos para 
ter cactos em casa 
 

Pensa em cultivar uma planta, mas falta 
tempo para cuidados intensos? 
Conheça uma espécie muito  
resistente: cactos! 
Confira dicas sobre os cuidados 

Vamos te convencer de que ter um cacto pode ser muito 
bacana para o seu lar! (Foto: Gui Morelli/Editora Globo) 
 
 

² 
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Se você não leva muito jeito com plantas ou sofre com a correria no dia a dia, saiba que existe 
uma espécie perfeita para o seu estilo de vida: os cactos. Eles podem ser encontrados em 
diversos tamanhos e, com certeza, você vai descobrir um ideal para qualquer ambiente do seu 
lar. Para convencer de vez que é possível dar um toque de verde na casa, sem levar junto muita 
preocupação, listamos cinco ótimas razões para você adquirir já um exemplar: 
 
1. Frequentemente você se esquece de molhar as plantas ou simplesmente não sobra 

tempo? Saiba que os cactos têm uma forma de armazenar água em quantidades muito 
maiores do que outras espécies. A questão aqui é o contrário: se você os regar com uma 
maior frequência do que entre sete ou dez dias, eles podem até morrer. 

2. Se sua casa é muito quente e o sol é intenso em algum período do dia, deixe seu cacto 
exatamente nesse lugar. Não, isso não é nenhuma maldade! Essa espécie adora receber 
luminosidade direta por horas. Então, não precisa ter dó. A planta ficará cada dia mais 
bonita. 

3. A variedade de tamanhos da família dos cactos permite que você tenha um na sala de 
seu apartamento ou em um enorme jardim. Dos míni aos de grande porte, todos 
conseguem viver em vasos. Quando o espaço acaba, a planta estaciona o crescimento, mas 
o ideal é substituir os vasos por outros maiores, para que a planta possa crescer. 

 

Mora em apartamento? Inspire-se neste projeto, que tem um cacto na sala de jantar! 
(Foto: Edu Castello/Editora Globo) 

 

4.  Quer mais? Os cactos não precisam 
ser podados! Quando essa espécie 
cresce muito, ela não perde sua 
forma característica. Se você 
decidir cortá-lo um pouco, ele pode 
até ficar com um aspecto bem 
estranho. As versões pequenas da 
planta não precisam de nenhum 
tipo de corte. 

5.  É sempre bom ter um pedacinho da 
natureza em casa! Plantas que 
exigem muitos cuidados podem 
não ser a melhor opção para um 
dono inexperiente, mas o cacto 
proporcionará a deliciosa sensação 
de conviver com plantinhas no lar, 
sem correr o risco de ele não 
resistir à sua rotina. 

 

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Decoracao/noticia/2017/07/decoracao-46-salas-para-inspirar.html
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Ma continuiamo, e non perdiamo il filo 
della matassa... Il punto della questione è 
la nostra preoccupazione nei riguardi del 
reflorestamento (per riuscire a garantire il 
recupero effettivo della salute integrale 
dell’emisfero terrestre, dal punto di vista 
climatico e di tutto il resto). Ecco alcune 
foto del nostro vivaio iniziato un anno e 
mezzo fa, dove abbiamo centinaia di 
piantine da cui sorgeranno tantissimi 
alberi da frutta che stanno aspettando 
soltanto il periodo delle piogge e soldi per 
acquistare il concime indispensabile per 

venire trapiantati in vari posti della fattoria e tra 
qualche anno permetterci di dissetarci con un 
mucchio di succhi straricchi di vitamine!  
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Oltre alle piante già in procinto di germogliare e crescere a 
sufficienza per essere trapiantate, è nostra intenzione fare 
una scorta di altri tipi e di approfittare delle sementi che mai 
buttiamo via quando mangiamo il frutto (ma conserviamo e 
poi, quando diventano secche, piantiamo in sacchetti ed 
aspettiamo che crescano nel vivaio per poi trapiantare. 

Foto in alto: Abbiamo 
pronte 500 piantine di 
mamão (papaia) che 
daranno frutto che noi 
mangeremo e dai semi 
otterremo nuove ed 
altrettante piante che 
daranno frutto e che  
noi mangeremo senza 
mai buttare via i semi... 
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Piante native 
e piante fruttifere 
da far germogliare 
e far crescere 
per poi ripiantare 
in aree disboscate 
o commercializzare: 

Cajueiro, Mangueira, Dendê, Coqueiro, Goiabeira, Bambu gigante, 
Aroeira, Limoeiro, Pitangueira, Mangabeira, Abacaxi, Aroeira 
vermelha, Amendoim do mato, Canafístula de fava, Bálsamo, 
Canela Branca, Farinha seca, Ipê amarelo do cerrado, Ipê roxo, 
Jenipapo, Cedro, Angico vermelho, Braúna preta, Garapa, Jatobá, 
Peroba do Campo, Jequitibá Rosa, Sapucaia, Ipê amarelo da Mata, 
etc. 

Piante in estinzione 
da far germogliare 

e far crescere 

a sufficienza 

per poi ripiantare 

o commercializzare: 

Garapeira, Mogno, Cedro rosa, Itaúba, Castanheira, 
Jacarandé-da-Bahia, Jatobá-pequeno, Angelim-
pedra-amarelo, Braúna, Ucuúba, Cedro Vermelho, 
Pau-roxo, Canela preta, Cerejeira, Bicuíba, 
Jequitibá-branco, Canela-sassafrás, Imbuia, Pau-
brasil, Araucária, Ipê-peroba, Pau-amarelo, etc. 

...Piante, purtroppo, in estinzione: 

 

L’impegno è colossale, lo sappiamo. 

Ma se ciascuno fa la sua parte, riusciremo a restituire al mondo il suo polmone naturale: la 
flora, la foresta, le sorgenti d’acqua cristallina, i fiumi non inquinati dai residui chimici, l’aria 
non alla mercé del persistente inquinamento industriale, il suolo intatto, cioè non impoverito 
dallo sfruttamento sfrenato per l’estrazione di gas, metano, petrolio carbone e altri minerali. 
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Il futuro del mondo sta, sì, e per davvero, anche nelle nostre mani: mettiamoci insieme per 
cercare di rimediare o, meglio, per prevenire... evitando che si ripetano gli errori già fin troppe 
volte commessi e giustificati in nome del progresso. Questo sì che è l’impegno personale che 
se ciascuno di noi veramente assumesse 
farebbe di noi dei veri fratelli, gli uni per gli 
altri, nonostante differenze di razza, colore 
della pelle, religione, cultura, lingua, usanze 
e ideologie. 

Che San Francesco d’Assisi benedica 
i nostri sforzi se davvero li stiamo 
compiendo in questo senso. 

 
 

S. Páscoa 

2021 

 
 

Che la pace e la benedizione 

di Nostro Signore 

sia con noi! 

 

E grazie mille a tutti voi 
per avermi ascoltato 
fin qua. Scrivetemi, 
se avete piacere. 
Ma, soprattutto, 
pregate tanto 
per noi e 
la nostra 
missione. 

 

Giorgio G. Vaccari 
Presidente  

da FFG 

 

“Vieni qua, fratello lupo! 
Io ti ordino, da parte di Cristo, che tu non faccia del male né a me né a nessun altro”. 
Subito dopo che San Francesco fece il Segno della Croce, il lupo si avvicinò docilmente e si 
sdraiò ai piedi del Santo. 
Allora San Francesco disse: “Fratello lupo, ti ringrazio per l’allegria che mi stai dando”. 


