
Esc�ha as plantas c�tas
p�a o seu J�dim
sem c�hecê-las!

Os livros do Instituto Plantarum são encontrados no endereço: 
www.plantarum.com.br

Jardim FácilJardim Fácil
Este aplicativo é compatível com dispositivos móveis que 

operam os sistemas IOS e Android, portanto são comercializados 
na App Store e Google Play, respectivamente.

Você é um fornecedor de plantas? Cadastre seu viveiro:
www.jardimfacilapp.com.br/sistema/externo

www.jardimfacilapp.com.br
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A maioria das plantas (2.225 tipos) 
usadas na composição dos jardins 
brasileiros pode ser identificada e 
escolhida adequadamente para a 
ornamentação de um novo jardim 
através deste aplicativo para IOS e 
Android, transformando seu smart-
phone ou tablet em uma produtiva 
ferramenta. A estreita dependência 
de muitos fatores edafoclimáticos 
e morfológicos deste grande 
universo de plantas torna a 
escolha correta das espécies para 
a composição de um jardim uma 
tarefa extremamente trabalhosa. 
Este App irá ajudá-lo de maneira 
divertida, somente com o toque de 
alguns botões, a criar jardins mais 
bonitos, perenes e de composições 
inusitadas e originais.

Jardim Fácil
Disponível para IOS e Android na
App Store e Google play

IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS
Com imagens de alta qualidade de um ramo florífero e do hábito, este 
App permite que cada espécie de planta contemplada seja de fácil e 
correta identificação ao simples toque.

ESCOLHA DA PLANTA CERTA
Após a definição do local de plantio (estado e município brasileiro) e 
da origem da planta desejada (Nativa da região, Nativa do Brasil, 
Exótica ou Indiferente), o App oferece uma busca casada variável com 
até 180 filtros diferentes, contemplando os principais fatores que 
interferem no melhor desempenho de uma planta em cultivo 
(permitindo até mais de um bilhão de combinações possíveis) e possi-
bilitando a favoritação das escolhas efetuadas. 

PESQUISA DE PLANTAS
Num sistema de busca simples (individual) por nome popular, nome 
científico, ordem, família e gênero, o App permite navegar e conhecer 
o universo das 2.225 espécies diferentes de plantas contempladas 
neste aplicativo de maneira fácil e rápida. 

FORNECIMENTO DE PLANTAS
Utilizando um sistema inédito de cadastro online, administrado pelos 
próprios produtores de plantas, após a escolha das plantas desejadas, 
o App oferece uma lista de fornecedores localizados mais próximos de 
você. 
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