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Introdução 

 

As orquídeas, desde o início dos tempos, têm capturado a atenção de 

diferentes povos pelo mundo atraídos pela sua beleza sem igual.  
 

Esta linda flor, apesar da fama de frágil, pode ser encontrada em 

diferentes partes do mundo e pertence ao ramo de plantas com maior 

diversidade, contando com mais de 28.000 espécies conhecidas! 

 

Afinal, como pode uma flor frágil e delicada ter conseguido prosperar 

em diferentes lugares do mundo e com tamanho sucesso?  Não se 

deixe enganar com 

estas contradições, a 

orquídea irá lhe 

surpreender muitas e 

muitas vezes! 
 

Muitos cultivadores 

iniciantes acreditam 

que o cultivo de uma 

orquídea seja igual ao 

de uma flor qualquer. 

Não é de se estranhar 

que a plantinha acabe 

morrendo rapidamente, 

aumentando ainda mais sua fama de flor frágil. 

Eu sei que nenhuma pessoa que inicia o cultivo de orquídeas quer ver 

a sua flor doente, fraca e sem vida. Muitos me perguntam: “Alberto, 

por que minha orquídea não dá flores? “ 

Sou um cultivador experiente e posso lhe afirmar sem sombra de 

dúvidas que a orquídea irá lhe proporcionar momentos únicos, uma 

satisfação sem igual ao ver a flor desabrochar lindamente. 
 

A orquídea é uma flor de muita personalidade, geniosa, que precisa de 

sua amizade e de sua compreensão.  

 

Ao lhe dar seu amor ela corresponderá na mesma medida, oferecendo 

como presente suas lindas flores.  
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Meu nome é Alberto Schuman, quero lhe 

falar porque decidi escrever este livro 

 

Durante estes mais de 20 anos como cultivador pude acompanhar 

muitas pessoas iniciantes que, por falta de informações apropriadas, 

acabavam cometendo erros simples que custavam a vida da flor. 

Foi com o desejo de ajudar o maior número possível de pessoas que 

nasceu este manual, um verdadeiro guia passo a passo de cultivo da 

orquídea! Você vai encontrar dicas e cuidados específicos para cada 

espécie e durante as 4 estações do ano.  

As orquídeas proporcionaram momentos de alegria em minha vida e 

de meus familiares, muitas vezes foram minhas companheiras em 

momentos difíceis e não poderia deixar de escrever este manual sobre 

elas.  

Quero com meu 

conhecimento poder lhe 

ajudar a saber cuidar 

direitinho de suas 

orquídeas, entender as 

necessidades de sua flor e 

saber como proporcionar o 

ambiente de que necessita 

para florescer lindamente! 

O conteúdo desse livro vale 

tanto para aqueles que 

estão pensando em 

comprar sua primeira orquídea quanto para pessoas que já cultivam 

esta flor tão especial há anos.  

Em ambos os casos, é possível encontrar informações novas e 

conselhos exclusivos nas páginas a seguir. Você terá em mãos um guia 

completo com dicas passo a passo para diferentes tipos de orquídeas 

durante as 4 estações do ano. 

O Manual é completo, atualizado, colorido e claro: cheio de fotos das 

mais belas orquídeas! Se você ama estas flores como eu então tenho 
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certeza irá gostar deste manual e fará grande uso das informações que 

encontrará nas páginas a seguir. 

Desejo a você uma ótima leitura, certo em meu coração de estar lhe 

ajudando a cuidar e entender melhor esta flor cheia de personalidade 

que é a orquídea! 

Um grande abraço de seu amigo, 

  Alberto Schuman 
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