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Verde que te quero: plantas em casa renovam o
astral dos ambientes

Confira projetos de paisagismo residencial até para quem mora em apartamentos

Você já calculou quantas árvores precisaria plantar para contrabalançar a liberação de CO² que provoca
em um ano? Talvez você não consiga plantar todas essas árvores, mas pode tornar a sua casa um pouco
mais verde. E não tem desculpa pra quem mora em apartamento.
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Com o crescimento das cidades e a migração cada vez mais intensa de pessoas para as áreas urbanas, a
natureza está cada vez mais distante de nosso dia a dia. No intuito de mudar este cenário, Gica Mesiara
largou há 15 anos uma
promissora carreira no mercado financeiro e passou a dedicar sua vida ao verde – literalmente.

– Eu acreditava que todo aquele concreto podia ser aproveitado de alguma forma. Assim surgiu a ideia de
forrar de verde as paredes e proporcionar a reconexão do homem moderno com a natureza – explica.
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O trabalho começou restrito a, no máximo, 10 projetos anuais, que eram propostos a clientes como parte
de um trabalho de paisagismo.

– Eram apenas detalhes interessantes de um grande jardim em casas de pessoas de alto nível social –
conta.
Isso fez com que seus trabalhos ganhassem visibilidade e se tornassem referência no Brasil e no exterior.

– Durante anos me debrucei sobre os estudos. Meu objetivo foi desenvolver algo diferente do que vinha
sendo proposto – relembra.

E deu muito certo. Gica desenvolveu uma técnica exclusiva de construção de jardins verticais duráveis,
 ecologicamente corretos e fáceis de manter. Assim nasceram os chamados quadros-vivos.
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– É como se as molduras falassem: “Olhem para isso”. Quis chamar a atenção para a causa ambiental por
meio da estética, ganhando as pessoas pela beleza – ressalta.

Além de serem um apelo estético, os quadros-vivos trazem benefícios ao espaço onde estão colocados.
Eles funcionam como revestimento acústico, melhoram a poluição visual, umidificam o ambiente e
contribuem para a
redução do aquecimento global.

– O jardim vertical diminui a temperatura ambiente e reduz o uso de ar-condicionado – diz
Gica, destacando ainda o bem-estar promovido pelo convívio com o verde:

– Quando você pratica a jardinagem, muitos problemas da vida moderna podem ser curados.

UMA IDEIA MAIS ACESSÍVEL

Desde 1994, quando patenteou seu primeiro produto, Gica já decorou lojas, hospitais e residências.
Segundo ela, nos
últimos anos, esses jardins se tornaram financeiramente mais acessíveis.

– A época do glamour, de vender só para quem pode pagar, acabou. Hoje, quem não se importa com a
assinatura de um designer pode comprar as estruturas e compor seu próprio projeto. Meu objetivo
é popularizar as plantas – explica.

Os quadros-vivos podem ser instalados em qualquer parede que receba boa luminosidade e estão
disponíveis em diferentes tamanhos, acabamentos e cores. As peças são autônomas e totalmente
vedadas, não passam umidade para a parede e não vazam.

PAISAGISMO VERTICAL

Entre as opções do modelo de quadro-vivo, que tal ter um painel forrado de verde? Jardins verticais
modulares podem revestir um muro completo ou uma parede. Quem não tem tanto espaço pode
compor hortas, herbários ou farmacinhas verdes com tal recurso.
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(http://casaecia.clicrbs.com.br/wp-content/uploads/sites/15/2014/11/00a7572f3.jpg)Arte natural: No
lugar de uma tela com pintura, a moldura enquadra uma planta. Suportes de plástico são usados para
plantar nas paredes, encaixados em telas de alumínio ou aço
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(http://casaecia.clicrbs.com.br/wp-content/uploads/sites/15/2014/11/00a658b61.jpg)Faz bem à saúde:
Mesmo em pequenos espaços, ter plantas em casa ou no local de trabalho é uma forma de promover a
limpeza do ar

SOLUÇÃO VERSÁTIL

O verde dá o tom da ambientação do terraço batizado de High Garden, espaço de uma das residências que
abriga a Mostra Casa&Cia Serra (RS) 2014, que pode ser visitada até 30 de novembro no loteamento
Monterey, em Caxias do Sul. Em 60 metros quadrados, o conceito principal é o de passar a sensação de
liberdade aos moradores, respeitando o paisagismo.

Assinado por Cristina Mioranza, da C2 Arquitetos, o ambiente destaca, junto ao spa, a parede verde,
formada por blocos prémoldados (sistema da GreenWall Ceramics), que têm a estrutura para receber o
sistema de irrigação e insumos. Espécies como samambaias e até lírios estão nesta parede.  Irrigação e
poda são os cuidados necessários
para manter o painel bonito. Na estrutura do deque, as placas de madeira são móveis e podem ser
movimentadas conforme a necessidade.
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(http://casaecia.clicrbs.com.br/wp-content/uploads/sites/15/2014/11/00a67d5f.jpg)Proteção urbana: A
parede adornada com espécies diversas tem irrigação oculta nos blocos de alvenaria, solução da EcoGreen
Sistemas Sustentáveis

 BEM-VINDAS, ECOPAREDES

A tendência dos jardins verticais cresce com a indústria da construção civil, que atua nos grandes centros
urbanos desenvolvendo prédios cada vez mais altos. Assim, os projetos atendem à necessidade de
adequar a vegetação nesses espaços.

Algumas condições devem ser consideradas: irrigação, luminosidade, ventilação, incidência do sol,
umidade, o substrato para plantio e, principalmente, as espécies para cada projeto. As dicas são
do engenheiro agrônomo João Manuel Feijó, sócio do engenheiro civil Paulo Renato Guimarães na
Ecotelhado (fotos ao lado), que propõe soluções sustentáveis para ambientes urbanos.
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