Portal Fator Brasil

Página 1 de 2

A FATOR
CANAIS
AGENDA

MÍDIA KIT

RSS

BLOGS

BOLETIM

TV FATOR BRASIL

LINKS

Busca:

OK

24/07/2010 - 10:17

Como planejar, implantar e manter um jardim?
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Os profissionais da Casa de Projetos, Ângela Lucena e Ortiz e Herbert Ortiz, responsáveis
pelo projeto de paisagismo do Projeto Residência Sustentável falam sobre a importância do
planejamento integrado à sustentabilidade.
Melhorar a qualidade de vida por meio da transformação criativa do uso dos espaços,
minimizar as variações do clima, como, por exemplo, utilizar a vegetação para reduzir a
insolação e carga térmica ou para aumentar a permeabilidade do solo são alguns benefícios
do planejamento de um jardim residencial. Além disso, os arquitetos esclarecem que o
paisagismo integrado à arquitetura pode minimizar efeitos de ilha de calor e reduzir as
necessidade de gastos com ar condicionado.

Pesquisar

“Os resultados esperados na implementação dos jardins residenciais são espaços
harmoniosos e mais funcionais, acolhedores e esteticamente agradáveis, com o intuito de
incentivar a interação do homem com a natureza, reduzindo a pressão e o estresse, gerando
saúde e felicidade”, explicam os profissionais.
Nas grandes cidades, devido aos fatores como barulho, trânsito, poluição, os arquitetos da
Casa de Projetos esclarecem que os lares representam refúgio de beleza e bem estar e os
jardins podem ser alternativa para relaxar e aproximar a natureza do dia-a-dia. “Os jardins
podem também contribuir bastante para proporcionar equilíbrio térmico às construções de
modo a tornar o ambiente aprazível no conceito de conforto ambiental”.
Além disso, um item importante que deve estar presente nos projetos é a sustentabilidade,
de acordo com os profissionais, “a sustentabilidade deve ser parte integrante do processo de
criação, com os objetivos básicos de evitar ou minimizar os impactos sobre a natureza,
conservar os ecossistemas, utilizar recursos renováveis, reciclar resíduos e valorizar o
potencial humano”.
Para tanto, há uma série de itens que devem ser analisados juntamente às famílias, antes da
criação, composição dos ambientes, escolha dos materiais, distribuição e definição das
espécies: . Necessidades e desejos: Será um jardim de descanso e contemplação? Um
jardim para atividades esportivas? Para lazer de crianças? Para fornecer alimentos? Um
jardim terapêutico? Para melhorar o conforto térmico?
. Espaço disponível: Qual a área? Já existe vegetação no local? O jardim é interno ou
externo? Sobre solo ou sobre laje?
. Condições ambientais: Quantas horas diárias de sol? Qual o tipo do solo? Há abundância
de água para irrigação? É possível captar água de chuva? Qual a vegetação nativa da
região? E a fauna?
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. Manutenção: O morador tem como hobby a jardinagem? Qual a frequência para contratar
um jardineiro? Costuma se ausentar por grandes períodos deixando o jardim sem cuidados?
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. Investimento: Qual a verba disponível para implantação do jardim? E para manutenção? Há
vontade de participar do plantio e dos cuidados? Pode dispor de recursos para implantar
sistemas complementares de irrigação, iluminação, automação eficientes?
No Projeto Residência Sustentável, entre os desafios da equipe de paisagismo estão
recuperar a paisagem, conectar os moradores à natureza, harmonizar o ambiente com o
clima e reduzir incidência de barulho e poluição no imóvel, localizado na alameda Franca, em
São Paulo/SP, próximo a vias de tráfego intenso. “O principal objetivo é transformar a
cobertura, atualmente bastante árida, em um ambiente acolhedor, com o uso de plantas
nativas, como palmito juçara, filodendro, helicônia, maracujá, para beneficiar também aos
pássaros no entorno; e proporcionar à família o cultivo de uma mini-horta integrada à cozinha
gourmet, permitindo o prazer de receber os amigos para cozinhar e colher temperos e ervas
frescos”.
Além da integração à sustentabilidade, o projeto segue orientações de feng shui
(harmonização ambiental) e utilizará avançadas tecnologias para captação de água de chuva
para irrigação e limpeza, uso de cobertura verde para colaborar na redução do efeito de ilhas
de calor, automação para irrigação, entre outros.
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Casa de Projetos Arquitetura e Design - Escritório de prática multidisciplinar especializado
em desenvolvimento de projetos paisagísticos, integração e compatibilização de projetos e
elaboração de projetos executivos. Com trabalhos desenvolvidos desde 1996 nos setores de
comércio e serviços, residências, indústrias, hotéis, e áreas de lazer públicas e privadas,
buscando soluções criativas, práticas e econômicas. Os projetos visam a harmonia
arquitetônica para a melhor qualidade de ocupação e uso dos espaços.
São sócios do escritório os arquitetos e urbanistas Herbert Silva Ortiz, formado pela
Faculdade de Belas Artes de São Paulo e Ângela Lucena e Ortiz, formada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Residência Sustentável - O propósito do projeto Residência Sustentável é contribuir para a
disseminação do tema sustentabilidade de forma prática em um nível em que as pessoas
poderão identificar maior interação com as ações que serão desenvolvidas e que poderão
ser adaptadas e replicadas no seu dia-a-dia.
Até agora, o público em geral tem confundido sustentabilidade com ecologia. Ecologia está
ligada ao foco exclusivamente de preservação ambiental enquanto que a sustentabilidade
requer que haja um equilíbrio entre o retorno financeiro e a minimização dos impactos
socioambientais, incluindo a saúde das pessoas.
Nesse campo da sustentabilidade em edificações muito se tem falado dos prédios comerciais
que têm recebido certificações, deixando o público sem compreender como a
sustentabilidade pode fazer parte de seus projetos de reformas, arquitetura de interiores e
decoração.
Assim, as grandes novidades deste projeto são demonstrar que: 1) Para incorporar
sustentabilidade em sua casa não é necessário criar um “efeito floresta” com excesso de
plantas, montar ambientes rústicos (tipo “salon de faroeste”), ter uma decoração primitiva
com tocos de madeira e que, ao mesmo tempo, não há a menor necessidade de se abrir
mão de conforto e de beleza;
2) Já temos hoje em nosso país profissionais de todas as áreas (arquitetura, elétrica,
hidráulica, paisagismo, harmonização ambiental…) capazes de conceber e implantar projetos
Residenciais Sustentáveis;
3) Já temos produtos de qualidade, que são produzidos e distribuídos com responsabilidade
socioambiental e que, importante, apresentam índices de toxidade abaixo dos limites
impostos pelas normas internacionais;
4) É possível conciliar Feng Shui com sustentabilidade.
Resumindo: o projeto Residência Sustentável é um inédito trabalho conjunto de todos os
profissionais e empresas participantes no sentido de desmistificar o conceito de
sustentabilidade aplicado à moradias demonstrando, passo-a-passo, como é plenamente
possível se reformar e decorar um apartamento, seguindo critérios de sustentabilidade
reconhecidos internacionalmente. [ Site: www.residenciasustentavel.com.br | Blog:
http://appcasa.abril.com.br/blogs/residencia-sustentavel | Twitter:
www.twitter.com/casasustenta].
São patrocinadores neste projeto: Profissionais: Cilene Monteiro Lupi Studio (Arquiteta),
Casa de Projetos Arquitetura e Design (Paisagismo), LFB Engenharia (Climatização),
Giacometti Projetos (Elétrica e Hidráulica), Marbie Systems (Automação Residencial),
PROASSP Assessoria (Impermeabilização), Sociedade Feng Shui (Harmonização ambiental
– Feng Shui), Sinnen (Instalação Elétrica e Hidráulica) e SustentaX (Sustentabilidade).
Fabricantes: 3M, BambooFloor, Claudia Araújo Tecelagem Manual, Deca, Ecotelhado,
Eucafloor, Finder, Henkel, Huffix, iHome, Interfloor, JRJ Tecidos, Lady Revestimentos, Nas
Design, Pensativo Comunicação, Neocontrol, Masterpol, Pado, Penha Vidros, Pisoleve,
Sends, Seivarte, Solatube, Soletrol, Suvinil, Uniflex e Werden.
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