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Esse jardim conta corn 
atra~6es diferenciadas. 
Inclusive urna piscina 
corn peixes e plantas 

dono da casa prop& um 
desafio: @a nadar entre 
peixes e plantas em sua 

piscina. Profissionajs experientes 
sabem que nEo d tarefa &il tratar a 
dgua para a conviv&ncia de tantos 
t ips  de seres vivos. Por exemplo, o 
traditional cloro que elimina 
badxias nocivas As pessoas pode 
matar os animais e as espkcies 
aqWcas. A soluqilo foi usar o 
processo & piscina biolbgica, que 
alia diferentm t ips  de tratamento. 
Entre elm, um sistema de alagado 
comtruido - t a m b b  chamado 
wetland - para e h h a r  nutrientes 
como f m  e nitrog&nio, 
respom&veis peh p r o l i f w  de 
algas, e um gaador de ozanio, que 
e x t e m b  patbgeflos cam0 bactkrh 
e vfrus. 
0 pmjeto foi elaborado pelo 

pah@&a Roberto Eerrari e pel0 
en@&m @notno e paisagista 
An& FMone. '%orno algurzs 
detdzea enma bastante tecnicos, 
ptmxmmos experts de Areas que G o  
C O & ~ C ~ Q ~ P  em proWidade", 

3 
explica Fma& q& teve ajuda de 



Quancto sal da plWna, a 4gua val para o akagado, on* B filtrada pslos aguapb. DepoIs, pa- pels Im uWgvrOfe8a 

litros, a piscina j6 existip no jardim 
e passou apenas por uma reforma 
para se t o m  biol6gica 0 primeiro 
passo foi estender parte de sua 
estrutura para criar o nicho onde as 
plantas e& cultivadas. "'Antes da 
implan%b, foi importante definir 
quais espkies aquhticas fariam 
parte do projeto, p i s  o tamanho e 
a altura de cada nicho dependem 
das caracteristicas delas", comenta 
Bailone. As ninfeias (Nymphaea 
kybrida) (1) por exemplo, precisam 
de covas (ou "bmps", conforme 
defendem alguns profissionais) 
profundas, enquanto 0s papiros 
( C Y P ~  papyrus) m se 
desenvoIvem melhor em covas 
rasas, mas largas. 

Para auxiliar as plantas +ticas 
da piscina na purificqb da hgm, 
foram instal& p t r o  tanques que 
fuslcionam wmo um sistema de 
alagado. Eles es& suspems para 

eoonomizar e s p w  no jardim e 
contam com aguap& (Eichhomia 
CTCISS~~RT) (31, uma das espeCies 
qdticas que mais ajudam a evitar 
o desenvolvimento e a rnultiplica@o 
de algas. 
0 process0 de limpeza 6 

realizado em ti& partes. Primeiro, 
a hgm sai da piscina e passa por um 
filtro de areia que barra elementos 
&lidos, como bano, fios e f o l k .  
Dai, percone o sistema de alagado 
com aguap6s atb passar por um 
equipamento de l&npadas 
ultravioletas que elimina totalmente 
0s germs. 

Independente do sistema de 
alagado, fknciona o gerador de 
odnio que subtrai elementos 
paagenos, como bactkrias e 
probmgirios. "Ao contrhio do 
cloro, o oidnio nBo gera residuos 
t6xicos em contato com a Bgua. Por 
isso, sua utiba$o 6 cons ided  









NATUREZA 

meteorologica avalia'a 
condiqao climatica do dia 

r - ,  
'd 

anteriormente com informaqaes 
corno caracteristicas das plantas, 
tipo de solo, declividade do terreno 
e sombreamento de v5uios setores 
do jardim. Ao cruzar essas 
informag6es, o processador define 
a quantidade de agua necessaria 
para irrigar os diferentes grupos de 
plantas - ou setores. "Essa solucb 
garante plantas saudaveis e otimiza 
o uso da hgua e do fertilizante", 
explica o engenheiro agr6nomo 
Jorge Ishida, responshvel pela 

equipamento automatizado I insilagiio do sisiema. - 
reaproveita a Bgua darchuva, que 6 Jii para adubar as espkcies 
filtrada pel0 substrato do telhado aquitticas foi desenvolvido urn 
verde e conduzida a uma cistema, sistema hidrhulico composto por 
3-irrig-wipl- 

0 sistema de ferti-irrigaqb 
funciona por meio de urna 
miniestaqiio meteorol6gica, um 
processador de dados - urna 
espkie de computadorzinho - e 
urn injetor de fertilizante, acoplado 
a linha de irrigaqiio. 

A miniestaqiio meteorol6gica 
C urn equipamento, importado 
pela BooBamboo, que avalia as 
caracteristicas climatol6gicas do 
ambiente (temperatura mkima e 
minima, radiaqgo solar, intensidade 

tubulaqaes ligadas a bicos injetores. 
Elas foram instaladas durante a 
reforma da piscina e permitern 
fertilizar cada uma das plantas 
individualmente. "Para tanto, basta 
encaixar o bico de urn adubador 
costal na tubulaqgo instalada nos 
berqos", explica Andre Bailone. 
0 resultado do projeto agradou 

tanto o propriethrio da casa que os 
paisagistas Roberto Ferrari e Andrk 
Bailone continuam planejando 
atmqbes diferenciadas para o jardim. 
Desde a criaqgo da piscina biol6gica 
e do telhado verde atk hoje, ele 
jh ganhou um orquidfuio e urn 
painel verde. 
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Consultorla: Andr6 Ballone (engenheiro agrBnorno e paisagista), tel.: (1 1) 8482-6235: Roberla 
Fenarl (misaaista), Id.: (1 11 825941547: Jorae lahlda (enaenheiro aorhrno), tel.: (11) 7758-7696: 

dos ventos...) e envia 0s ddos  Para Para fettilizar as plantas aquhticas, basta encalxar o blco 
o processador. Esse foi programado 1 de urn adubador costal na tubdaqho tnstalada nos ber~os 

Sobre os perxes da pisc~n 

A escolha dos peixes para Como se multiplicam rapidamente, desovar. Dessa maneira, espalharn 
a pisaina exige urn certo tamb6rn forarn colocados na piscina terra pela piscina. Outros n3o 

conhecimento sobre as espkcies. piraputangas e dourados, convivem bem com os seres 
Nesse projeto, por exernplo, predadores naturais dos lambaris. humanos. Por isso, o ideal 6 
optou-se por lambaris por eles se "Existern peixes, corno as carpas, consultar um profissional para 
alimentarem das pragas que podem que fu~arn o lodo dos nichos onde escolher as dCndniq~", diz Bailone. 

I aparecer nas plantas aqdticas. I as plantas estao cultivadas para I 
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