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Lagoa particular 
Uma piscina biologica - com direito a peixes, plantas e 
tratamento sem cloro - e a atracBo deste jardim paulistano, 
reformado de acordo corn criterios de sustentabilidade. 

0 som da agua circulando, o movimento das vi- formato, alkm de profundidades variadas para 

tbrias-rkgias, o vaivkm dos pekes ... a vida emana possibilitar diferentes usos. Livre de cloro, o sis- 

desta piscina, coraqlo de um jardirn de 600 mZ tema de purificaqgo permite a presenqa de pekes 

reformado para introduzir recursos ecologica- e plantas sem que eles contaminem o meio (veja 

mente corretos na manuten9Po. "0 morador fez detalhes na phg. 110). Em terra h i  outras inter- 

questgo de aderir A tecnologia sustenthvel", conta venqdes, como a irrigaqgo com agua captada da 

o paisagista Roberto Ferrari, sbcio do engenheiro chuva e controlada por urna estaqlo meteorol6- 

agr6nomo Andrk Bailone na Itubanaih Soluqdes gica. Automatizada, ela regula a intensidade da 

Ambientais, empresa responshvel pel0 projeto. rega de acordo com a umidade atmosfkrica e o 

Entre os mecanismos adotados, destaca-se o tra- tip0 de solo. Tudo para poupar a natureza, fa- 

tamento do tanque de 100 m2, que ganhou re- cilitar os cuidados diirios e liberar tempo para 

vestimento de pastilhas de resina verdes e novo a familia curtir ao m-o seu ohis privativo. 
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TRATAMENTO NATURAL 
Para se manter livre de bactBrias e fungos sem a aFo do cloro, 
que mataria peixes e plantas, a Agua da piscina 6 bombeada para 
um reator de oz6nio. Ele B removido naetapa seguinte por um filtro 
de carv3o ativado. Uma dmara de WX (ultravioleta extremo) finaliza 
o processo, que ocorre na casa de mkquinas. Paralelamente, a agua 
segue a reservat6rios com a planta aquatics aguap6. Suas raizes 
filtram o f6sforo e o nitrogenio, responsaveis pela prolifera~60 
das algas."S6 uma parte dovolume da piscina passa por esse 
sistema, conhecido como wetland: o suficiente para que se 
mantenham baixos os niveis de f6sforo e nitrogenio': explica 
CLaudio Gonzales, da Purif icall, empresa especializada no ramo. 0s reservatbrios servem 
Quanto custa. o wetland varia entre %I60 e %250 o m2 tamMm para filtrar o emofre 
(aqui previram-se 16 m2). Ja o sistema de oz6nio custa cerca presente na hgua reaproveitada 
ddR$30 mil para ate 100 mil litrosde agua (o prqo muda em da chuva, proveniente de 
funq3o da area e da quantidade de peixes, plantas e usuArios). escapamentos de autombveis. 

resewatbrios 

0 telhado verde de 90 m2 estende-se sobre a cobertura methlica da academia de ginhstica da residbncia. 
Sobre a supeficie original, sobrep6em-se uma camada de isopor, outra de substrato orghnico e, 
por fim, uma tela sinetica coberta com grama-amendoim. Essa composi@o bhsica sai por R$150 o m2. 
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