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Conviver com a natureza renova nosso olhar:
a gente começa repensar sobre o ritmo dos
ciclos e sobre a importância de respeitar o
tempo de tudo a partir do desabrochar de
uma flor, da sementinha que começa a brotar
e da folha que seca e cai.
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Quem mora na cidade, quando traz o verde
para dentro de casa, tem uma oportunidade
de refazer esta conexão com o que é natural.
Para uma vida urbana, sempre tão cinza, o
verde traz a esperança.

Faça sua urban jungle.
Viva mais perto do verde.
Boa leitura.
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Mais que uma tendência,
um modo de viver contemporâneo
Da cozinha ao banheiro, encher
o
apartamento
de
plantas
tornou-se uma das principais
tendências em arquitetura de
interiores
e
decoração.
O
conceito de urban jungle – que,
em tradução livre, significa
floresta urbana - nada mais é
usar muitas e muitas plantas,
das mais variadas espécies,
como elementos importantes e
em destaque da decoração da
casa. Essa é também uma
resposta para a falta de verde
nos grandes centros urbanos,
as “selva de pedra”.
E a tal floresta pode ser do
tamanho que for: o verde pode
ocupar um cantinho, pode ser
uma pequena horta perto da

cozinha,
ocupar
prateleiras,
estantes ou penduradas no teto
ou vasos nos chão da sala. Essa
parece ser daquelas febres que
vem pra ficar. Dizem por aí que
a geração dos millenials tem
uma relação muito mais íntima
e ligada a natureza e suas
causas
–
consciência
ambientes e preservação – e,
mesmo em espaços cada vez
mais compacto não devem
abrir mão de suas plantinhas.
Os benefícios de viver próximo
do verde são inúmeros: além de
purificarem o ar, as plantinhas
proporcionam maior sensação
de bem-estar, ajudando a
desacelerar
e
controlar
a
ansiedade.
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Mona Kim
Criadora do Studio Floē

A vida de Mona Kim precisou de um respiro. Depois de quase
dez anos morando em São Paulo, a estilista decidiu que era tempo
de voltar para Porto Alegre, reencontrar os pais e os irmãos e, acima
de tudo, fugir do cinza – do asfalto e da poluição – da maior cidade
do Brasil. “Uma hora cansei e pensei ‘chega dessa vida e dessa
agitação’. A gente coloca um filho saudável no mundo e não faz
sentido deixar ele respirando esse ar poluído”, reflete, lembrando da
decisão de se mudar com o marido e o filho para a capital gaúcha.
De volta, começou a fazer decorações de festas, como
formaturas, aniversários e mini weddings, e os arranjos florais
apareceram entre as solicitações dos clientes. “Então fiz um curso
de florista e despertei o gosto pelas flores, pelas cores e pelas
possibilidades de combinações. Fiquei apaixonada”, relembra. Na
mesma época, Mona decorava o o próprio apartamento em Porto
Alegre. Encontrou mais uma oportunidade – quase uma tela em
branco – para expandir a pesquisa sobre a decoração de
ambientes com folhagens.
Mona descobriu que poderia seguir na moda. Só que, agora,
vestiria a casa. Mais que isso: as plantas e as flores seriam o dress
code. Moda e decoração tem tudo a ver: existem os estudos de
tendências, o entendimento dos estilos, as possibilidades de
combinações. “Minha história com as plantas e com as flores
começou assim. Então passei na Rua Passo da Pátria e fiquei
encantada pelo prédio, recém-construído e ainda vazio, e já
conseguiu visualizar a loja. Os buquês, inicialmente, seriam o
grande destaque. Mas fomos colocando plantas e mais plantas.
Acabou que virou uma selva”, revela. E assim surgiu o Studio Floē.
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PLANTAS

Mão
na
terra

Comece sua
urban jungle hoje.

Transformar a casa numa
selva é mais simples do que
se possa imaginar. Para
quem não tem nenhum
experiência, a escolha das
plantas – mais fáceis de
cuidar – é fundamental
para não perder a
motivação e, aos
pouquinhos, desenvolver a
habilidade de cultivar flores
e folhagens em casa.
Aqui, você encontra as
dicas do Studio Floē das
melhores plantas para
quem está começando a se
envolver com esse universo
da urban jungle.

Jiboia

É uma das melhores plantas para ter
em casa. Não existe planta mais fácil
de cuidar do que a jiboia. É uma
planta de meia luz: não precisa
receber sol diretamente. Ela vai ficar
bem num ambiente com bastante luz
natural. Fica linda na decoração. A
dica é colocar em locais altos ou
pendente para aproveitar o efeito dos
galhos caídos.

Costela de Adão

Peperômias

Elas também figuram entre as plantas
mais fáceis de cultivar dentro de casa.
Existem vários tipos de peperômias nos mais diversos tons e formas - e
elas podem ocupar o lugar de
destaque na decoração enfeitando a
mesa de centro da sala de estar ou a
mesa de jantar. Não precisam de luz
direta, o que é excelente para quem
mora em apartamento, e no verão
precisa de um pouco mais de água.
Importante: não são tóxicas para pets
e crianças em caso de ingestão.

Marantas

É a queridinha do momento. E não
poderia ser diferente. É exuberante
com suas folhas bem características e
recortadas. Por essa razão muito
decorativa. E o melhor: se adapta
muito bem a ambientes internos. É da
família das trepadeiras e, por isso,
pode "colar" nas paredes.

Há
uma
variedade
enorme
de
marantas. Elas caíram no gosto da
geração dos millenials. Suas folhas
são
incrivelmente
estampadas,
coloridas e com diferentes texturas.
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Podem ser exuberantes como as
penas de um pavão, nuances de
verde e rosa, manchas, linhas finas.
Enfim, opções não faltam. E também
não
dão
muito
trabalho
aos
jardineiros
de
apartamento.
Importante: não são tóxicas para pets
e crianças em caso de ingestão.

Em alta
Begônia
maculata

A queridinha do momentos entre
os "loucos por plantas": begônia
maculata. Apesar de ser nativa
do Brasil, não faz muito que a
plantinha
foi
lançada
no
mercado comercialmente. As
folhas têm bolinhas brancas que
são pura simpatia. Já o verso
tem tom de vermelho carmim.
Dizem que o estilista Christian
Louboutin teria se inspirado
nesse tom da begônia para criar
o seu icônico sapato com
solado vermelho. Será verdade?
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Anote aí
dicas preciosas do
Studio Floē:

1
2
Dedo
3
verde
4

Coloque na agenda

Reserve dois dias na semana para
observar a planta: se tem folhas secas, se
a raiz está grande pro vaso, se a terra está
seca ou ainda úmida. “Esse é o tal ‘falar
com as plantas’”.
Será que é dia de regar?

A melhor forma de saber se já é hora de
regar a planta é colocar os dedos na terra
e tentar perceber se ela está úmida. Se
estiver úmida ainda, você não deve regar.
Limpe as folhas

Passe um pano úmido nas folhas. Isso
facilita as trocas gasosas – a respiração –
da planta. Afinal, diferente da natureza,
não há chuva pra lavar as folhas dentro do
apartamento.

Cultivar plantas em casa deve se tornar um
ritual. Pode dar trabalho, mas a casa fica muito
mais viva com elas por perto. Sabe aquela
história de “conversar com as plantas”? É um
pouco isso. Dar atenção e observá-las será
sempre a melhor forma de entendê-las.

Local ideal

Se a planta não está bem, experimente
trocá-la de lugar e tentar sua adaptação.
Mais iluminado ou menos quente. É a
planta que escolhe seu lugar na casa.
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ONDE ENCONTRAR
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Alma botânica
O Studio Floē renova a linguagem

do serviço de delivery de plantas, o

da floricultura e traz um novo olhar,

reforço

mais contemporâneo, para as plantas

comunicação via redes sociais e o

em casa. Inaugurada em janeiro de

atendimento dos pedidos dos clientes

2020, a loja reúne uma seleção de

via direct do instagram.

objetos

de

decoração

e

no

investimento

em

uma

variedade incrível de plantas. Mona

Mesmo com pouco tempo, o

Kim é responsável pela curadoria das

Studio Floē precisou se reinventar. E

flores e das plantas que, em sua

deu certo. Com todo mundo em casa,

maioria, se adaptam bem a vida em

muita gente percebeu que faltava vida

apartamento ou pequenos espaços.

no apartamento, principalmente entre

Afinal, este é o principal perfil de quem

as pessoas que moram

mora na cidade.

sozinhas. “As plantas

Pouco após a abertura, com
poucos meses de operação, o Studio
Floē precisou encarar os desafios que a
pandemia

do

coronavírus,

a

recomendação do isolamento social e
o fechamento temporário do comércio
trouxeram para todos os negócios. E
algumas

oportunidades acabaram

aparecendo, como a implementação
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tornam-se
companhias e seus
cuidados tornam-se
rituais diários. O verde
simboliza também a esperança,
algo que, neste momento de
tantas incertezas, tornou-se uma
busca e um conforto”,
observa Mona.

Studio Floē

R. Passo da Pátria, 32

Instagram: @studiofloe

SAIBA MAIS
clique aqui

ONDE ENCONTRAR
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Lugares para amar o verde
Urban jungle é tendência aqui e ao redor do mundo. É possível encontrar lojas incríveis dedicadas às plantas nos Estados
Unidos e também na Europa – entre os destaques as floriculturas moderninhas do Marais em Paris.

Nossa seleção de referências valoriza o local e feito no Brasil.
Selecionamos espaços super descolados e de bom gosto em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Confira:

FLO Atelier Botânico

Rua Delfina 115
Vila Madalena, São Paulo
@floatelierbotanico

Rio de Janeiro
studiolily.com.br

Um oásis em São Paulo. Antonio Jotta e
Carol Nóbrega transformaram em negócio
as referências de viagem e a vontade de
viver mais perto do verde. A dupla cria
terrários, arranjos e composições de encher
os olhos. O ambiente é incrível e inspirador.
Vale a visita!

Apaixonada por colocar os pés na terra, por
botânica e arte, Gabriela Heringer criou o
Studio Lily, que atualmente dedica-se ao
desenvolvimento dos vasos, feitos um a um,
e à curadoria de plantas exóticas, como
forma de honrar a beleza do natural, do
incomum e do selvagem.

Studio Lily

Rua Passo da Pátria 126F
Vila Leopoldina, São Paulo
@selvvva

Rio de Janeiro
@wabisabiatelie

Criada pelas arquitetas Denise Yui e Julia
Rettmann, a Selvvva soma conhecimento
botânico a um olhar estético atento a novas
referências. E o resultado é incrível: produtos são
pensados para ressaltar a beleza das plantas e
trazer praticidade para o cotidiano.

Estúdio criativo que desde 2012 trabalha a união
entre produção artesanal, design
contemporâneo, artes visuais e natureza. Esta
soma pretende criar momentos Wabi-Sabi para
o dia a dia, através de produtos, espaços e
experiências.

Selvva

SWabi-Sabi Ateliê
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Quer
começar
sua
urban
jungle?
A casa fica muito mais viva com
plantas. Numa navegada pelo
Pinterest – e dá pra se perder na
busca -, selecionamos projetos
de arquitetura e decoração que
têm o verde como protagonista.
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Quer receber mais conteúdos como esse?
Acesse nossas redes sociais:

@tgdincorporacaoeconstrucao

www.tgd.eng.br

