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Bricolagem e manutenção

Para deixar o lar mais colorido, uma boa
dica é espalhar flores pelos ambientes,
de acordo com a característica de cada
um
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CASOS DE POLÍCIA

Casal rouba carro com arma
de brinquedo, entra em
favela e é salvo de
execução pela polícia
CABELOS

Carolina Oliveira muda o
visual e fica ruiva para a
próxima novela
BBB

Para colorir a casa, nada melhor do que espalhar flores. Mas elas requerem cuidados: a maioria
deve ficar em locais com claridade, sem incidência direta do sol.

Decepção amorosa fez
Cézar, do 'BBB 15', ficar
sem beijar por três anos
ESPORTE

— Além disso, embora devam ficar em locais ventilados, não podem ficar perto de saídas de ar
condicionado — explica Jaíce Di Prospero, paisagista e designer floral.

Mais um? Edson admite
conversa com o Corinthians
e pode deixar o Flu
BBB

Para cada espaço, há uma planta. No quarto, é bom ter filodendros e minijiboias, que podem ficar
na janela ou num cantinho. Reserve um espaço no banheiro para violetas e orquídeas, que
gostam de ambientes úmidos. Para a sala, as opções podem ser os lírios e as begônias.

— A azaleia, que gosta de sol, dificilmente vai se dar bem dentro de casa. Por isso, há a híbrida,
que é cultivada em estufa — ensina Jaíce.
Ainda segundo a paisagista, algumas plantas são difíceis de cuidar:

— Algumas plantas têm adaptação complicada, como a orquídea, que é também extremamente
delicada. O cactus é difícil de manusear por causa dos espinhos.
Ambiente limpo
Como fazer para que as plantas não sujem a casa?
A saída é utilizar uma lona em volta do vaso para proteger o ambiente, sempre que for fazer a
manutenção das flores, como a troca de adubo. Evite, também, deixar a água transbordar. Então,
é sempre importante dosar a quantidade do líquido na hora da rega. Usar aquelas bandejinhas

Primeiro dia de 'BBB' dá o
que falar na web; confira os
melhores tweets

de coleta de água embutidas, nas quais ela escorre com cautela, pode ser uma alternativa.
Existem plantas que, por sua natureza, soltam muita folha e, portanto, fazem mais sujeira, como
o bambo.

Em casa

Quais são as plantas que menos fazem sujeira?
As plantas que mais indicamos para que fiquem dentro de casa são aquelas que são mais
resistentes, não soltam folhas, dificilmente amarelam e não sujam a casa. Elas precisam de
pouca manutenção: apenas retirar folhas velhas ou com praga, uma vez por mês ou num
intervalo de dois meses. São plantas como a yucca, a palmeirinha raphis e a zamioculca. Ainda
para dentro de casa, sugiro dracenas, lança de São Jorge e filodendros, que quase não soltam
folhas.
Limpeza

Como limpar as plantas?
Nas plantas de interior, basta passar um pano úmido com calda de sabão. Ela é feita com 50g de
sabão de coco raspado, diluído em 1l de água quente, e depois misturado em 5l de água fria.

Arranjos em mesas

Como fazer com as flores nas mesas?
Para a mesa, normalmente utilizamos flores de corte. Via de regra, usamos espuma floral e
evitamos as plantas que tenham presença de pólen visível, como o lírio. Não recomendo que se
coloquem crisântemo em arranjos de mesa. Não só por causa do pólen, mas também porque tem
um cheiro muito forte.

Perguntas respondidas por Jaíce Di Prospero, paisagista e designer floral.
Acompanhe as notícias de casa e decoração pelo Twitter @bela_casa.

Pacote para o Carnaval
Carnaval no mais completo Hotel Fazenda do Brasil - a 1h
de SP!
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