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INVERNO EXIGE CUIDADOS ESPECIAIS COM
PLANTAS TÍPICAS DO VERÃO
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EM TEMPOS de
celular, relógios de
parede se tornam
diferencial na
decoração

ESPELHOS são um
ótimo recurso para
criar a ilusão de ter
ambientes maiores do
que são
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Antigamente, existiam plantas que não floresciam durante o período de
inverno. Hoje, a tecnologia ajuda a controlar temperatura, umidade e
luminosidade de estufas, o que permite que as mais diferentes
espécies sejam produzidas o ano todo. No entanto, ainda há algumas
espécies que sobrevivem melhor ao frio do que outras.
— Assim como os produtos hortifrutigranjeiros, devemos prestar
atenção à sazonalidade das espécies. Assim, aproveitamos sua
exuberância, suas flores e seus frutos, temos maior facilidade de
encontrálos e com preços mais acessíveis — explica a paisagista
Jaíce Di Próspero.
¨Carlos Ferreira Alves, vendedor da loja Chico Flores, no Centro de
Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), explica que, em
geral, as plantas que gostam mais do frio são aquelas de sombra.
— Elas podem pegar apenas o sol da manhã, até as 10h, mais ou
menos — diz.
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No inverno, as espécies que mais sofrem, segundo Jaíce, são as que
gostam da alta umidade do ar, como, por exemplo, as samambaias. O
paisagista e biólogo holandês Gustaaf Winters acrescenta à lista as
tropicais e suculentas.
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visual e fica ruiva para
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Para quem tem horta em casa, a paisagista Clarisse Kopp dá algumas
dicas.
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— A hortinha no inverno requer cuidados com doenças, como pulgões,
cochonilhas e mofo, além da rega, que deve ser diminuída. Em geral,
devemos regála sempre que a terra estiver seca. No inverno, é
importante regar sempre pela manhã. Não há restrições de temperos
na estação, mas o tomate e a pimenta são os mais sensíveis ao frio —
ensina.
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de beleza e conta que tem
mais de cem perfumes em
casa

Inverno

Veja as plantas ideais para o frio
Flores
Entre as flores que são propícias ao inverno, estão a orquídea Cimbídio
(sobreposta ao tronco, na segunda foto à direita), cuja época de sua
intensa florada, com hastes que podem chegar a um metro de altura, é
agora. Ela gosta de umidade e muita luz. Portanto, são necessárias
regas diárias. A azaleia (na foto ao lado), um arbusto de folhas ásperas
que cresce até dois metros de altura, também, com grande quantidade
de flores, de variadas cores. O jasmim amarelo com ramos de até
quatro metros, com sua intensa florada amarela, além de gardênia,
buganvília e magnólia branca completam o time das flores que adoram
frio.
Frutas
Segundo Jaíce Di Próspero, entre as árvores frutíferas que melhor
suportam o inverno estão a jaca, considerada a maior fruta (com cerca
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de 15kg) nascida em árvore de até 20m de altura, de origem indiana e
trazida pelos portugueses, e a tangerina murcote. “Com casca mais
agarrada ao miolo, sua colheita já ocorre em junho e se estende até
setembro. Deve ser plantada protegida de ventos fortes”.

Temperinhos
Os temperos ideais para o inverno são hortelãpimenta, alecrim,
óregano, coentro, manjericão, salsa e tomilho.
Acompanhe as notícias de imóveis, casa e decoração pelo
Twitter @bela_casa.
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