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SUSTENTÁVEL

Montar uma horta é
barato. Saiba como
tomar a iniciativa
no condomínio

Quer ter uma vida mais
saudável com alimentos
orgânicos?Quetalplantar
uma horta dentro do con-
domínio? A intervenção é
simples e requer pouco in-
vestimento financeiro,
mas é preciso de aprova-
ção em assembleia.

Paramontarumapeque-
na horta na área comum de
umprédioénecessáriopou-
co. “As hortaliças precisam
de luminosidade, o ideal é
que peguem o sol da ma-
nhã.Ocanteironãodeveser
muito fundo, então, basta
terra adubada, mudas e se-
paradoresdeespécies”,afir-
ma a paisagista Luiza Sanz.

A montagem da horta é
acessível, tendo em vista
queasdespesasserãoratea-
das por todos os condômi-
nos. Para um canteiro mé-
dio, segundo Luiza, são ne-
cessárias dez sacos de terra

adubada, que custam entre
R$10eR$12.Asmudassão
vendidas a partir de R$ 3.

“Há muitas opções de
hortaliças que se desen-
volvem bem, como alface,
rúcula, couve e temperos
em geral”, diz Luiza.

É preciso regar diaria-
mente, em dias quentes,
atémaisdeumavez. “Uma
outra preocupação são as
pragas que adoram atacar,
masexisteminseticidasna-
turais que afastam”, diz
Sinthia Ferrari, paisagista.

A ideia pode trazerquali-
dade de vida para todos os
moradores, mas é preciso
quehajaumacordofirmado
em assembleia, segundo o
presidente do Sindicato Pa-
tronaldeCondomínios(Sip-
ces), Cyro Bach Monteiro.

“O interessado deve
convocar uma assembleia
com a proposta. É bom que
jásugiraquemirácuidardo
novo espaço e quem im-
plantará. É necessário ter a
maioriaabsolutadosvotos,
ou seja, metade mais um.”

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

As mudas são vendidas por preços a partir de R$ 3

MERCADO

Reforma em condomínio
valoriza preço em até 20%
Especialistas defendem
que áreas comuns
revitalizadas impactam
no valor das unidades

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Localizaçãoemetragemsão
fatores determinantes para
o preço do imóvel. No en-
tanto,muitagenteseesque-
cequeoestadodocondomí-
nio influencia, e muito, no
valor final do patrimônio.
Por isso,umareformadefa-
chada ou nas áreas comuns
é sempre bem-vinda.

Segundo o diretor da
Marco Condominial, Mar-
co Aurélio Nery, um con-
domínio revitalizado ren-
de de 5% a 20% de valori-
zação para as unidades.
“Uma simples pintura já
faz diferença, mas moder-
nizar a fachada, ou fazer
de uma área vazia um no-
vo item de lazer represen-
tamais.Oganhoénovalor
patrimonial e no bem-es-
tar dos moradores.”

O itens de lazer são atra-
tivosparaqualquerresiden-
cial,entretanto,comoexpli-
ca a arquiteta Lorrayne Zu-
colotto, eles precisam estar
sempre conservados. “Estes
espaços devem causar boa
impressão e serem locais
aconchegantes, pois é onde
os moradores receberão
suas visitas. Por isso, a im-
portânciadeserembemcui-
dados.Nãoadianta teruma

área de lazer grande, mas
mal conservada”, analisa.

Se, por um lado, as ben-
feitoriasnocondomíniopo-
dem valorizar a unidade,
por outro, as áreas comuns
ultrapassadas e sem manu-
tenção podem afastar com-
pradores. “Muitas vezes a
máaparênciadeumedifício
já é suficiente para desvalo-
rizar sua unidade, sendo
que uma fachada renovada
e moderna pode ser deter-
minanteparaadiferençade
preços entre dois aparta-
mentos iguais em prédios
semelhantesdamesmaida-
de”, afirma Lorrayne.

Quem acha que a facha-
da ou as áreas comuns do
condomínio precisam pas-
sar por reformas pode pro-
por as mudanças em as-
sembleia. “Alguns regi-
mentos determinam que a
aprovação seja total entre
oscondôminos,outrospre-
veemmaioria.Masémuito
comum que os proprietá-
rios queiram valorizar seu
patrimônio. Se a ideia não
foraprovada, épossível es-
perar um momento finan-
ceiro melhor para todos, já
queissoresultaemcotaex-
tra”, explica Nery.

O especialista diz que
uma das saídas é preparar
umfundopréviopararefor-
mas.“Éinteressantemontar
um calendário, fazer aos
poucos.Tudoparamelhorar
o local sem doer no bolso.”

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

A mudança
da fachada deve
ser votada em
assembleia

CRIATIVIDADE

Estampe mais personalidade na decoração
Adesivos podem ser
aplicados em qualquer
superfície lisa para
dar vida ao décor

Investir em adesivos de
parede na decoração da
casa é apostar em perso-
nalidade. As peças podem
ser aplicadas de maneira
única, basta deixar fluir a
criatividade.

“A aplicação é muito
simplesenãorequermuita
habilidade, desde que te-
nha uma superfície limpa,
lisa e seca. E é importante
verificar se necessita ser
impermeável, seguindo
sempre a recomendação
do fornecedor”, afirma a
arquiteta Erika Mendes.

Avariedadedeestampas
é grande. As opções mais
populares são frases, flores
e personagens ligados à
personalidade do morador.
A melhor parte é que o cus-
to é baixo quando compa-
rado a papéis de parede e
obrasdearte.Hámodelosa
partir de R$ 59,90.

“O custo é baixíssimo
em relação a um revesti-
mento tradicional, de ma-
neira rápidae limpa,oque
permite uma grande ver-
satilidade sempre que o
cliente desejar. Outra van-
tageméquesãoduráveise
não requerem manuten-
ção específica”, garante
Raquel Mello, arquiteta.

A recomendação da ar-

quiteta Najla El Aouar é
evitarambientesúmidose
áreas externas. “O adesi-
vos podem ser utilizados
em ambientes internos

com um cuidado especial
quando aplicados em
áreas molhadas, como co-
zinhasebanheiros.Nestes
espaços a aplicação deve

ser mais restrita”.

ALÉM DA PAREDE
Geralmente, os adesi-

vos de parede também

podem ser aplicados em
outras superfícies lisas,
como móveis e azulejos.
Por isso, a solução tam-
bém é utilizada para re-
paginar armários plane-
jados, móveis e revesti-
mentos.

“Eles são perfeitos pa-
ra transformações rápi-
das. Como complemento
da decoração, por meio
de letras de músicas e fra-
ses; para utilização de
imagens personalizadas,
como fotos de família;
para dar cara nova aos
móveis; e até mesmo pa-
ra criar um efeito sem
precisar remover revesti-
mentos existentes”, diz
Raquel. (Paula Gama)
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A árvore da Mobly completa a sala de estar; já a pin-up confere descontração

É muito fácil cultivar
qualidade de vida


