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INSPIRA AMBIENTES E PROJETOS QUE TRAZEM
AS PLANTAS COMO PROTAGONISTAS

De um movimento que surgiu no Instagram e teve grande influência dos millennials, a tendência Urban Jungle (do inglês, selva ou floresta urbana) é presença
constante no décor e também um reflexo do momento atual. Com uma população vivendo em grande maioria em zonas urbanas, em busca de qualidade de
vida e morando em espaços cada vez mais compactos, a inserção do verde na
decoração surge como um suspiro em meio aos caos das metrópoles. Além de
trazerem cor aos ambientes, as plantas compõem uma atmosfera despojada e
aconchegante e oferecem inúmeros benefícios, da purificação do ar ao bem-estar
físico e mental. Para criar sua própria urban jungle, não é preciso muito: uma
boa dose de criatividade é o pontapé inicial para combinar diferentes espécies e
suas diversas cores e formas. O ideal é começar aos poucos, pode ser com uma
pequena horta orgânica, para depois evoluir para uma profusão de plantas.
Para inspirar os amantes do verde na decoração, apresentamos uma entrevista
com Igor Josifovic e Judith de Graaff do projeto Urban Jungle Bloggers, que
dão dicas e ideias para criar sua própria floresta dentro de casa. E um projeto
assinado pela paisagista Anna Luiza Rothier mostra que é possível combinar
diferentes plantas no décor e ter uma composição harmônica e cheia de charme.
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TENDÊNCIA ABSOLUTA, URBAN JUNGLE

O livro serve como um guia para os
apaixonados por plantas. Através
de uma viagem por cinco moradas
caracterizadas pelo verde, os
autores dão dicas e ensinam como
aliar as plantas ao décor

COMUNIDADE PARA AMANTES DE PLANTAS
Da reunião dos blogueiros e influencers Igor Josifovic, do Happy Interior Blog, e Judith de
Graaff, do JOELIX.com, surgiu o projeto Urban Jungle Bloggers, pensado como uma comunidade global para amantes de plantas. Trazendo dicas de como cuidar de diferentes
espécies, ideias para criar sua própria composição e inspirando todos a viverem uma vida
cada vez mais verde, a iniciativa deu origem ainda a um livro chamado “Urban Jungle”.
Premiado com o Meet the Blogger Innovation Award, em 2015, o projeto tem cerca de 858
mil seguidores no Instagram e aposta na interação com o público, que fotografa seus interiores verdes. Igor, que mora entre Munique e Paris, e Judith, baseada na França, mostram
que é possível ter um décor repleto de vida.
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IGOR JOSIFOVIC E JUDITH DE GRAAFF - Comece aos poucos! Não compre uma
floresta inteira de uma só vez, pois você pode ficar sobrecarregado e se desapontar.
Comece aos poucos e depois vá aumentando sua selva à medida que se acostuma
a viver com plantas. E divirta-se!
DECOR - Como criar uma composição harmônica?
IGOR E JUDITH - Ouça a sua intuição e escolha plantas que tenham a ver com você!
Assim, você vai ter apenas espécies que realmente gosta, ao invés de plantas “da
moda”. Quando começar a criar uma composição de plantas, brinque com as altu-
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REVISTA DECOR - Como começar a sua própria Urban Jungle?

ras, texturas, cores e vasos. Seguindo seu próprio estilo, você pode criar um lindo
arranjo. Tente combinar diferentes plantas com alguns acessórios. Que tal adicionar
ao seu arranjo um cristal, um item em madeira ou uma vasilha? Talvez uma peça de
design, um desenho ou uma foto? Faça com que seja único e represente seu estilo!
DECOR - Quais espécies podem ser combinadas para um resultado interessante?
IGOR E JUDITH - Misture plantas com diferentes alturas, cores e formas para um
resultado surpreendente. Combine a exuberante calathea com uma palmeira-de-kentia e uma begônia, ou aposte em um grupo de plantas da mesma espécie. Por
exemplo, existem muitas sansevierias (ou espada de São Jorge) diferentes que ficam
ótimas juntas. E também é muito mais prático para cuidar quando plantas iguais
e com necessidades semelhantes de água, luz e umidade estão no mesmo lugar.
DECOR - Como o décor da casa influencia na escolha das plantas?
IGOR E JUDITH - Assim como selecionar as cores das paredes ou dos móveis da
das plantas de casa é verde, mas também há muitas variedades coloridas, então
por que não adicionar alguns tons de rosa pink ou roxo ao espaço? Independente
de você escolher plantas grandes ou pequenas, a composição pode transformar
completamente o ambiente.
DECOR - Quais os melhores cômodos da casa para dispor as plantas?
IGOR E JUDITH - Todos os cômodos da casa podem ser decorados com plantas,
desde que haja luz natural entrando. Plantas como cactos e suculentas precisam
de luz solar direta, então não são a melhor opção para um corredor escuro, por
exemplo. Mas tendo luz solar durante o dia, você pode cultivar plantas mesmo em
um quarto. Dormir com plantas não é ruim para a saúde, ao contrário da crença
popular: elas fazem o quarto parecer mais vivo e seu criado-mudo mais alegre. Além
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sua casa, escolher plantas depende do seu gosto pessoal e estilo de vida. A maioria

disso, as plantas ajudam a purificar o ar, filtrando os poluentes, como o formaldeído,
o tricloroetileno, o xileno, o tolueno e o benzeno, em ambientes fechados. Uma
sugestão para escolher o espaço certo para suas plantas: opte por um lugar onde
você realmente passe o tempo, para que possa ficar de olho nelas regularmente
e também aproveitar sua presença. Colocar um monte de plantas em uma sala de
estudos onde você raramente fica não ajudará em nada a cultivar uma exuberante
urban jungle.
DECOR - Quais os cuidados básicos que se deve ter com as plantas?
IGOR E JUDITH - Sempre leve em conta suas limitações: quanto espaço você tem?
O local é iluminado o suficiente? Onde você mora é muito seco? Você tem tempo
para cuidar das plantas ou está viajando muito? De acordo com suas necessidades,
você vai poder selecionar as plantas adequadas para sua casa, o que vai lhe salvar
de decepções. Escolha sempre plantas que correspondam ao seu estilo de vida e
comece aos poucos – amplie seu acervo verde lentamente e, com mais confiança
no cultivo de plantas, você vai conseguir aumentá-lo.
DECOR - Como surgiu a ideia do livro “Urban Jungle”?
IGOR E JUDITH - Queríamos reunir toda a inspiração, o conhecimento e a criatividade
em algo tangível e duradouro. O conteúdo digital pode ser muito evasivo e desaparece depois que o consumimos. Mas um livro é algo permanente, e queríamos criar
mais do que apenas um livro para se folhear e apreciar imagens bonitas. Também
temos isso no livro e oferecemos muita inspiração sobre viver e criar com plantas,
mas incluímos ainda dicas úteis e informações extras, além de ideias criativas para
projetos DIY (do inglês “Do It Yourself”, ou “Faça você mesmo”) com plantas em casa.
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Energia verde
Levando a natureza para dentro de casa, a paisagista Anna Luiza Rothier
criou uma verdadeira selva urbana em seu apartamento localizado na Lagoa,
Rio de Janeiro, com vista para a Pedra da Gávea. Com 280 m², a residência
foi repaginada pela designer de interiores Paola Ribeiro, amiga de Anna, que
realizou o desejo da moradora de equipar a casa com o melhor do design contemporâneo brasileiro. Peças assinadas por Guilherme Wentz, Emdoïsdesign,
Gisela Simas e Jader Almeida dividem espaço com plantas das mais diversas
espécies, cores e formas.
Um dos grandes destaques do projeto é o living de 180 m², que integra estar,
jantar, hall e home theater. Com grandes janelas que cobrem os dez metros da
fachada do prédio e quase todo o pé-direito do espaço, e ainda emolduram a
vista da capital carioca, o living traz uma composição contemporânea, fresca
e despojada, onde o verde é protagonista. Sob as aberturas, vasos de diversos
tamanhos acomodam pleomeles variegatas, dasylirions, filodendros, aspargos,
peperômias e samambaias. Em frente, duas grandes estantes abrigam folhagens pendentes de samambaias, filodendros, aspargos e peperômias variegatas
e ainda servem para delimitar os ambientes. Outra ideia de Anna foi encher
o carrinho de chá Teca, Jader Almeida, com diferentes espécies em vasinhos
diversos, de forma criativa e combinando com o restante das plantas inseridas,
todas provenientes da chácara Penta, local onde a paisagista cultiva e vende as
plantas que utiliza em seu trabalho há quase meia década.
Valorizando o verde em praticamente todos os cômodos da residência, o décor
pontua cor a partir das obras de arte espalhadas pela casa e dos objetos com
pegada artesanal. Na cozinha, Anna criou uma pequena horta orgânica, com
manjericão, pimenta vermelha e amarela, alecrim, tomilho e salsinha. Já no
dormitório, delicado e romântico, pequenos vasos em vidro sobre a penteadeira
e a mesa de apoio trazem diversas flores e pequenos galhos com sementes.
Naturalmente iluminada, a morada é o recanto ideal para receber toda essa
profusão verde. Criando uma atmosfera despojada e acolhedora, a residência
é sinônimo de vida e energia. “Diversas pesquisas recentes comprovam o que
já sabemos há anos na prática: ter plantas dentro de casa faz bem para nossa
saúde física e mental. Elas purificam o ar – algumas espécies, inclusive, reduzem
o nível de toxinas perigosas, como amônia, formaldeído e benzeno, enquanto
outras liberam oxigênio à noite, proporcionando bem-estar e melhorando a
qualidade do sono”, conclui Anna.

Grande destaque do projeto, o living
de 180 m² integra estar, jantar, hall e
home theater e traz uma composição
contemporânea, fresca e despojada,
com verde por todos os lados
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Em uma atmosfera romântica e
delicada, o dormitório pontua o verde
a partir dos vasos de vidro sobre a
penteadeira e a mesa de apoio com
flores e pequenos galhos com sementes

68 | REVISTA DECOR

REVISTA DECOR | 69

