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Na fachada e no teto 

BATE-PAPO

S
oluções ambientalmente amigáveis e de efeito garan-
tido para a qualidade de vida, os tetos verdes ainda 
são raros na paisagem urbana de Fortaleza. O custo 
ainda é impeditivo. Contudo, à medida em que as 

temperaturas sobem, a tendência natural é a busca por saí-
das do gênero. Nesta edição, mostramos que vale a pena 
você começar pensar na ideia. 

E afinal? O dono de um imóvel pode vetar um inquili-

no que tenha filhos pequenos no imóvel? Há casos de res-
trição pelo País, mas há muita controvérsia na questão.  
Na média, o que ouvimos foi rejeição à ideia. E a fachada, 
como anda? Está antiquada? Que tal investir num retrofit?  
Na prática, uma “cirurgia plástica” com promessa de valori-
zação expressiva do imóvel. Ademais, pode ser muito mais 
interessante do que começar um prédio do zero, em caso 
de produto comercial. 

leal@opovo.com.br 

TECNOLOGIA. TEC GARDEN 
JARDIM SOBRE NOSSAS  

cabeças 
D

esenvolvido pela 
empresa paulista 
Remaster, junta-
mente com o arqui-
teto paisagista Be-
nedito Abbud, o Tec 

Garden é um jardim auto-ir-
rigável em piso elevado que 
atua como um lençol freático 
artificial sobre a laje dos imó-
veis e também pode ser apli-
cado como telhado verde. 

O tipo de vegetação não se 
restringe apenas às rasteiras, 
e até mesmo árvores frutífe-
ras podem ser utilizadas, tudo 
com o peso devidamente cal-
culado. “Esse produto funcio-
na sobre lajes planas e como a 
laje sempre é impermeabiliza-
da, não há problema de infil-
tração”, explica Abbud. 

Com a utilização de um 
piso reciclável elevado, a irri-
gação imita o sistema da na-
tureza: a água da chuva pe-
netra no solo; é filtrada pela 
terra e fica armazenada no 
espaço (lençol freático artifi-
cial) que fica entre a laje e 
o piso; e a água é absorvi-
da pelas plantas. “Temos três 
tipos de irrigação: por asper-
sor, gotejamento e capilarida-
de. Este é menos explorado, 
mas é o mais eficiente”, de-
talha Ricardo Paschoal, enge-
nheiro de Novos produtos da 
Remaster. 

Segundo ele, em São Paulo, 
por exemplo, como o sistema 
armazena água da chuva, ele 
evita enchentes. “Você tam-
bém pode utilizar essa água 
armazenada e utilizá-la para 
lavar calçadas, carros, por 
exemplo. E como a água fica 
embaixo do solo, não há pro-
blema com dengue”, comple-
menta Abbud. 

Como idealizador do pro-
jeto, Abbud diz que teve a 
ideia do Tec Garden a partir 
da necessidade de repensar a 
questão da escassez de água. 
“Deixa-se de gastar cerca de 
30% com água, dependendo 
do projeto”, exemplifica. 

Em Fortaleza, o arquiteto 
paisagista diz que a tecnologia 
ainda não foi aplicada. Porém, 
conforme projeto do edifí-
cio comercial BS Design, da 
BSPAR Incorporações, com 
previsão para março de 2019, 
o Tec Garden será instalado. 

 
Manutenção 

Ao contrário dos tetos ver-
des comumente utilizados, o 
sistema de jardim sobre piso 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
Ciclo de seminários 
FASC/CBIC 
As inscrições para o ciclo 
de Seminários de Gestão 
Empresarial Estratégica e 
Responsabilidade Social 
jestão abertas. A iniciativa 
é promovida pelo Fórum 
de Ação Social e Cidadania 
(Fasc) da CBIC, em parceria 
com o Sesi-DN. Serão 
oito seminários regionais 
que serão realizados em 
Brasília (DF), Palmas (TO), 
Goiânia (GO), Belo Horizonte 
(MG), Salvador (BA), Rio 
de Janeiro (RJ), Fortaleza 
(CE) e Curitiba (PR). As 
inscrições para o seminário 
que se realiza no dia 
16 de abril, em Fortaleza, 
podem ser feitas por meio 
do da internet, no link: 
http://bit.ly/1B2YvDs. 

SINDUSCON-CE 

Orientação a 
contratantes de 
obras públicas 

 O Sindicato das 
Construtoras do Ceará 
(Sinduscon-CE) e o 
Tribunal de Contas da 
União (TCU), através 
da Secretaria de 
Controle Externo do 
Estado do Ceará (Secex-
CE), promovem amanhã, 
no auditório do TCU 
Fortaleza, o Seminário de 
Apresentação do Guia de 
Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras 
Públicas. A iniciativa 
busca a padronização para 
uniforme orientação aos 
contratantes de obras 
públicas. 

ELEVADOR 

IGPM  

3,84% 

INDICADORES 
IMOBILIÁRIOS 

 
IPC  

5,91% 
 

INCC 

6,80%  
 

TAXA SELIC 

12,25% 
IGP-DI  

4,05% 

ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

EXPEDIENTE 
Editor-Executivo: JOCÉLIO LEAL; Editores-Adjuntos: NATHÁLIA BERNARDO E PAULO ROGÉRIO; Edição: BEATRIZ CAVALCANTE;  
Projeto Gráfico: GIL DICELLI; Diagramação: ECÍLIA COUTINHO; Infográficos: LUCIANA PIMENTA E PEDRO TURANO.  
EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A - Av. Aguanambi, 282, Joaquim Távora.  
WWW.OPOVO.COM.BR 

elevado é de fácil manuten-
ção. Faz-se apenas a troca pe-
riódica das bóias que con-
trolam o nível de água e a 
limpeza dos drenos para evi-
tar que entupam. 

Uma vez por ano ainda é 
realizada a análise química do 
solo para corrigir os nutrien-
tes que estiverem escassos no 
solo e manter a vegetação em 
bom estado. (Beatriz Cavalcante) 

 

 

 
 SAIBA MAIS 
 
O CUSTO do Tec Garden 
é de aproximadamente 
R$250 o m², sem 
considerar o frete e o 
substrato a ser utilizado, 
que varia de acordo com 
o projeto, a vegetação e 
a região onde o jardim 
será implantado 
 
EM UMA área de 1.273m² 
de Tec Garden, há uma 
economia de cerca de 
300 mil litros de água 
potável por ano 

DIVULGAÇÃO 

SISTEMA Tec Garden 
aplicado pela Remaster em 
alguns empreendimentos 

do Sudeste 
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