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INTIMIDADE | MATÉRIA DE CAPA

Os vasos 
de plástico são 

os mais indicados 
em termos de  

custo-benefício, 
além de serem 

leves e 
duráveis

Paisagista dá dicas 
valiosas para criar um 

jardim vertical em casa
texto TânIA PERIn

fotos SHUTTERSTOCK

O tipo de planta 
a ser usada 

exige atenção 
redobrada! 

Fique atento à 
escolha dos vasos. 
Conheça os mais 
adequados
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VIVAoVErDE | ACERTE nO jARDIM vERTICAl



v
alorizar a varanda com um paisa-
gismo é muito mais viável do que 
se imagina. O espaço é pouco? O 
jardim vertical permite o plantio 

de várias espécies e com as mais variadas 
disposições. Segundo a paisagista Jaíce 
Di Prospero, a técnica, também conhecida 
como “parede viva”, pode ser adotada sem 
maiores restrições. “Basta eleger uma pa-
rede e verificar a capacidade da estrutura 
para suportar o peso dos vasinhos e op-
tar por plantas que possam ser expostas 
à luminosidade, como bromélias e ervas 
aromáticas”, aconselha a profissional. 

Aqui, a ideia é reapro-
veitar. Sabe aqueles 
caixotes de feira? Lixe-os 
para eliminar as farpas 
e disponha-os vertical-
mente ou na horizontal, 
fixando-os na parede. 
Vale também repaginá-
los: você pode utilizar de 
diferentes cores para de-
corar a sacada. 

Este modelo de parede viva 
é o mais  acessível e simples 
de ser feito. Para uma parede 
bem fechadinha, como na 
foto abaixo, o ideal é dispor 
pelo menos nove vasinhos 
na estrutura. É possível com-
prar a floreira pronta, como 
o modelo Capri – Noguei-
ra, que custa R$ 350,10 , 
na Meu Móvel de Madeira. 

CAIXoTES
USE oS

A fixação deste tipo de 
material requer mão de 
obra especializada. “É 
preciso furar a parede, 
por isso verifique se há 
canos e se a estrutura 
suporta o peso”, indica 
Jaíce. O bloco de concre-
to ME 19 x 21 x 39 cm, da 
Leroy Merlin, sai por 
R$ 12,49 cada.  

DE CoNCrETo
BLoCoS

MADEIrA
rIPAS DE

Escolha o seu tipo: 

DICAS IMPORTANTES!
não é necessária uma 
metragem mínima 
para a idealização do 
jardim. Assim, o custo- 
benefício é super- 
vantajoso. “Bases feitas 

com alambrados e vasos plásticos ou mesmo
fibra de coco e floreiras plásticas são os 
materiais mais em conta”, garante jaíce. 



É preciso levar em conta a espécie mais indicada para o seu lar. Para os ambientes com muita sombra, eleja  
samambaias, liríopes e marantas. Já em locais mais iluminados, escolha entre os tipos abaixo:

Opções de planta: 

As paredes vivas proporcionam 
conforto térmico, pois o ar fica úmido, 
facilitando a respiração. Já em locais 
bem fechados, elas têm a capacidade 

de abafar sons e diminuir ruídos   

SABIA? 
VoCê 

ProFISSIoNAL 
PALAVrA DE 

Tomilho

Bromélias
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1) Segundo a paisagista, na hora 
de limpar, retire apenas as partes  
amareladas ou mortas das plantinhas.  

2) É fundamental irrigar as espécies 
regularmente e, uma vez por mês, 
realizar adubação líquida. 

3) “Se a parede recebe rajada de vento, 
é preciso aumentar a irrigação, já que a  
evaporação é grande e a falta de espaço  
dificulta a retenção de água”, recomenda Jaíce. 
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