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5 Ideias para Jardins Verticais Simples de 
Bricolage em Espaços Pequenos
Não desperdice o seu dinheiro com uma estrutura pré-fabricada cara.
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Tirar o máximo partido do espaço vertical é uma estratégia chave para pequenos 
jardins espaciais. Uma estrutura de jardim vertical é uma opção para o fazer. São 
estruturas que permitem o cultivo de plantas em vasos ou bolsas de plantação num 
muro ou cerca, em vez de em canteiros elevados ou no solo.

Os jardins verticais, contudo, podem ser caros se os comprarmos e difíceis de manter.
Antes de considerar um jardim vertical deste tipo, é importante lembrar que existem 
outras opções - como o cultivo de espaldeiras ou de árvores de fruto de cordão contra 
um muro ou cerca, ou o cultivo de trepadeiras em aramação, por exemplo.

Se decidir optar por uma estrutura de jardim vertical, há algumas noções básicas a 
lembrar:
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Pense na luz solar e na sombra, posicionando um jardim vertical para fornecer os 
níveis de luz adequados para as plantas que deseja cultivar. 
Considere a água, pois uma questão chave com jardins verticais é manter as plantas 
hidratadas. Nos jardins verticais virados a sul no Hemisfério Norte, isto pode ser um 
desafio particular. Portanto, não deixe de pensar na rega e na forma como a água será 
entregue às plantas. Considere soluções de irrigação integradas para manter o tempo e
o esforço necessários para manter o sistema a um nível mínimo. 
Certifique-se de que conhece os tipos de raiz das diferentes plantas. Plantas com 
raízes mais profundas não irão normalmente prosperar num jardim deste tipo. 
Escolha plantas com raízes mais rasas que possam suportar em pequenos bolsos de 
plantio ou contentores.

Jardins Verticais DIY

Felizmente, existem muitas soluções razoavelmente baratas se quiser criar a sua 
própria estrutura de jardim vertical. A chave é fazer uma com materiais recuperados 
ou reciclados. 

Há uma vasta gama de opções, mas algumas podem não ser a melhor solução para a 
sua área e para o seu jardim em particular. Não se esqueça de considerar as condições
ambientais em que vive antes de conceber um sistema deste tipo.

Para o ajudar a começar a procurar a solução certa, aqui estão cinco exemplos de 
estruturas de jardim verticais relativamente simples que poderá criar.

 



1. Prateleira Simples Jardim Vertical

Uma das formas mais fáceis de cultivar mais plantas em espaço limitado é adicionar 
algumas prateleiras nas quais se cultiva uma gama de ervas, verdes de folhas, flores, 
ou plantas como morangos em vasos.

Poderá fazer uma solução tipo prateleira a partir de paletes de madeira velha ou outra 
madeira recuperada. Poderá simplesmente fazer um ciclo de reciclagem de algumas 
prateleiras velhas em volta da sua casa. Pode até usar ramos naturais do seu jardim 
para criar uma estrutura de prateleiras.

 
Se quiser ir mais longe, pode fechar na frente das prateleiras até um certo nível, a fim 
de criar uma série de áreas de plantio como caixas de janela. Alinhe-as e encha-as 
com o seu meio de cultivo. Isto dar-lhe-á ainda mais espaço de crescimento.

Poderá até ser capaz de incorporar a irrigação no seu desenho. Tenha um cano a 
correr através da unidade de prateleiras e um cano perfurado a correr ligeiramente 
para baixo através de cada uma das áreas de cultivo.



2. Tubo de Bambu Jardim Vertical

Outra ideia é fazer uma estrutura a partir de secções de tubos de bambu, através dos 
quais a água possa fluir de cima para baixo. Furos no topo dos tubos de bambu, 
colocados num ligeiro ângulo descendente através de uma parede ou cerca, permitem 
a colocação de plantas em vasos.

Os pavios podem ir de cada um destes vasos para o tubo abaixo. A água pode ser 
vertida ou direccionada para o topo de tal sistema e fluir para baixo até à base. Os 
pavios transmitirão água (e nutrientes de alimentos líquidos de plantas) para o meio 
de cultivo nos vasos, e para as raízes das plantas.

3. Plantação de Jardim Vertical de Bolso

Outra ideia é coser um jardim vertical a partir de material recuperado, criando uma 
série de bolsas de plantio em que plantas individuais podem ser cultivadas.

Se for esperto, poderá também incorporar pavios, rega gota-a-gota, ou outras 
soluções de rega dentro do desenho, para facilitar a hidratação das plantas dentro de 
cada bolso. 

4. Garrafa de plástico Jardim Vertical

 



Poderá também fazer um jardim vertical utilizando resíduos domésticos que de outra 
forma seriam enviados para reciclagem. Por exemplo, existem várias formas de 
empilhar garrafas de plástico com meio de cultura e buracos de plantação, de modo a 
criar torres de plantação encostadas a um muro ou a uma cerca. 

A água pode ser despejada na parte superior destas torres e vai escoar para baixo 
através do sistema para manter as plantas hidratadas.

5. Pendurar jardineiro vertical

Uma ideia final envolve pendurar recipientes em ganchos ou bengalas de uma 
estrutura de parede, cerca, ou treliça. Pendurar contentores vai muito para além do 
tradicional cesto de pendurar. Existe uma vasta gama de artigos recuperados que 
poderá utilizar.

 
Se pensar no básico acima e usar a sua imaginação, descobrirá quantas ideias de 
jardim verticais diferentes existem. Basta escolher o local certo, pensar em regar, 
seleccionar as plantas certas, e não deverá ter problemas em criar um jardim vertical 
bem sucedido e abundante para o local onde vive.


