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Resumo o projeto visa estudar os diversos tipos de 

jardins verticais, com o objetivo de definir um modelo 

que possa ser implantado em bairros populares. 

 

1. Introdução 
Existe uma grande variedade de jardins no 

mercado atualmente alguns com o simples objetivo 

estético, outros com um objetivo funcional de por 

exemplo trabalhar na purificação do ar ou cooperar para 

o controle térmico dentro de um edifício. Mas devido ao 

alto custo dos jardins verticais, a aplicação dos mesmos 

torna-se muito pequena. Este projeto traz então como 

objetivo estruturar um modelo de jardim baseado em 

três vertentes principais que são: o menor custo, a forma 

mais simples de aplicação de tal forma que qualquer 

pessoa consiga construir, e atender as expectativas 

funcionais de um jardim como por exemplo isolamento 

acústico além das citadas acima. 

 

2. Metodologia  
Primeiramente pesquisa bibliográfica de artigos 

que tratavam sobre jardins verticais, pesquisa das 

tecnologias aplicadas pelas empresas atuantes no 

mercado conhecendo como são feitas as estruturas dos 

jardins. Posteriormente visitas técnicas estudando 

parâmetros como sistema de irrigação, sistemas de 

impermeabilização da parede, espécies vegetais, 

desempenho, entre outros. Finalmente definição de 

alguns modelos com protótipos desenhados em Revit e 

avaliação de qual o melhor a ser aplicados com base nos 

parâmetros já apresentados. 

 

3. Ilustrações 

 

Figura 1-Redução de temperatura de acordo com 

espécie de planta. 

 
Figura 2-Modelo de inspiração empresa Neorex 

 

 

 

4. Conclusões 
Forma como o jardim vertical coopera no controle 

térmico no interior de onde foi construído, causando 

assim uma economia para sistemas de aquecedores ou ar 

condicionado. Necessidade de manutenção na parede 

em que está aplicado apenas depois de 50  anos 

enquanto o normal é de 35 anos e mantem o 

revestimento esterno com qualidade superior 
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