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Imagem1- Jardim em França

Conceito bá sico

Um jardim é um espaço planeado, normalmente ao ar livre. Serve 
para a exposição, cultivo e/ou apreciação de elementos naturais, 
como plantas, flores, árvores, e outras formas da natureza; e até 
elementos artificiais.
A  jardinagem  pode  ser  feita  por  um  jardineiro  profissional  ou 
amador, mas a atividade será sempre a mesma: cultivar.
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Aplicabilidade

Os  jardins  são   mais  encontrados  em  habitações  e  jardins 
zoológicos para a exibição da vida selvagem.
Podem  ter  várias  funções  como:  serem  criados  apenas  pela 
estética, podem ser funcionais, ou até mesmo recreativoos:

• Cooperar com a natureza, na cultivação de plantas;
• Apenas servir de observação da natureza como observação de 

insetos, pássaros, etc;
• Relaxamento  pessoal  como  refeições  em  família, 

entretenimento,  espaço  para  crianças  brincarem,  leitura  e 
rexalamento e apanhar sol;

Podem  servir  ainda  para  a  colheita  de  flores  para  decoração  e 
colheita de ervas e vegetais para alimentação.

Imagem2- Espaço de refeições                     Imagem3- Jardim de relaxamento
familiares
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Elementos  nece s sários

Um jardim necessita sempre de condições naturais como:
• Solo;
• Rochas;
• Luz solar;
• Vento;
• Água;
• Ar.

Necessita de algo criado pelo Homem também, e são esses os 
seguintes elementos construídos:

• Canteiro; 
• Caminhos;
• Sistema de drenagem;
• Iluminação;
• Esculturas;
• E se desejar, uma construção como uma pérgola.

Imagem4- Pérgola
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Imagem5- Jardinagem

Conselhos  prático s

Um jardim é um elemento de apresentação de uma casa e das 
pessoas que nela habitam.
É necessário criar um planeamento  prévio e cuidado para que saia 
tudo do seu agrado e pouco dispendioso.

• Crie um esboço do jardim que pretende fazendo rascunhos 
com esboços dos contornos da casa;

• Coloque elementos que deseje, como alpendres, lagos, etc;
• Divida o seu projeto em fases para que possa controlar melhor 

os seus gastos;
• Procure um arquiteto paisagista para que este lhe possa 

ajudar a verificar a viabilidade do seu projeto;
• Na prática, faça você mesmo caminhos do jardim, com 

cascalho ou cimento, pedras, etc;
• Pode colocar mesas e cadeiras que combinarão muito bem 

com relvado, plantas e acessórios de iluminação;
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• Invente, pode dar largas a sua imaginação e aplicar o que 
deseja em termos de composição e embelezamento;

• Não deixe descurar um elemento de água no jardim, será 
preciso para a rega das plantas, ou até mesmo para a criação 
de um elemento de decoração que dê paz e tranquilidade;

• Cortar o relvado com regularidade é bastante importante para 
que o seu jardim esteja em condições;

• Certifique-se que a terra onde as flores são plantadas tem que 
ser rica em nutrientes;

• A terra deverá ser bem fertilizada, para que flores e plantas 
possam crescer saudáveis;

Imagem6/7/8- Decoração original de jardins
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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