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Salada fresca colhida na varanda
Espécies variadas de hortaliças se desenvolvem neste apartamento  

Cultivar verduras e frutas numa varanda estreita como esta parece impossível. 
Mas a sugestão montada num imóvel paulistano por Marina Coutinho, da empresa 
DaHorta, mostra que vale a pena tentar. Ela plantou um mix que inclui alface, 
couve, almeirão e até morangos, além de temperos como hortelã, manjericão, 
alecrim e pimenta, em recipientes de barro de tamanhos e formatos variados, 
preenchidos com substrato aliado a uma mistura de areia e argila para ajudar na 
drenagem. “Não importa o espaço, mas sim o cuidado e a iluminação”, explica ela. 

Reportagem Visual Zizi Carderari e Juliana Hamacek  |  Texto Gabriela De Sanctis 
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Novo uso ao resíduo 
O plástico reaproveitado  

de garrafas PET é a 
matéria-prima do modelo  
(27 x 27 cm*) vendido por  

52 reais na Sabor de Fazenda.

Drenagem fácil 
Graças à tela sintética 

que o compõe, o Potyra P 
(22 x 21 cm*) não exige 

manta de bidim ou argila 
expandida sob a terra. 
Da Jardim de Ervas,  
ele custa 83 reais.

Para fazer bonito
Envolva um vaso sem 
graça no Cerrado M 

(27 x 26 cm*, 115 reais 
na Alhva), cachepô cuja 
trama recebe tratamento 

hidrorrepelente e 
proteção contra o sol.

Horta vertical
Impermeável, o 

Growpocket (60 x 34 cm, 
75 reais), da Noocity, não 

deixa a água escapar.  
As alças permitem 

pendurá-lo em paredes, 
cavaletes e cadeiras.

Floreiras alternativas 
Vasos e cachepôs de materiais 
têxteis são boas opções para 

quem tem pouco espaço  
ou precisa evitar sobrecarga 

na estrutura do terraço 
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