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Resumo: Os jardins suspensos foram construídos a mando do rei da Babilônia 

tornando se uma das principais obras arquitetônicas. Os jardins são 

considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. Um jardim suspenso 

é forma de arquitetura paisagista e sustentável, um jardim artístico ou uma 

pequena fazenda urbana, anexando ou incorporado a uma parede. É talvez 

uma das maravilhas relatadas sobre que menos se sabe. Muito se especula 

sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada 

ou vestígio arqueológico já foram encontrados, além de um poço fora do 

comum que parece ter sido usado para bombear água. Eles são encontrados 

principalmente em áreas onde a terra é escassa ou onde a agricultura é móvel 

ou não permanente, ou quando não tem espaço.Para a elaboração de um  

jardim suspenso sustentável, é utilizado material reciclável que por sinal é uma 

ótima idéia, pois ajuda na limpeza do meio ambiente através da arborização e 

destina adequadamente  os materiais recicláveis  onde o jardim vai ser 

produzido. Para sua construção podem ser utilizados materiais como garrafas 

pet, pneus, latas, baldes, entre outros. O presente projeto desenvolveu-se na 

Escola de Ensino Médio José Bezerra Menezes com os alunos do primeiro ano 

C e o nosso principal objetivo foi elaborar um ambiente com mais arborização e 

saúde para todos. Como o nosso espaço é reduzido, optamos por criar 

estratégias que nos permitam estar em contato com a natureza e retirar do 

meio ambiente os resíduos que podem ser reutilizados. Espera-se que possa 

haver não só um ambiente, mas também uma consciência sustentável que 

contribua para melhora de nossa qualidade de vida. 
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