
O que quer dizer um jardim seco? 
Um jardim seco é um jardim que raramente ou 
mesmo nunca se rega, escolhendo plantas 
adaptadas a um verão seco, tão característico do 
clima nas regiões do Mediterrâneo. 
 
Por que um jardim seco? 
A principal razão de criar um jardim seco é a água. 
Água é um recurso natural precioso, que 
provavelmente vai escassear cada vez mais (e se vai 
tornar mais caro), quando mudanças do clima 
tornam partes da nossa planeta sempre mais 
quentes e secas no verão. Mais outra razão: Um 
jardim seco faz parte do ambiente natural 
mediterrâneo e tem um aspecto bonito ao longo 
do todo o ano. 
 
Quais são as plantas que se dão bem num 
jardim seco? 
Árvores, arbustos (incluindo muitas trepadeiras), 
arbustos pequenos (como muitas planta 
aromáticas), bolbos, plantas anuais que dão fl or no 
inverno e na primavera, e algumas plantas herb 
ceas e perenes. Há milhares de plantas naturais das 
muitas regiões com clima mediterrâneo, bem 
adaptadas a estação seca no verão, e há mais 
outras regiões do mundo, com condições 
climatéricas iguais, oferecendo-nos ainda 
mais. 
 
Quais são as plantas que não vão crescer? 
Relvados e plantas naturais de climas temperados, 
que vão secar sem serem regadas no verão.  E 
também, não se esqueça, as condições climatéricas 
no inverno - algumas plantas ideais para um verão 
seco, podem não tolerar o frio e a geada, enquanto 
outras plantas podem. 
 
Como sobrevivem as plantas mediterrâneas, 
sem água no verão? 
Os bolbos e as flores anuais de primavera vão, 
terminada a fl oração, desaparecer debaixo da terra 
(bolbos), ou produzir sementes e, a seguir morrir 
(anuais), quando o calor do verão começa a 
apertar. Plantas mediterrâneas resistem ao calor 

porque a altura de crescer delas é no outono, 
inverno e na primavera, quando normalmente 
chove. No verão deixam de crescer. Muitas plantas 
têm folhas coriáceas, lustrosas, cobertas de pêlos 
ou esverdeadasglaucas que minimizam a 
evaporação de gua das folhas. A variedade de 
folhagem e estrutura signifi ca que muitas plantas 
mediterrâneas têm interesse até quando 
não estão em fl or. 
 
O que acontece se eu rego? 
Algumas plantas de um clima seco, podem 
rápidamente murchar e morrer se regadas no 
verão. Outras vão viver, mas vão viver menos anos 
que uma planta não regada. Outras ainde aceitam 
alguma água sem efeitos negativos. 
 
Portanto ? Não se rega? 
Uma vez estabelecidas, muitas plantas de um clima 
seco, de facto não vão precisar de nenhuma água 
no verão. Outras ainda vão crescer melhor se forem 
muito bem regadas mas poucas vezes, por xemplo, 
uma vez por mês. É importante de notar que, 
durante o primeiro e, em alguns casos at‚ o 
segundo verão, antes das plantas estarem bem 
estabelecidas, (com as raízes bem desenvolvidas e 
adaptadas ao solo e ao sítio novo), plantas recém-
plantadas vão precisar de ser regadas 
profundamente uma vez em cada duas ou três 
semanas. 
 
O que signififi ca: Profundamente regadas? 
Muita água poucas vezes traz muito mais vantagens 
do que pouca água muitas vezes. A principal razão 
é que plantas frequentemente regadas com pouca 
água, criam raízes perto da superfície do solo, 
enquanto raras regadias mas com abundância de 
água, penetram o solo na profundidade e faz como 
que as plantas criam também raízes na 
profundidade. Assim, são capazes de resistir 
melhor à época seca. Uma boa maneira de regar 
no fundo é de fazer uma caldeira ou bacia de terra 
com cerca de 20 cm de profundidade, á volta da 
planta (ou grupo de plantas). A seguir enche-se 
completamente a caldeira com água e depois 

deixa-se a água ser lentamente absorvida pela terra 
até ao fundo. 
 
 Plantas caducifólias no verão: sem folhas mas 
ainda vivas.  
Algumas plantas mediterrâneas entram no verão 
num estado dormente e perdem todas as folhas 
enquanto não irrigadas. (Exemplos deste fenómeno 
são o Medic (Medicago arbórea) e as Abrotônias 
(Teucrium fruticans). Estas plantas podem parecer, 
mas não estão, mortas. Logo que as primeiras 
chuvas do outono caiem, vão começar a crescer as 
folhas novas. Quando est a planear um jardim seco, 
é aconcelhável colocar estas plantas atrás no fundo 
do jardim, em vez de no primeiro plano da vista das 
pessoas. 
 
Alguns concelhos: 
 
Plantar no outono É aconcelhavel sempre plantar 
no outono. Assim as plantas novas podem benefi 
ciar das chuvas do inverno durante a sua primeira 
época de crescimento.  
 
Comprar plantas pequenas  Quando comprar 
plantas, escolha plantas pequenas e robustas da 
espécie que pretende plantar, em vez de sucumbir 
à tentação de comprar plantas já grandes em plena 
fl oração. Plantas compradas pequenas vão se 
estabelecer melhor e mais depressa e vão, em 
poucos anos, alcançar maiores dimensões do que 
as plantas grandes que não conseguiu resistir a 
comprar. 
 
Drenagem 
Plantas de um clima seco detestam ter “os pés” 
sempre molhados no inverno. Por isso é preciso 
fornecer-lhes com um solo com boa drenagem. 
Para asegurar que antes de plantar e, se o seu solo 
está muito pesado, mixture-o com uma boa 
quantidade de areia grossa e/ou cascalho. 
 
Não deixe a água evaporar da superfície do 
solo. Para impedir que a humidade da superfície 
evapore, cubra o solo com uma camada espessa (o 



mínimo 10 cm) de terra vegetal e/ou pedrinhas. 
Portanto, pode ser orgânico (por ex. rama do 
jardim moída) ou não orgânico (cascalho ou brita). 
Uma camada não orgânica tem a vantagem de ter 
já drenagem adequada, e é por isso aconcelhável 
para plantas que não toleram muita água no 
inverno. Muitas das plantas originárias 
dos solos pedregosos das encostas do 
Mediterrâneo desfrutam dos solos adicionados 
com cascalho. Não se adiciona nada na caldeira 
duma planta, durante o primeiro ano de 
crescimento.  
 
Onde encontrar as plantas? 
Muitos viveiros e centros de jardinagem têm uma 
boa variedade de plantas de um clima seco em 
stock. Se, por acaso, tiver difículdade em encontrar 
na sua área as plantas que pretende, pode 
experimentar na Internet. Há viveiros que 
fornecem e mandam plantas pelo correio. 
 
Para uma lista de viveiros de plantas ver 
www.mediterraneangardeningportugal.org/Nurseries.html  
 
Pode encontrar mais informações de jardinagem 
num clima seco, e também extensas listas de 
plantas apropriadas, nos livros abaixo 
mencionados: 
 
Peter Robinson: Jardins Resistentes Á Seca 
(Sugestões criativas para o cultivo de plantas 
resistentes à seca), 
Dorling Kindersley, 1999 
 
Olivier Filippi: The Dry Garden Handbook: Plants 
and Practices for a Changing Climate, Thames & 
Hudson,  2008 
 
Olivier Filippi: Alternatives au Gazon, Actes Sud, 
2011 French Edition 
 
Plantas do Algarve com interesse ornamental 
Portuguese/English CCDR Algarve 2007 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PLANTAS E JARDINS EM CLIMAS 
MEDITERRÂNICOS 

Mediterranean Gardening Association – Portugal 
 
Quem somos nós?  
 
Somos um grupo de pessoas que têm um interesse 
em horticultura mediterrâneo, jardins, hortas e 
plantas. Também fazem parte da rede mais ampla 
de pessoas de pensamento similar de todo o 
mundo -   
www.mediterraneangardeninginternational.org  
 
O que você pode fazer?  
 
Promover e compartilhar interesse e conhecimento 
em plantas mediterrânicas e jardinagem, 
particularmente em climas relevantes para o tema. 
Isto inclui aspectos da educação e da pesquisa com 
a ética ambientalmente amigáveis como um dos 
principais objectivos.  
  
Participar de eventos e eventos  inclui visitas de 
jardim, passeios, visitas educacionais, 
demonstrações, palestras e eventos sociais.  
  
Promover um relacionamento amigável, sociável e 
democrática entre os nossos membros e os de 
outros grupos com os mesmos interesses.  
 
 Portugal contatos regionais:  
 
Lisbon – Ben Weijers, Tel: 219 291 841 
 Email: quintadocorvo@yahoo.com   
 
Minho – Chloe Parrott Tel, tel. 966 971 275   
 Email: chloe@meo.pt  
 
Beira  – Marion ter Horst, Tel: 235 721 193   
 Email: s.m.terhorst@gmail.com    
 
Algarve - Rosie Peddle, Tel. 289 791 869     

Email: rosie@thebtf.net  
 

www.mediterraneangardeningportugal.org 
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"Para promover a plantas e jardins mediterrânicos, 
através da educação, cultura, conservação e 

reconhecimento de sua importância comunitária, 
ambiental e econômico na nossa vida quotidian." 
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