
Água: um recurso a conservar    
A água é um recurso natural precioso que 
provavelmente se tornará mais escasso (e mais 
dispendioso) à medida que as alterações climáticas 
começarem a originar verões mais quentes e secos em 
algumas regiões do mundo. Além do mais, as pressões 
relativas ao abastecimento de água na região do 
Mediterrâneo são cada vez maiores devido ao aumento 
da população, às mudanças no estilo de vida (por 
exemplo, piscinas, máquinas de lavar louça), e ao influxo 
de veraneantes e proprietários de segundas residências 
nos meses mais quentes. Em algumas regiões já 
começaram a ser aplicadas proibições relativas a 
mangueiras e outras restrições quanto à rega dos 
jardins, com multas por excesso de utilização, e 
futuramente essas restrições poderão também ser 
implementadas noutras regiões. Os furos de sondagem 
poderão fornecer bastante água e revelarem-se uma 
solução fácil, mas muitas vezes a água subterrânea que 
extraem demorou milhares de anos a acumular-se e não 
é infinita; além disso, nalgumas regiões costeiras 
mediterrânicas, o bombeamento de demasiada água 
subterrânea para irrigação levou à sua penetração por 
água salgada e a uma irreversível salinização. Por 
conseguinte, todos os jardineiros em regiões de clima 
mediterrânico, quer disponham de água extraída por 
meio de furos de sondagem, quer por meio de 
abastecimento urbano, devem ter bem ciente a 
necessidade de não a desperdiçar. Um jardim com 
utilização racional da água é aquele que aproveita cada 
gota de água. Onde há uma irrigação adequada e 
técnicas de jardinagem apropriadas, que ajudam a 
reduzir o consumo de água. E onde, acima de tudo, se 
cultivam plantas de climas mediterrânicos, que têm 
menos necessidade de água.  
Como posso reduzir a quantidade de água que utilizo 
no meu jardim? 

 Abdique do seu relvado. Os relvados são o maior 
consumidor de água no jardim. Calcula-se que, para que 
um relvado na região mediterrânica fique verde e 
luxuriante, precisará de cerca de mil litros de água por 
metro quadrado durante cada Verão. Os relvados 
poderão ser substituídos por um pavimento de pedra ou 
gravilha, sendo que ambos se inserem muito bem no 
tipo de jardim mediterrânico e têm a vantagem adicional 
de proporcionarem uma superfície seca onde as pessoas 
se possam sentar ou tomar uma refeição durante os 
meses de Inverno. Outra alternativa a um relvado 
poderá ser um pequeno campo com flores silvestres, 
repleto de flores nativas de cores muito vivas do Outono 
à Primavera, e depois limpo na totalidade para 
permanecer em descanso e adequadamente a 
descoberto no Verão. Os relvados poderão igualmente 

ser substituídos por plantas que formam tapetes, tais 
como a Dichondra repens (Relva Americana), a Phyla 
nodiflora ou algumas espécies de Achillea; no entanto, 
estes tapetes de plantas necessitarão de alguma água, 
não poderão ser pisados muitas vezes e não ficam com a 
melhor das aparências no pino do Verão. Se não se 
convencer a abolir o seu relvado, tente pelo menos 
reduzir-lhe a área tanto quanto possível.  

 Escolha plantas nativas da sua região ou de uma das 
outras regiões do mundo de clima mediterrânico, que 
por conseguinte estão bem preparadas para sobreviver a 
verões longos e quentes com nenhuma ou muito pouca 
água – por exemplo, espécies de esteva, alecrim, sálvia, 
alfazema e teucrium. O seu leque de escolhas é muito 
amplo, pois existem muitos milhares dessa espécie de 
plantas, que incluem árvores, arbustos (incluindo muitas 
trepadeiras), subarbustos (incluindo muitas plantas 
aromáticas), bolbos, flores anuais de Inverno ou 
Primavera, e algumas herbáceas perenes.  

 Agrupe as suas plantas em diferentes zonas do jardim, 
de acordo com as necessidades de água das mesmas. 
Não faz sentido plantar uma espécie que necessite de 
muita água junto de uma planta que consegue suportar 
bem o Verão sem água, e depois regá-las do mesmo 
modo.  

 Cultive em vasos as plantas que necessitem de muita 
água, talvez perto da casa. Se utiliza águas cinzentas (ver 
abaixo), estas deverão ser diretamente canalizadas para 
um canteiro perto da casa que poderá ficar coberto de 
flores coloridas, subtropicais ou anuais.   

 Evite a perda de humidade por meio da evaporação na 
superfície do solo, cobrindo as zonas do mesmo entre as 
plantas com uma camada de 10 cm de gravilha ou 
seixos. Ao fazê-lo, também ajudará a suprimir as ervas 
daninhas. Poderá utilizar-se um empalhamento orgânico 
(resíduos de jardim triturados ou outra matéria vegetal), 
com o dobro da espessura, para as zonas do jardim que 
são regadas, por exemplo a horta, embora tal não seja 
adequado para plantas verdadeiramente resistentes à 
seca como o alecrim. 

 Aprenda a regar o seu jardim para minimizar o 
desperdício, de modo a que cada gota de água chegue às 
raízes das plantas.  
Como posso regar sem desperdiçar? 

 Quer tenha um sistema de rega automático ou regue à 
mão com uma mangueira, o importante é saber que 
uma grande quantidade de água aplicada 
infrequentemente tem muito mais valor para as plantas 
do que uma pequena quantidade aplicada com 
frequência. A razão é que uma aplicação frequente de 
pequenas quantidades de água estimula as plantas a 
desenvolverem as suas raízes junto à superfície do solo, 
ao passo que uma aplicação muito espaçada de grandes 

quantidades de água permite que esta penetre 
profundamente no solo, e estimula as raízes a 
desenvolverem-se mais em baixo, permitindo assim que 
as plantas suportem melhor os períodos de seca.  

 Regue sempre o jardim muito cedo de manhã ou à noite, 
de modo a evitar a perda de água por meio da 
evaporação.  

 Se tem um sistema de rega automático, utilize a rega 
gota-a-gota com saídas perto de cada planta. Evite o 
sistema de rega por aspersão, porque uma grande 
quantidade de água aspergida perde-se pela 
evaporação, quer imediatamente no ar ou nas folhas das 
plantas.  

 Faça uma grande cova para rega em redor de cada 
planta (ou em redor de grupos de plantas mais 
pequenas), com cerca de 20 cm de profundidade, 
assegurando-se que as extremidades ficam iguais, de 
modo a que ao enchê-la de água esta não derrame para 
o solo circundante. Encha esta cova com água até à 
borda, e depois deixe a água infiltrar-se lenta e 
profundamente no solo. Se estiver a utilizar um sistema 
de rega automático gota-a-gota, encha a cova com a 
ajuda de uma lata ou de um balde, da primeira vez, 
medindo a quantidade de água necessária para a encher 
até à borda; e, subsequentemente, ajuste as saídas do 
seu sistema de rega, programando-o para que ele deite 
esta quantidade de água a cada rega. 

 Não ceda à tentação de borrifar as folhas das suas 
plantas com uma mangueira para as “refrescar”. Isso 
apenas desperdiça água e não acrescenta qualquer 
benefício à planta: as plantas necessitam de água no 
solo que penetre profundamente até às raízes, e não nas 
folhas.  

 Plante sempre no Outono, de modo a que as suas 
plantas novas beneficiem das chuvas de Inverno. E tente 
não comprar e plantar na Primavera ou no Verão por se 
sentir atraído (a) pelas exposições coloridas nos viveiros.   
Com que frequência devo regar?  
Isso dependerá das plantas que cultive e da forma como 
elas estiverem a desenvolver-se, bem como do solo do 
seu jardim e de outros fatores, tais como o vento e o 
local de cultivo (ensolarado ou sombrio). Durante o 
primeiro ou segundo verões, antes de ficarem 
completamente formadas (desenvolvendo um bom 
sistema de raízes e adaptando-se ao novo solo e 
localização), as plantas jovens necessitarão de ser 
regadas com uma frequência razoável, tal como ficou 
anteriormente descrito. Para estimular o crescimento 
das raízes, alongue os intervalos entre as regas o 
máximo que puder sem deixar que as plantas descaiam. 
Assim que estiverem formadas, muitas plantas de clima 
seco, tais como o lentisco, a phlomis (sálvia de 
Jerusalém), a esteva, a alfazema e muitas outras 



espécies de sálvia não necessitam de nenhuma água no 
Verão. Outras devem ser regadas, tal como acima ficou 
descrito, em intervalos adequadamente espaçados, por 
exemplo uma vez por mês.  
Durante o Verão, as plantas cultivadas em vasos e a 
maioria das plantas da horta devem ser regadas 
diariamente, ou com intervalos de um dia. Os solos 
argilosos conservam a humidade durante mais tempo do 
que os solos arenosos de drenagem livre, por isso 
necessitará de intervalar as regas – e escolher as suas 
plantas – de forma adequada. Os ventos fortes têm um 
efeito desidratante nas plantas, fazendo aumentar a 
perda de água nas folhas.   
Armazenar águas pluviais  
É geralmente possível acrescentar-se um algeroz e uma 
tubagem descendente aos edifícios já existentes (casa, 
garagem, etc.) de modo a “colher” a água das chuvas 
que cai nos respetivos telhados. Também poderá 
recolher a água que cai em superfícies impermeáveis, 
como pavimentos e pátios. Esta água é canalizada para 
um recipiente ou depósito de armazenagem de modo a 
poder ser utilizada quando tal for mais necessário. Está 
comercialmente disponível uma grande variedade de 
recipientes ou depósitos de água; precisará de uma 
bomba, a não ser que o jardim se situe num declive e o 
depósito de água esteja bem mais acima.  
É muito importante assegurar-se que quaisquer 
superfícies de onde a água da chuva seja recolhida 
estejam o mais limpas possível, e sem detritos. É 
essencial colocar um filtro na entrada do tanque e limpá-
lo regularmente. É também importante não utilizar 
detergentes e produtos químicos muito fortes nas áreas 
pavimentadas onde é recolhida a água da chuva. Na sua 
forma mais simples, a recolha da água das chuvas 
poderá consistir apenas em arranjar os caminhos do seu 
jardim de modo a que tenham um arqueamento (uma 
ligeira curva na transversal), para que a água das chuvas 
corra imediatamente para ambos os lados da sua 
plantação. Um pátio poderá ter um pequeno canal numa 
das extremidades, que conduza a água para o local do 
jardim que pretenda – talvez por meio de um sistema de 
valas levemente inclinadas. Lembre-se, contudo, que o 
Verão mediterrânico é pouco chuvoso.  
Água cinzenta 
A água cinzenta é a água reciclada após uso doméstico, 
proveniente de lavatórios, banhos e chuveiros. Pode ser 
utilizada no jardim. No entanto, recomenda-se 
vivamente a utilização de produtos de limpeza 
ecológicos, e evitar-se detergentes químicos ou muito 
fortes, sabões e produtos alvejantes. Não poderá 
armazenar água cinzenta a não ser que instale um 
equipamento de filtragem, pois caso contrário depressa 
ficará com um odor desagradável. Em alternativa, 

poderá utilizar a filtragem biológica da água cinzenta: 
consulte, para mais informações sobre este sistema, o 
livro de Dunnet e Clayden abaixo referido, e a própria 
Internet.  
Conceber um novo jardim  
Se está a pensar conceber um novo jardim, ou ainda a 
construir uma casa nova simultaneamente, então está 
com sorte. Terá a oportunidade de incorporar, na sua 
criação, os princípios da jardinagem com utilização 
racional da água, incluindo talvez a construção de 
cisternas subterrâneas para armazenamento da água, e 
um equipamento para filtragem de águas cinzentas. Se 
tiver a vantagem de conseguir planear antecipadamente 
as zonas com sombra, pode decidir onde plantar as 
árvores cuja sombra fresca ajudará a reduzir as 
necessidades de água de outras plantas. Terá 
oportunidade para pensar cuidadosamente antes de 
plantar, sabendo que o seu jardim se poderá tornar num 
local de grande beleza com baixas necessidades de água.  
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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 quotidiana." 
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