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O projecto NativeScapeGR - Uso de espécies autóctones em coberturas ajardinadas - espaços 

verdes urbanos alternativos para optimizar o uso da água e a sustentabilidade em condições 

mediterrânicas - é um projecto científico desenvolvido a partir de 2014 no Instituto Superior 

de Agronomia, Universidade de Lisboa, que utiliza espécies de plantas autóctones para criar 

coberturas verdes com baixa necessidades de água, adaptadas a climas com características 

mediterrânicas. 

O dispositivo experimental está instalado na cobertura do edifício do Herbário e é constituído 

por um sistema de simulação em tabuleiros de doze tipos de coberturas verdes. Nestes 

tabuleiros são testadas diversas plantas vasculares e musgos, submetidos a diferentes níveis 

de rega e diferentes substratos. Têm vindo a ser analisados o valor estético e a morfologia das 

plantas estudadas em relação com as necessidades hídricas e a água utilizada, proveniente da 

rega ou apenas chuva, como no caso da utilização de musgos para revestimento vegetal da 

cobertura – Coberturas Biocrust. Este tipo inovador de cobertura pode ser aplicado nas zonas 

mediterrânicas, sem quaisquer requisitos de água adicionais ou combinando musgos com 

plantas vasculares de baixas necessidades hídricas. O desempenho hidrológico tem também 

sido estudado no âmbito deste projecto. As coberturas verdes, se adequadamente projectadas 

são capazes de imitar e substituir funções dos ecossistemas (evapotranspiração, infiltração, 

percolação) que tenham sido alteradas devido ao impacto do desenvolvimento humano, 

atenuando essas modificações. 

Os objectivos específicos do projecto são os seguintes: 1) estudar as coberturas verdes, aliando 

necessidades hídricas reduzidas e espécies autóctones; 2) quantificar as necessidades hídricas 

– níveis de rega vs. valor estético (realização de medições gravimétricas em plantas envasadas 

e do balanço hídrico do substrato em coberturas verdes); 3) modelação das necessidades 

hídricas – rega; 4) testar biocrostas em coberturas verdes – musgos, sem rega; 5) testar o 

comportamento hidrológico e a capacidade para substituir funções dos ecossistemas. 

As coberturas verdes têm múltiplos benefícios ambientais, mas nas zonas mediterrânicas 

poderão ter custos acrescidos de instalação e de manutenção relacionadas com a rega. 

Portanto, a utilização de plantas autóctones nestas estruturas pode ser uma solução 

interessante, dado serem pouco exigentes em água, apresentando também benefícios do 

ponto de vista ambiental. Contribuem também para o reforço da biodiversidade, o que nem 

sempre é conseguido com as espécies exóticas que são mais comumente usadas em áreas 

urbanas. É assim possível melhorar significativamente a sustentabilidade em relação ao uso da 

água, à conservação da vida selvagem e da biodiversidade. 

O projecto NativeScapeGR (EXPL/ATP-ARP/0252/2013) foi financiado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia na sua fase de instalação e conta com a colaboração das empresas 



Neoturf (http://www.neoturf.pt/pt) e Sigmetum (http://sigmetum.blogspot.pt/) e também da 

Mediterranean Garden Society. Liderado pelo Instituto Superior de Agronomia, o projecto 

conta com a participação na sua equipa científica de colegas da Faculdade de Ciências e, mais 

recentemente, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.  
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