
1. EMPALHAMENTOS 
O que é um empalhamento? 
Um empalhamento é uma camada espessa de matéria – 
orgânica ou inorgânica – que se espalha sobre a superfície do 
solo, em redor e entre as plantas. 

Por que se deve utilizar um empalhamento? 
Os empalhamentos ajudam a conservar o líquido precioso que 
é a água, impedindo que ela se evapore da superfície do solo. 
Também regulam a temperatura do solo, ajudando a manter a 
superfície do mesmo levemente fresca no Verão, e mais 
quente no Inverno. Os empalhamentos ajudam igualmente a 
impedir escorrências em solos ressequidos, quando ocorrem 
chuvas muito fortes. Até certo ponto, todos os empalhamentos 
reduzem a germinação de ervas daninhas – e, onde estas 
surgem, tornam-se depois um pouco mais fáceis de arrancar. 

O que é um empalhamento orgânico? 
Resíduos de jardim e restos de podas devidamente triturados, 
pedaços de casca de árvore, cascas de sementes de cacau, 
desperdícios de algodão ou de cânhamo, resíduos de lagares 
ou qualquer outro material de origem vegetal. Alguns 
empalhamentos (por exemplo pedaços de casca de árvore) 
estão comercialmente disponíveis; outros (tais como os 
restos de podas) são produzidos pelo próprio jardineiro. Em 
algumas regiões, as autoridades municipais disponibilizam 
resíduos verdes já devidamente triturados a jardineiros 
privados. Os empalhamentos orgânicos melhoram a estrutura 
do solo, à medida que vão sendo gradualmente decompostos 
pelos micro-organismos do solo. 

O que é um empalhamento inorgânico? 
Gravilha, seixos ou lascas de pedra, ou geotêxteis 
comercializados. Os empalhamentos inorgânicos de origem 
mineral contribuem para melhorar o escoamento, e 
impedem que a água se acumule e forme charcos em redor 
da base das plantas. 

Que tipo de empalhamento deverei utilizar num 
clima mediterrânico? 
Depende do tipo de plantas que cultivar. Os empalhamentos 
inorgânicos são particularmente adequados para jardins 
mediterrânicos. Lembre-se que muitas plantas próprias de 
climas secos não gostam de ambientes húmidos. No seu 
habitat natural, plantas mediterrânicas como, por exemplo, o 
alecrim, a alfazema e a esteva crescem em solos pobres e 
rochosos; por conseguinte, não necessitam dos nutrientes 
adicionais que são fornecidos gradualmente à medida que um 
empalhamento orgânico se vai decompondo – na realidade, 
um solo demasiado rico estimula um crescimento exuberante 

da folhagem à custa das raízes, encurtando a vida da planta e 
tornando-a menos resistente à seca. As plantas de climas 
mediterrânicos também não gostam da humidade ao nível do 
solo associada aos empalhamentos orgânicos densos. 
Adaptam-se melhor aos empalhamentos de gravilha. Os 
empalhamentos orgânicos são mais indicados para plantas que 
precisem de um solo rico e para as zonas do jardim que são 
regadas regularmente, como por exemplo a horta. A melhor 
regra prática consiste em tentar saber, se puder, quais as 
condições em que as suas plantas se desenvolvem no seu meio 
natural e tentar replicá-las, tão fielmente quanto possível, no 
jardim. 

Qual a espessura que deve ter a minha camada 
de empalhamento? 
Um empalhamento inorgânico deverá ter uma espessura de 
cerca de 10 cm para um melhor controlo da humidade, ainda 
que mesmo metade, ou menos, desta medida também seja útil 
e proporcione uma razoável supressão das ervas daninhas. 
Um empalhamento orgânico deverá, se possível, começar por 
ter cerca de 20 cm de espessura. Ambos os tipos de 
empalhamento assentarão de forma gradual, de modo que a 
espessura inicial ficará reduzida. Os empalhamentos orgânicos 
decompõem-se e são progressivamente absorvidos pelo solo, e 
é por essa razão que precisam de ser aplicados numa camada 
mais espessa. Caso se utilizem geotêxteis para reduzir a 
evaporação da superfície do solo e limitar o crescimento das 
ervas daninhas, os mesmos deverão ser cobertos, por razões 
estéticas, com uma camada de empalhamento orgânico ou 
inorgânico; no entanto, neste caso a camada não precisará 
de ser tão espessa, uma vez que a sua finalidade consiste 
sobretudo em disfarçar os geotêxteis. 

Quando deverei aplicar um empalhamento? 
Quando plantar pela primeira vez no jardim, ou em qualquer 
altura. Renove o seu empalhamento quando verificar que está 
desgastado. 

O que devo evitar? 
• Evite abafar as bases das plantas com um empalhamento, 
particularmente com um empalhamento orgânico, pois 
assim serão criadas as condições de calor e humidade que 
favorecem o desenvolvimento de doenças fúngicas. 
• Caso tenha preparado covas para rega em redor 
das suas plantas, não coloque nelas qualquer tipo de 
empalhamento, especialmente durante o primeiro e 
segundo ano de vida da planta. 
• Evite utilizar serradura fresca como forma de empalhamento. 
A madeira produzida comercialmente é tratada com 
conservantes altamente tóxicos. 

2. COMPOSTO 
O que é um composto? 
Um composto é um fertilizante orgânico natural que 
acrescenta nutrientes ao solo e melhora a estrutura do 
mesmo. É o produto da reciclagem natural, por meio da 
decomposição, dos resíduos orgânicos da cozinha e do 
jardim. 

Como posso produzi-lo? 
Com folhas e ervas secas, flores murchas, ervas daninhas 
anuais, restos de podas do jardim finamente triturados (e 
resíduos de relva do corta-relvas, caso tenha um relvado), 
e também com cascas de frutos e legumes de todo o 
género, borras de café e folhas de chá da cozinha, e cinzas 
da lenha da lareira. Papel e cartão podem igualmente 
ser compostados; no clima mediterrânico, é aconselhável 
triturá-los e humedecê-los antes de os acrescentar. O 
“material castanho” – isto é, restos de podas triturados – e 
o “material verde” – isto é, cascas de legumes ou resíduos 
de relva – devem ser misturados de forma homogénea. 

O que não deverei colocar na pilha de compostagem? 
Alimentos cozinhados que contenham carne, gorduras ou 
óleo; excrementos de cães e gatos. 

Posso produzir composto num clima quente e 
seco? 
Sim, mas deve lembrar-se que é necessário mantê-lo 
húmido durante o Verão. É aconselhável cobrir o seu 
composto (por exemplo, com um oleado, uma camada 
espessa de jornais húmidos ou um pedaço de tapete velho) 
para conservar a humidade no Verão e para impedir que 
fique encharcado no Inverno. 

Onde posso produzir o composto? 
O composto pode ser feito em buracos bem drenados com 
cerca de um metro de profundidade, em caixas de feitas 
de ripas ou tábuas de madeira que tenham pelo menos um 
metro quadrado, ou num dos diversos tipos de recipientes 
para compostagem disponíveis no mercado. Também 
poderá utilizar quatro estacas de madeira e rede de 
galinheiros para construir o seu próprio recipiente para 
compostagem. Em todos os casos, a parte da frente deverá ser 
facilmente removível, quer para facilitar o revolvimento 
regular do composto, quer para poder retirá-lo quando 
estiver pronto. Não faça o seu composto numa laje de 
cimento: isso não só impede uma boa drenagem, como 
também impede o acesso de minhocas e micro-organismos do 
solo com características benéficas.  



Embora em climas temperados os recipientes para 
compostagem assegurem, geralmente, um bom arejamento 
por terem orifícios de ventilação ou espaços entre as ripas, 
no clima mediterrânico esses orifícios fazem com que as 
camadas exteriores do composto sequem em demasia. Em 
climas quentes e secos é aconselhável revestir as paredes 
do recipiente para compostagem com cartão retirado de 
caixas, ou com camadas espessas de jornal, à medida que 
se vai construindo o material: isso ajudará a conservar a 
humidade e o calor interno necessários à decomposição. 
É aconselhável que haja pelo menos dois buracos ou 
recipientes, de modo a poder-se acrescentar material 
ao segundo enquanto o primeiro está no processo de se 
decompor num “solo” rico, esfarelado, castanho e inodoro. 

Moscas e larvas 
• Para evitar atrair moscas, será conveniente, quando 
acrescentar resíduos de cozinha ao composto, cobri-lo de 
imediato com uma camada de restos de podas triturados 
ou ervas de jardim. 
• No Mediterrâneo, as larvas do besouro-das-rosas 
encontram-se com frequência no composto (larvas 
grandes, gordas, desagradáveis à vista e de cor rosa 
e branca). Normalmente não são nocivas para o 
jardim, mas deve evitar que elas entrem no solo de 
plantas cultivadas em vasos, e cujas raízes poderão ser 
danificadas por essas larvas. 

Para se decompor devidamente, o composto 
necessita de: 
• Oxigénio: O composto em maturação deve ser arejado 
por meio de um revolvimento regular, sensivelmente 
uma vez por mês, com o auxílio de uma forquilha, 
por exemplo. Alguns recipientes para compostagem 
disponíveis comercialmente assentam num eixo e 
podem ser “abanados” para melhor ventilação. 
• Água: Em verões quentes e secos o composto deve ser 
mantido húmido (mas não encharcado). Caso opte por 
produzir o seu composto num buraco, verifique se este 
tem uma boa drenagem. 
• Nitrogénio: o nitrogénio está presente no material 
vegetal compostado. No entanto, poder-se-á acrescentar 
algum estrume apodrecido para iniciar o processo de 
decomposição. A urina é igualmente uma boa fonte de 
nitrogénio (mais fácil de ser fornecida por jardineiros do 
que por jardineiras). 
Também poderão utilizar-se aceleradores de compostagem: 
por exemplo, folhas de algas marinhas, urtigas, dente-deleão, 
borragem ou consolda, ou o líquido resultante da 

imersão destas folhas, durante duas semanas, num balde de 
água. Há aceleradores de compostagem comercialmente 
disponíveis. 

Quanto tempo demora? 
Cerca de três meses se houver uma adequada mistura de 
materiais, revolvidos uma vez por mês e mantidos húmidos 
(não demasiadamente secos, nem demasiadamente 
ensopados). Se houver um equilíbrio correto de materiais, 
mas os mesmos não forem revolvidos, o processo demorará 
de seis meses a um ano. Com uma mistura errada de 
materiais e sem qualquer intervenção demorará mais 
tempo. Quanto mais finamente triturado o material 
estiver, e mais bem misturado for, mas rápida será a sua 
decomposição. 

Como posso utilizá-lo? 
O composto pode ser escavado no solo antes da plantação. 
Também pode ser misturado com solo do jardim de modo 
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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.  
   

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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