
O projeto BioComp_2.0 (proje-

to de I&DT em co-promoção)

propõe desenvolver compostos

orgânicos biológicos produzi-

dos a partir do resíduo da

invasora jacinto-de-água e de

subprodutos agropecuários, flo-

restais e agroindustriais, ainda

pouco valorizados.

O objetivo principal é diversi-

ficar a oferta de fertilizantes

orgânicos (corretivos, substra-

tos e adubos) para responder

às crescentes necessidades da

Agricultura Biológica, contribu-

indo para um controlo mais

eficaz e economicamente viável

do jacinto-de-água, numa ótica

de pleno respeito pela Econo-

mia Circular.

Website do projeto:

www.biocomp.pt

O jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) é uma das 36 plantas exóticas invasoras que suscitam

preocupação na União Europeia. Apresenta uma elevada capacidade de desenvolvimento

vegetativo, o que lhe permite colonizar áreas muito extensas e recuperar rapidamente após a

extração mecânica.

Desde a sua entrada no território português e após adquirida uma boa adaptação e formas muito

eficazes de proliferação, vem causando vários problemas aos ecossistemas e à produção

agrícola.
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Resumo

Objetivos do BioComp_2.0

Resultados esperados do BioComp_2.0

EconómicoAmbiental

Diminuição da qualidade da água por 

redução do oxigénio e obstrução da 

luz através da água.

Diminuição da quantidade de água 

por aumento da evapotranspiração.

Redução da secção de escoamento 

de valas e cursos de água, 

aumentando o risco de cheias. 

Redução e perda de biodiversidade 

da flora e fauna aquáticas.

Redução da quantidade e diversidade 

de peixe.

Entupimento dos cursos de água, 

canais de rega e turbinas.

Prejuízo no fornecimento de água para 

a indústrias, agricultura e população.

Constrangimentos na produção de 

produtos endógenos.

Redução do valor da paisagem aquática 

e turismo.

Social

Ocorrência de cheias, colocando em 

risco a população.

Conflitos entre comunidades e 

dificuldades de acesso a pontos de 

água.

Migração da comunidade.

Aumento da proliferação de doenças.

Falta de água limpa.

O projeto BioComp_2.0 pretende dar resposta à problemática da espécie invasora jacinto-de-água, através de uma 

solução que irá contribuir para o seu controlo após a retirada mecânica do meio aquático, sendo encaminhado para a 

compostagem, processo que inviabiliza todas as formas de propagação da planta, reincorporando no solo os nutrientes 

concentrados pela mesma, aumentando a sustentabilidade do seu controlo por assegurar algum retorno económico.

Avaliar a viabilidade técnica e científica para o controlo físico eficaz do jacinto-de-água;

Desenvolver soluções alternativas de valorização do resíduo jacinto-de-água que a nível 

regional poderá ser combinado com outros subprodutos orgânicos para a produção de 

composto de qualidade para a Agricultura Biológica;

Avaliar a viabilidade ambiental e económica de valorização do resíduo jacinto-de-água

combinado com os subprodutos das unidades produtivas;

Aumentar a sustentabilidade ambiental com a proteção dos ecossistemas aquáticos;

Promover os princípios da Economia Circular na região Centro.

Desenvolvimento de metodologias e soluções técnicas para o controlo eficaz e

ambientalmente seguro do resíduo jacinto-de-água;

Desenvolvimento e processamento de diversos produtos compostados valorizando o potencial

fertilizante e corretivo deste resíduo, para serem utilizados em Agricultura Biológica;

Compatibilização de misturas e criação de valor a partir de matérias-primas não valorizadas;

Confirmação do desempenho agronómico dos produtos fertilizantes desenvolvidos;

Desenvolvimento de um modelo integrado que promova a Economia Circular na região.

Líder: Parceiros:

Projeto co-financiado por:

Entidades promotoras do BioComp_2.0

A presença de jacinto-de-água nos cursos de água tem impactos graves no ambiente, na saúde 

humana e no desenvolvimento económico:

http://www.biocomp.pt/
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