
 O composto produzido na Central de Digestão Anaeróbia (CDA) da Abrunheira é designado por 
Campoverde Premium e é classi�cado como um “correctivo orgânico” de acordo com o Anexo I 
da Portaria n.º 185/2022, de 21 de Junho. 
Tem maioritariamente origem na fracção orgânica, obtida após tratamento mecânico, de resíduos 
urbanos indiferenciados. De acordo com as características do composto obtido, este insere-se na 
Classe IIA .

A legislação em vigor, prevê que a utilização da matéria fertilizante obtida esteja condicionada 
à sua classe, pelo que o correctivo composto   Campoverde  Premium poderá ser aplicado em “culturas 
agrícolas arbóreas e arbustivas, nomeadamente pomares, olivais e vinhas e espécies silvícolas”. 

Os ensaios de campo e em vaso efectuados para testar a resposta das culturas à aplicação 
do Campoverde Premium, permitiram concluir que o produto:

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

A aplicação do produto designado de Campoverde Premium tem como principal efeito o aumento 
do teor de matéria orgânica presente nos solos.

Campoverde Premium na classe 
IIA, a quantidade máxima (reportada à matéria seca) a aplicar ao solo anualmente é de 10t/ha.

CORRECTIVOS ORGÂNICOS/ parâmetros

A aplicação do produto em função do tipo de 
cultura pode ser feita:

MODO DE APLICAÇÃO

EFEITOS DA APLICAÇÃO DO CAMPOVERDE PREMIUM NOS SOLOS

FERTILIDADE 
QUÍMICA 
DO SOLO

FERTILIDADE 
FÍSICA 

DO SOLO

FERTILIDADE 
BIOLÓGICA 

DO SOLO

A quantidade de Campoverde Premium a aplicar 
ao solo não depende somente das características 
deste produto, mas também das características 
do solo, pelo que qualquer aplicação deve ser   
sempre precedida de análise da terra da explora- 
ção ou parcela onde se pretende efectuar a referi- 
da aplicação, em conformidade  com as disposi-
ções da Portaria n.º 185/2022, de 21 de Julho 
(pontos 7, 11, 12 e 13 do Anexo II deste diploma),
não podendo ser utilizado em solos cuja con-
centração/teor destes parâmetros, ultrapasse os 
valores limite aí estabelecidos.
 

No caso de proceder à sua aplicação de forma 
localizada será necessário proceder à conversão 
da quantidade recomendada a aplicar por hectare 
para a quantidade a aplicar na área correspondente. 
Assim, se por exemplo a quantidade de produto 
recomendada for de 10t/ha e a aplicação for feita 
em faixas ou bandas com uma área equivalente a 
1/3 da área total, a quantidade a aplicar deverá ser 
1/3, ou seja, 3,3(3)t. 

Carbono Orgânico Total (%)
pH (Escala de Soresen) (%)
Condutividade (µS/cm )
Azoto Total (N) (%) m.s.
Fósforo (P2 O5) (%)

17
8,4
2424
1
1

Matéria Orgânica (%)

Potássio (K2O) (%)
Cálcio  (CaO) (%)
Magnésio (MgO) (%)
Boro (B) (%)
Razão C/N

33

1
6
1
0,004
14
1,6
100

Pârametro

Humidade (%) 31

Resultado 
(média)

Cobre (Cu) (mg/kg)

)Mercúrio (Hg) (mg/kg)
Niquel (Ni) (mg/kg)

Escherchia coli (ufc/g)
Salmonella (em 25g)

<10
Negativo165

1,2

376Zinco (Zn) (mg/kg)
Granulometria 99% inferior 

a 25mm

Avaliação Germinação de infestantes
e partes de plantas com capacidade
germinativa (L-1 de amostra) 0

Inertes Antropogénicos
Material Estranho (%) Até 2%
Pedras (%)

Pârametro Resultado 
(média)

                                              rop emrofinu otnemahlapse ues od sévartA
todo o terreno seguido de incorporação
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De forma localizada.

NOTA: Os teores são referidos à matéria seca do produto (m/m), exceptuando os relativos parâmetros microbiológicos 
e sementes ou propágulos de plantas infestantes, conforme acima se indica – Conteúdo em metais pesados inferior ou 

Informação dos lotes: B, D, F, H, J e M/2022 

* 79% Resíduos Urbanos Indeferenciados
   14% Resíduos Urbanos Biodegradáveis da Recolha Selectiva
    7% Resíduos Verdes de Recolha Selectiva

CARACTERÍSTICAS

GRUPO 5-CORRECTIVOS ORGÂNICOS

Produzido através de matérias sólidas de natureza orgânica recolhidas em áreas urbanas *

CORRECTIVO COMPOSTO NPK (Ca-Mg) 1-1-1 (6-1)

Comercialização a granel 

Forma de Apresentação: Pó

Massa Volúmica (Kg/dm3): 0,64

Prazo de validade: 2 anos 

Categoria de Maturação: Maturado (Grau V)  

A matéria orgânica exerce uma 
acção bené�ca no solo no que 
se refere ao aumento de:

Cádmio (Cd) mg/Kg

Crómio (Cr) (mg/kg) 63

Chumbo (Pb) (mg/kg)

25

“Não permitir o pastoreio ou a utilização de culturas como forragem 
durante pelo menos 21 dias após a aplicação.”

Até 5%



701
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TRATOLIXO 
Tratamento de Resíduos Sólidos, E.I.M. - S.A.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número de Inscrição no Registo: 254/2018 
Operador Económico:  TRATOLIXO - Tratamento de 
Resíduos Sólidos, E.I.M.-S.A. / Est. 5 de Junho, nº1 - 
Trajouce - 2785-155 São Domingos de Rana
Produtor: TRATOLIXO - Tratamento de Resíduos Sólidos, 
E.I.M.-S.A. / Est. Municipal da Abrunheira, nº1 - Lugar de 
Fontaínhas, Mafra   – 2640-745 São Miguel de Alcainça

www.tratolixo.pt


