


O uso do lodo como fertilizante: 
a experiência da SABESP  



Concessionária de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, SABESP –- empresa 
de economia mista responsável pelo 
fornecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos de 365 municípios do Estado 
de São Paulo, para 28,2 milhões de 
pessoas.  
 
Atua através de unidades de negócio, 
divididas por Bacias Hidrográficas (17). A 
UN do Médio Tietê – RM atua no 
município de Botucatu e em mais 34 
municípios.  



Objetivos desta apresentação: 
 
 Breve introdução ao tema 
 Breve relato sobre compostagem e experiência mundial e nacional; 
 Trabalhos desenvolvidos na SABESP; 
 “Estado da arte” – o que a SABESP apresenta como mais recente nos 

trabalhos que vem realizando no momento. 



 Como se transforma lodo de esgoto em fertilizante? 
 

Por ex., através da bioxidação aeróbia exotérmica (ex. compostagem) onde o lodo, 
sendo um resíduos essencialmente orgânico passará por processo de etapas 
sucessivas de transformação sob a ação de diversos grupos de microrganismos, 
efeitos da temperatura e influenciado pela umidade e nutrientes presentes.   
 

 
 
 
 

       Fonte: Livro compostagem, FINEP.  

          Disponível em: https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/historico-de-programas/prosab/Livro_Compostagem.pdf 

 
 
 
          
 

          
 
 
 



País/ produção de lodo Destinação 

Espanha – 1.1200.000 ton. 64% solo 

Estados Unidos – não há dados de quantidade 50% solo 

Austrália – 250.000 ton. 33% solo/agricultura 

Brasil (30% esgotos coletado e tratados) – 220.000 ton. Aterro ou disposição 
irregular Brasil (se 100% coletado e tratado) – 400.000 ton. 

Fonte: Produção e tratamento de lodo de esgoto – uma revisão. Pedrosa et at. Revista Liberato, v. 11, n. 
16, p. 89-XX, jul/dez 2010. 

 Breve relato sobre compostagem e experiência mundial e nacional 



 Breve relato sobre compostagem e experiência mundial e nacional 
Tabela 1 - Alternativas de destino final para o lodo de esgoto praticadas em alguns países do mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
        Fonte: BONNIN,1998 apud PAREDES FILHO (2011) 
 

  
 
 
 



 Breve relato sobre compostagem e experiência mundial e nacional 
 

Segundo PAREDES FILHO (2011) “a literatura internacional é abundante sobre o 
assunto, destacando-se os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. A literatura 
nacional possui algumas importantes contribuições, porém é deficientes quanto à 
normatização, ao manejo, à fiscalização e ao controle da aplicação de lodo de esgoto 
na agricultura. Portanto, torna-se necessário o engajamento dos órgãos de ensino e 
pesquisa nos estudos sobre os efeitos do lodo de esgoto no solo e seus impactos 

ambientais. Segundo Evans (1998), mais de 50 mil artigos científicos 
pesquisados sobre o assunto apontaram que nenhum efeito adverso do 
uso controlado do lodo foi encontrado.” (grifos e negritos nossos) 

 
 
 

  
 
 
          
 

          
 
 
 



 Trabalhos desenvolvidos na SABESP 
 
 
 

  
 
 
          
 

          
 
 
 



 Trabalhos desenvolvidos na SABESP 
 

• Histórico amplo de incentivo e fomento a pesquisa para destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos gerados em ETEs e ETAs desde 1996; 

• Parceria com diversas universidades brasileiras, entidades (FAPESP) e fomento a 
congressos nacionais com presença de especialistas nacionais e internacionais; 

• Em 1999 o produto Sabesfértil produzido com lodo de Franca, SP é o primeiro 
com permissão para uso agrícola; 

• Novas leis criam exigências com impeditivos tecnológicos e burocráticos para 
disposição. 
 
 

  
 
 
          
 

          
 
 
 



 Trabalhos desenvolvidos na SABESP 
 

• Em 2008 a SABESP volta a dispor o lodo de esgoto produzido em São José dos 
Campos, a partir da implantação de sistema de compostagem. Entretanto, 
restrições legais do MAPA limitam esse fim por questões burocráticas – exigência 
de Razão Social relacionada a produção de fertilizante. Essa condição aumenta o 
custo pela necessidade de terceirizar o serviço e a SABESP para a produção anos 
depois, retomando apenas em dez/15.  
 
 
 

  
 
 
          
 

          
 
 
 



- Vazão média: 260 L/s 
- Geração de 18 m3 lodo/dia ~ 21 ton/dia 
- Transporte para aterro: 65 viagens/mês para 

aterro sanitário licenciado 



 “Estado da arte”  
• Entre 2012 e 2014 a SABESP desenvolve em parceria com empreendedores 

equipamento para secagem, de baixo impacto ambiental, com perspectivas de 
obter também material composto.  

• Valor (2014) R$ 810.000,00 – obra civil (1450 m2), equipamentos, automação e 
montagem.  

• Em 2014 é produzido um primeiro lote de composto  orgânico com atendimento 
a legislação nacional – Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. 
Em parceria com a empresa Duratex que forneceu material estruturante; 

• Em 2015, devido as dificuldades de obter material estruturante, terceirizar os 
serviços, a SABESP passa a apenas secar o lodo e o resíduo passa por testes pela 
UNESP.    

 

          
 
 
 









 “Estado da arte”  
 

• É desenvolvido um protocolo de operação onde se percebe que o equipamento 
permite a adequada aeração do material, produção de bactérias termofílicas e 
atingimento de temperaturas sanitizantes.  
 
 
 

  
 Fonte: Livro compostagem, FINEP.  

 
 
          
 

          
 
 
 





Variação da 
temperatura 

no 
equipamento 
de secagem. 



Diminuição da 
umidade do 

lodo. 



  

Premiado em 
Fevereiro/2015 com o 
prêmio Ozires Silva DE 
EMPREENDEDORISMO 

SUSTENTÁVEL NA 
CATEGORIA AMBIENTAL 

PARA  EMPRESAS, 
promovido pela Filiada 

da FGV no Paraná, o 
Instituto Superior de 

Administração e 
Economia – ISAE e do 
Grupo Paranaense de 

Comunicação – GRPCOM 



 “Estado da arte”  
 
 
 
 

Sem o equipamento de secagem: 
Disposição de lodo em aterros sanitários, 21 toneladas diárias; 
Geração de CO2: 76,52 ton/mês – equivalente a 40 árvores.  
Com o equipamento de secagem: 
Redução de + 80% do volume; 
Geração de CO2: 15,3 ton/mês.  
Com a compostagem: 
Redução de até 50% do volume total; 
Geração de CO2: Em avaliação. Existem estudos em andamento que deverão buscar estimar o ganho 
ambiental no sequestro do gás carbono pelo composto final, que seria disposto no meio ambiente 
pela decomposição tanto dos lodos quanto do material de poda de árvore. A partir da sua 
reciclagem e utilização por outras plantas, esse material será reabsorvido.  



Situação do Lodo Total Mensal 

Lodo Centrífuga - Aterro R$ 61.256 

Lodo Seco - Aterro R$ 22.804 

Compostagem * R$ 7.490 

* Custo Compostagem - 
Mensal 

Custo 
Tonelada 

Energia Elétrica R$ 710 

Transporte Lodo Conchas R$ 3.840 

Transporte Lodo Dourado R$ 2.940 

Total R$ 7.490 

Diminuição de custos 
em 63% para enviar 
para aterro. 
Diminuição de custos 
de 88% para compostar. 



• ok 
Licença Prévia e 

de Instalação 

• ok 
Licença de 
Operação 

• Ensaios laboratoriais – ok 

• Reunião com MAPA em março/16 – ok 

• Em fase de dar entrada no registro para 
composto e para o lodo seco! 

Registro MAPA 

 Será necessária parceria com empresa já registrada. 



Obrigada!! 
 
Ana Lúcia Silva 
anasilva@sabesp.com.br 
 

mailto:anasilva@sabesp.com.br

