
ABORDAGEM DA SABESP PARA USO AGRÍCOLA DO 

LODO DE ESGOTO ATRAVÉS DE REGISTRO JUNTO AO 

MAPA   Maio/2018 



STATUS:  
Fundada em 1973 como sociedade de participação acionária (Governo do 
Estado de São Paulo, acionistas privados e municípios) 
 
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
R$ 17,2 bilhões* 
 
EMPREGADOS: 
13.901* 
 
 

A Sabesp 

* Referente a 30/9/2017 

 



 
 

Área de atuação 

Municípios Atendidos pela Sabesp 

367* municípios, quase 

66% da população  

urbana de São Paulo 

A Sabesp é a quarta maior 
empresa de saneamento do 

mundo em população 
atendida 

* Considerando a operação de 
Santa Branca no início de 2017 Fonte: Arup in Depth Water Yearbook 2014-2015 



Introdução | Abordagem do Uso Agrícola do Lodo 

Abordagem Resíduo                              MMA (CONAMA) 

RC nº 375/2006 

 

         Abordagem Produto                             MAPA 

    Decreto Federal 4954/2004 e 8059/2013 

    Instruções Normativas MAPA (IN 25/2009, IN 27/2006, IN 35/2006 e 

IN 53/2013) 

 



 
 

Objetivo 

Apresentar a abordagem utilizada 

pela SABESP para uso agrícola do 

lodo de esgoto, através da via de 

produto ou matéria-prima, conforme 

as diretrizes do MAPA. 



 
 

Experiências da SABESP 

• Antes da RC 375/2006: ETE Franca (1999 - 2011) 

   Registro de Produto Sabesfértil, como Condicionador de Solo: Registro nº 
SP-09599 00001-0c 

 

 

 



 
 

Experiências da SABESP 

• Depois da RC 375/2006: ETE Lavapés / SJC (2008-2013) 

   Registro de Produto Sabesfértil, como Fertilizante Orgânico Composto: 
Registro nº SP 80484-3 (Ano 2008 a 2013) 

 

 

 



 
 

Experiências da SABESP 

• Depois da RC 375/2006: ETE Lageado / Botucatu (2018-2023) 

• Registro de Produto Sabesfértil, como Fertilizante Orgânico Composto: 

Registro nº SP-81990-5 (estabelecimento) e SP-8199010000-2 (produto) 

 

 

 



 
 

Vantagens da Abordagem de Produto 

• As restrições da RC nº 375/2006, como rastreamento, 

monitoramento de metais pesados nas áreas de cultivo, 

descanso de áreas de cultivo (48 meses em alguns casos) não 

mais se aplicariam, passando a se seguir exclusivamente as 

diretrizes para uso agrícola do MAPA; 

• Possibilidade de Controle do Processo por Parâmetros de Controle 

Operacional (tempo, temperatura, pH, etc.) 

• Responsabilidade compartilhada entre estabelecimento produtor, 

comercializador e usuário. 

 



 
 

Desvantagens da Abordagem de Produto 

• Produto registrado exige um padrão de qualidade constante e 

bastante rígido; 

• Sistema de controle da qualidade que ateste a conformidade física, 

microbiológica e nutricional do produto; 

• Atendimento simultâneo de padrões agronômicos, 

microbiológicos e de substâncias inorgânicas que possam 

apresentar risco fitotóxico. 

 

 



 
 

Conceitos 

• Fertilizante orgânico composto: produto obtido por processo físico, 

químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir 

de matéria-prima de origem industrial, urbana ou rural, animal ou 

vegetal, isoladas ou misturadas, podendo ser enriquecido de 

nutrientes minerais, princípio ativo ou agente capaz de melhorar suas 

características físicas, químicas ou biológicas; 

• Condicionador do solo: produto que promove a melhoria das 

propriedades físicas, físico-químicas ou atividade biológica do solo; 

 



 
 

Conceitos 

• Fert. Orgânico Classe D: fertilizante orgânico que, em sua produção, 

utiliza qualquer quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento 

de despejos sanitários, resultando em produto de utilização segura 

na agricultura. 

 

• Cond. De Solo Classe D: produto que, em sua produção, utiliza 

qualquer quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento de 

despejos sanitários, resultando em produto de utilização segura na 

agricultura. 

 

 



 
 

Importante 

A classificação ‘Classe D’ do MAPA para Fertilizante Orgânico ou 

Condicionador de Solo não tem qualquer relação com o processo de 

higienização empregado para o lodo de esgoto (Classe A ou Classe B).  

      

Esta classificação representa uma das classificações do MAPA para 

fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos e organominerais, e 

para condicionadores de solo, indicando simplesmente a classe do 

produto que em sua composição utiliza quaisquer quantidades de lodo 

de esgoto. 

 



 
 

Concentração Limite de Patógenos 

Produto Agrícola 

Fert. Org. Classe D 

Produto Agrícola 

Cond. Solo Classe D 

Lodo de Esgoto 

Classe A 

RC nº 375/2006 

(*exc. vírus) 
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Exemplo de Autorização para Uso como Material Secundário 



 
 

Considerações Finais 

• O processo de registro do Lodo de Esgoto no MAPA como produto 

agrícola é uma prática que vem sendo utilizada por algumas 

companhias de saneamento no país. 

• Apesar da aparente menor complexidade para aplicação agrícola 

via produto, o padrão limite de contaminantes inorgânicos é mais 

restritivo que as normas ambientais. 

• No MAPA, as variáveis de controle do processo produtivo são 

consideradas fundamentais e aceitas para comprovação da 

qualidade analítica do produto gerado. 

 



 
 

Considerações Finais 

Nem todo lodo de esgoto submetido a processo de redução de 

patógenos tipo Classe A terá automaticamente qualidade para 

registro como Produto Agrícola. 



 
 

Reflexão  

Fonte: http://www.valor.com.br/agro/4986710/fertilizantes-

devem-ajudar-elevar-fretes 

• Fonte: Sampaio, 2013. 

• Uso agrícola do Lodo no Brasil (2013) < 0,1% do volume 

de Fertilizantes entregue para Uso na Agricultura 
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Obrigado 
Engº Bruno Sidnei da Silva 

Contato: bsidnei@sabesp.com.br 


