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Experiência  
 
Projeto Lodo de Esgoto – Fertilizante.  
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item CS1a da Diretiva Cidade Sustentável no Ciclo 2015. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Tratar o logo do esgoto urbano, por meio de um sistema de compostagem termofílica, 
produzindo um composto orgânico destinado a diversas atividades, com redução de 
custos e impactos ambientais. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Companhia de Saneamento de Jundiaí – CSJ 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2000 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A Concessionária de Saneamento de Jundiaí, empresa concessionária que atua no 
tratamento de esgoto urbano, implantou um sistema de compostagem termofílica do 
lodo de esgoto. Neste lodo são incorporados vários resíduos orgânicos, sendo 
submetido a um processo mecânico e de oxidação, resultando em um composto 
orgânico. 
 
Este composto orgânico de lodo de esgoto é destinado à agricultura e ao paisagismo 
para: (i) áreas cultivadas com cana de açúcar em municípios do entorno de Jundiaí; (ii) 
áreas cultivadas com frutíferas e viveiros ornamentais; e (iii) áreas de paisagismo em 
Jundiaí e municípios vizinhos. 
 
  



 
Metodologia  
 
Consiste em um processo pelo qual o logo gerado é misturado às podas urbanas 
picadas, ao bagaço da cana-de-açúcar, às cascas de eucalipto e a outros resíduos 
orgânicos, sendo submetidos ao revolvimento mecânico e à oxidação promovida por 
uma intensa atividade de microorganismos. Devido à ocorrência de temperaturas 
acima de 55°C por mais de 30 dias, todo o material é higienizado, eliminando 
organismos causadores de doenças aos homens e animais, dando origem ao 
composto orgânico de lodo de esgoto. 
 
É realizado monitoramento das indústrias, que garante baixos teores de metais 
pesados e permite um uso seguro do composto. Este composto também aditivado com 
calcário para diminuir as perdas de amônia do processo, o que ajuda a evitar odores e 
diminui a atração de vetores, além de enriquecer o material com cálcio e enxofre. 
 
 
Desafio(s) 
 
Não houve desafios apresentados, não tendo havido objeção ao emprego do lodo de 
esgoto nas atividades do setor agrícola. 
 
 
Resultado(s) 
 
- O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu a qualidade do 
fertilizante ao composto e conferiu ao mesmo o Registro de Produto Fertilizante 
Orgânico Composto Classe D, considerado de uso seguro na Agricultura; 
 
- Redução do volume de resíduos destinados ao aterro sanitário, diminuindo a 
saturação desta área; 
 
- Retorno ao solo, e aos respectivos ciclos naturais, os nutrientes e a matéria orgânica 
removida com a produção vegetal, equilibrando parte do ciclo e reduzindo a pressão 
sobre as fontes naturais de nutrientes. Algumas pesquisas apontam que se a 
totalidade do biosólido produzido mundialmente fosse utilizada como fertilizante, 
seriam reduzidos aproximadamente 40% do consumo de fertilizantes químicos 
fosfatados; 
 
- Foram tratadas, no período de julho de 2014 a julho de 2015, 19.053,90 toneladas de 
lodo do esgoto (20% de sólidos) provenientes da ETE – Jundiaí, que, após a 
compostagem termofílica, resultaram em aproximadamente 14.200 toneladas de 
fertilizante orgânico Composto classe D, com 55% de sólidos; 
 
- Aproximadamente 1.183,00 toneladas por mês do fertilizante orgânico composto são 
encaminhadas à agricultura e ao paisagismo; 
 
- 98% do fertilizante orgânico composto é destinado a áreas cultivadas com cana-de-
açúcar, 1,5% é destinado para áreas cultivadas com frutíferas e 0,5% para viveiros de 
plantas ornamentais e áreas de paisagismo em Jundiaí e municípios vizinhos. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Jundiaí - acompanhamento e 



monitoramento; 
 
DAE/Jundiaí – Água e Esgoto - responsável pelo saneamento básico;  
 
Cia de Saneamento de Jundiaí – CSJ – concessionária de saneamento responsável 
pelo tratamento do esgoto e destinação final; 
 
Tera Ambiental Ltda. – empresa responsável pela compostagem termofílica do lodo 
biológico de esgoto gerado pela ETE Jundiaí. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Municípios: Alambari, Botucatu, Bragança Paulista, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Marília, 
Monte Mor e Vinhedo 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos encaminhados no Ciclo 2015 para fins de pontuação; 
 
Relatório do Projeto (DAE-S/A); 
 
Site da CSJ. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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