
 

 

Ação: Pró atividade 

Relatório de Ação: Lodo de esgoto - fertilizante. 

 

1. Diagnóstico 

Com a saturação dos aterros sanitários, um dos grandes desafios das cidades é a gestão 

dos resíduos, compostagem, destinação e reciclagem.  Além de trazer para a prática o que a 

legislação exige, as políticas ambientais e sanitárias caminham, cada vez mais, para que as 

empresas e administrações públicas tenham uma atuação transparente e concreta na 

preservação dos componentes da natureza. Projetos viáveis com menores custos, como a 

gestão do lodo de esgoto em Jundiaí, contribuem para a liberação de atividades que 

apresentam um menor impacto ao meio ambiente.  

Em Jundiaí o lodo de esgoto é tratado e transformado em produto, com emprego 

seguro na agricultura. Ou seja, o esgoto tratado, que na maior parte das cidades brasileiras é 

depositado em aterros sanitários, causando saturação dessas áreas, ou por questões 

econômicas retorna novamente aos rios, em Jundiaí passa por um processo bem-sucedido, 

tornando-se exemplo para outras gestões municipais. 

Por meio de um protocolo rigoroso de testes, atendimento às legislações, rastreamento 

e acompanhamento, o resultado de todos esses anos de experiência com o lodo de esgoto e 

dos investimentos é que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o no SP-

80610 10000-7, reconheceu a qualidade do fertilizante e conferiu ao mesmo o Registro de 

Produto Fertilizante Orgânico Composto Classe D, considerando de uso seguro na 

Agricultura. Um Registro Exclusivo do Fertilizante classe D produzido em Jundiaí.  

   Retornar ao solo, e respectivos ciclos naturais, os nutrientes e a matéria orgânica 

removida com a produção vegetal é a base conceitual da utilização do biossólido como 

fertilizante orgânico e condicionar dos solos. O retorno do biossólido para essas áreas seria 

tão importante não só para equilibrar parte desse ciclo, como também reduziria a pressão 

sobre as fontes naturais de nutrientes utilizadas na produção dos fertilizantes químicos. 

Para ter uma dimensão dessa redução, algumas pesquisas apontam que se a totalidade do 

biossólido produzido mundialmente fosse utilizada como fertilizantes, seriam reduzidos cerca 

de 40% do consumo de fertilizantes químicos fosfatados. Além disso, reduz o volume de 

resíduos destinados aos aterros sanitários.  



 

 

1.1 Levantamento 

 Conforme declaração da empresa Tera Ambiental Ltda. foram tratados, no período 

compreendido de outubro/16 a abril/17, 18.697 toneladas de lodo do esgoto (20% de sólidos) 

provenientes das ETE – Jundiaí que após a compostagem Termofílica, resultaram em 

aproximadamente 13.000,00 toneladas de fertilizante Orgânico Composto classe D, com 

(60% de  sólidos).  

 A empresa Tera Ambiental Ltda é contratada para realizar a adequação e tratamento 

do lodo de esgoto. 

 

2. Proposta 

 Os objetivos do projeto são: 

i) Reduzir a pressão sobre as fontes naturais de nutrientes utilizadas na produção 

dos fertilizantes químicos; 

 ii) Reduzir o volume de resíduos destinados aos aterros sanitários.  

 Assim, a proposta é, após o tratamento e adequação do lodo gerado na ETE, distribuir 

o composto orgânico produzido aos agricultores para utilização como fertilizantes nas 

culturas agrícolas e florestais. 

 

3. Execução 

 A Concessionária de Saneamento de Jundiaí, empresa com concessão para atuar no 

tratamento de esgoto urbano, implantou um sistema de compostagem termofílica do lodo de 

esgoto, processo pelo qual o mesmo é misturado às podas urbanas picadas, geradas no 

município, a bagaço de cana-de-açúcar, cascas de eucalipto, entre outros resíduos orgânicos, 

submetidos ao revolvimento mecânico e oxidação promovida por uma intensa atividade de 

microorganismos. Neste processo, devido a ocorrência de temperaturas acima de 55
o
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. 

 Um monitoramento constante das indústrias garante baixos teores de metais pesados, 

permitindo um uso seguro do composto. O mesmo também é aditivado com calcário com 

objetivo de diminuir as perdas de amônia do processo, ajudando a evitar odores e também 

atração de vetores, além de enriquecer o material com cálcio e enxofre, dois micronutrientes 

importantes para plantas. 



 

 

 

 3.1 Público alvo 

 Agricultores que cultivam cana de açúcar, frutíferas de clima temperado, café e citros 

e para jardinagem.  

 

3.2 Localização: 

Companhia Saneamento de Jundiaí 

Estrada Municipal do Varjão, 4.520 

Jardim Novo Horizonte  

Jundiaí – SP. 

 

3.3 Registros fotográficos 

 
Figura 01. Lodo na centrifuga.  

 

 

 



 

 

 
Figura 02. Leira do lodo. 

 

 
Figura 03. Compostadeira. 

  



 

 

 
Figura 04. Produto final – fertilizante. 

 

  

4. Ferramenta de Comunicação 

 Será apresentada a divulgação que é feita pela mídia. Nela consta informações do 

Projeto e até um contador da quantidade de lodo tratado. 

 

5. Resultados 

 O total de fertilizantes produzido foi encaminhado à agricultura e ao paisagismo, 

sendo distribuídas da seguinte forma: 60% para áreas cultivadas com cana-de-açúcar, 40% 

para as áreas cultivadas com frutíferas de clima temperado, café, citros, parques e jardins. 

 

Como anexo será apresentada a Declaração fornecida pela empresa Tera Ambiental Ltda. 

 

 

 

 


