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� Gargalos da produção agrícola: 

76% do N
43% do P
91% do K 

Fontes:  ANDA, 2012; MB Agro, BLUM/Outlook Brasil

Aumento da Produtividade Agrícola

Importação  de Fertilizantes

“Universo” dos Resíduos

� Resíduos sólidos urbanos

� Resíduos de construção civil

� Resíduos do saneamento básico

� Resíduos sólidos de serviços de saúde

� Resíduos sólidos industriais

� Resíduos de portos e aeroportos

� Resíduos sólidos do transporte rodoviário e ferroviário

� Resíduos sólidos do transporte aéreo e aquaviário

� Resíduos sólidos agrosilvopastoris
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1. DISPOSIÇÃO EM ATERROS SANITÁRIOS

- Co-disposição com resíduos sólidos urbanos e industrais

2. INCINERAÇÃO

3. REAPROVEITAMENTO INDUSTRIAL

- Produção de agregado leve

- Fabricação de blocos cerâmicos

- Co-processamento em cimenteiras

4. VALORAÇÃO ENERGÉTICA – Em ampla discussão!

5. RECICLAGEM NA AGRICULTURA

- Como resíduo como fonte de matéria orgânica e condicionador

- Como “Fertilizante Orgânico Composto Classe A, B, C ou D”
ou como “Substrato para plantas”

Alternativas convencionais 
Destinação Final de Resíduos

• Âmbito Estadual
• - Decreto Estadual 8468/76 (licenciamentos)
• - Resoluções SMA (Ex. 37/2008 e 90/2012)

– São Paulo (Ago/1999) – CETESB:  Norma P4.230 – Aplicação de lodos de 
sistemas de tratamento biológico em áreas agrícolas – Critérios para projetos e 
operação.

– São Paulo (Dez/2010) – CETESB: Decisão de Diretoria nº 388/2010/P

• Âmbito Federal
– MAPA: Decreto Federal 4.954 de 14/01/2004

– MAPA: IN 23 de 31/08/2005 – Revisada e Substituída pela IN 25 de 27/07/2009

– MAPA: IN 27 de 05/06/2006

– CONAMA: Resolução nº 375 de 29/08/2006

– PRESIDÊNCIA: Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos

Aspectos legais envolvidos
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� Resíduos minerais: 
isento de carga orgânica

� Resíduo organominerais: 
carga orgânica e mineral em quantidades apreciáveis 

� Resíduo orgânicos: 
predominantemente orgânicos

Agrupamento dos Resíduos:
quanto à composição

Resíduos da atividade agrícola e pecuária
resíduos de colheitas,  

estercos e efluentes

Resíduos da atividade 
industrial

que utiliza matéria 
prima agrícola, 

florestal e pecuária

sem adição de 
subst./insumos

agroindústria

(abatedouros)

com adição de 
subst./insumos de

outras origens

indústria de alimentos, 

indústria de papel 

e celulose.

que não utiliza 
matéria prima agrícola

Siderúrgicas e fundições 

(Escórias e sucatas metálicas 

contendo micronutrientes – óxidos)

Resíduos urbanos

Lodo de esgotos municipais

resíduos domiciliares

(lixo urbano)

Agrupamento dos Resíduos:
quanto à origem
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Atividade Cabeças Resíduos
t/ano

Efluentes
m³/ano

Avicultura*
(corte e postura)

4,9 bilhões 28 milhões ---

Bovinocultura*

(leite)
22,4 milhões 317 milhões ---

Bovinocultura*

(corte)
213,4 milhões 1,7 bilhões ---

Suinocultura* 38 milhões 20,3 milhões ---

Agroindústria
associada

266,1 mil 121,5 milhões

*Sem considerar as cadeias produtivas derivadas como  couro e agroindústria processadora 

que também é grande geradora de resíduos...O número real é muito maior.

Resíduos Agrosilvopastoris
Exemplos/Geração

Resíduos Agrosilvopastoris
Experiência da VALORIZA
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Resíduos Agrosilvopastoris
Experiência da VALORIZA

Resíduos Sólidos Urbanos
Situação Atual

Fonte:  Reproduzido de MMA - Plano Nacional de Resíduos  Sólidos  versão Agosto/2012, pág. 10, disponível em: http://www.sinir.gov.br/
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Resíduos Sólidos Urbanos
Situação Atual

Fonte:  Reproduzido de MMA - Plano Nacional de Resíduos  Sólidos  versão Agosto/2012, pág. 14, disponível em: http://www.sinir.gov.br/

Brasil: Cenário atual e futuro da geração de lodo de esgotolodo de esgoto

Fonte: http://www.infoplease.com/ipa/A0004379.html

Fonte: http://geodata.grid.unep.ch/results/php

Fonte: Global Atlas of excreta, Wastewater Sludge and Biosolids Management

Resíduos do Saneamento Básico
Exemplos
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2020 => 980 ton/dia (20% ST) = 357.700  ton/ano

2012 => 378 ton/dia 
(20% sólidos totais)

Taxa aplicação = 5 ton/ha (base seca)  <=> Área = 14.300 ha / ano = 2,88% da área apta

BACIA PCJ

• PARANÁ – SANEPAR

• BRASÍLIA (DF) - CAESB

• SÃO PAULO (1999-2012): 5 ETEs

1. FRANCA:   ETE  Franca (SABESP - UN Pardo e Grande); 

2. JUNDIAÍ:   ETE Jundiaí (CSJ – Companhia Saneamento de Jundiaí);

3. S. J. DOS CAMPOS:  ETE Lavapés (SABESP – UN Vale do Paraíba);

4. PRESIDENTE PRUDENTE:  ETE Limoeiro (SABESP – UN Baixo Paranapanema);

5. MATÃO:  ETE São Lourenço (CMS - Companhia Matonense de Saneamento).

Lodo de Esgoto na Agricultura
Experiências - BRASIL
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• Mais significativo => reaproveitamento de resíduos agroindústria da cana-de-açúcar, de

aves e suínos e de papel e celulose;

• Potencial => pouco explorado, pouco conhecido, pouco profissionalizado;

• Legislação => relativamente recente mas com grandes avanços;

• Preconceitos => Atividade ainda marginalizada no Brasil;

• Ausência => políticas públicas (atividade econômica qualquer, não considera ganhos ambientais);

• Pouco ou nenhum valor agregado => produtos obtidos do tratamento de resíduos;

• Impacto nos custos => atendimento às Leis e Normas Ambientais;

• Forte concorrência => outras formas de destinação como Aterros Sanitários;

Resíduos na Agricultura
Situação Atual 

• Necessário => o crescimento das ações para reaproveitamento de
resíduos, sobretudo dos lodos de esgotos sanitários e também dos lodos
de STAR das agroindustrias;

• Importante => a consolidação das práticas de uso seguro na agricultura e
redução das práticas de reciclagem rastreada (monitoramento ambiental);

Resíduos na Agricultura
Perspectivas 
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• Aprimorar => a legislação através da pesquisa científica;

• Implementar de fato => as diretrizes da Politica Nacional de Resíduos
Sólidos criada pela Lei 12.305/2010;

• Desenvolver => o mercado para produtos fertilizantes orgânicos;

• Mudar paradigma => de “resíduo” para “produto”.

Resíduos na Agricultura
Perspectivas

MUITO OBRIGADO!
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