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Sabesfértil, o fertilizante orgânico 
produzido nas Estações de Tratamento 
de Esgotos – ETEs da Sabesp. 

Atendimento Sabesp
APLICATIVO SABESP

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento 
em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível 

para os sistemas Android e iOS.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Agência virtual: www.sabesp.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.

0800 055 0195 – Central de atendimento e

0800 016 0195 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:

- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado das 
7h às 16h.

- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na conta, consta o endereço da agência de atendimento do seu 
imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendi-
mento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

OUVIDORIA SABESP 
0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada 
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP
Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato 
com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido,  
com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue 
Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado 
pela Arsesp.

Já se perguntou o que a Sabesp faz com aquilo...

     Sim, você não está vendo errado:
     a Sabesp está fazendo adubo com esgoto.
     Com... esgoto? Sim. E isso é uma excelente ideia.
     Sabe por quê?

Não é fácil encontrar um fertilizante orgânico e sustentável 
que combine qualidade e baixo custo. Também não é fácil 
encontrar uma destinação final para os subprodutos 
resultantes do tratamento de esgotos domésticos.
Na sua busca incessante por soluções ambientais para
esses subprodutos, a Sabesp encontrou uma alternativa
para os dois problemas: Sabesfértil.

O riquíssimo adubo que você tem em mãos, cheio de matéria 
orgânica e macronutrientes, pode ser usado em vários tipos de 
culturas, cana para extração de álcool, eucalipto. E os agricultores 
gastam apenas com o transporte e a aplicação. É a alternativa que
a Sabesp oferece para enriquecimento de nutrientes do solo. 
Extensos testes feitos pela empresa vêm comprovando isso.

Já falamos do baixo custo, já falamos da qualidade, mas o que 
garante tudo isso? Não tem segredo: com tecnologia de ponta
e controle de qualidade, a Sabesp transforma detalhadamente
o subproduto final das estações de tratamento de esgotos da 
Sabesp, rico em gorduras e outros tipos de matéria orgânica,
em um biossólido ideal para enriquecimento da terra. 
E, ao fazer isso, fecha o ciclo de forma sustentável e protege
o meio ambiente, trazendo benefícios para quem gera e
para quem utiliza.

Reutilização de insumos, destinação de resíduos sem riscos 
ambientais, redução de emissões de carbono. Sabesfértil é 
sustentabilidade e equilíbrio ambiental para a produção rural.



O que é o Sabesfértil?

Como é produzido esse fertilizante?

Sabesfértil é o nome dado ao fertilizante orgânico 
produzido nas Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs 
da Sabesp. Trata-se de um composto rico em matéria 
orgânica, contendo ainda alguns macronutrientes, 
especialmente nitrogênio e fósforo. Além disso, possui 
propriedades condicionadoras do solo, como capacidade 
de retenção de água e troca catiônica.

Durante o processo de tratamento do esgoto ocorre 
a produção do lodo. Esse material, após o processo 
de desaguamento, é encaminhado para um processo 
de higienização, visando a remoção de organismos 
patogênicos. O produto final é encaminhado para a 
unidade de armazenamento, onde é separado em lotes e 
caracterizado qualitativamente em função do seu potencial 
agronômico, grau de higienização e estabilização. Após 
aprovação, o produto é liberado para uso.

O produto está registrado 
em algum órgão?

Sim, o produto encontra-se devidamente registrado no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 
sob o número SP-81990 10000-2. 

Por que reutilizar o lodo 
proveniente de ETE?

A utilização do lodo como fertilizante traz benefícios 
para o solo, através da incorporação de matéria orgânica e 
nutrientes. Esta prática atende aos princípios da Economia 
Circular, bem como prolonga a vida útil dos aterros sanitários. 

É possível produzir fertilizante 
em qualquer ETE?

Não, pois as características do lodo diferem de uma região 
para outra. Quando a origem do esgoto é essencialmente 
doméstica, o lodo apresenta-se como uma matéria-prima 
adequada para a produção de fertilizante. 

É segura a utilização desse 
fertilizante na agricultura?

Sim, todo produto para ser registado no MAPA deve atender 
aos seus rigorosos critérios de qualidade. Além disso, sua 
utilização está condicionada ao atendimento de diretrizes de 
uso no solo que envolvem, por exemplo, restrições de uso 
para certas culturas e práticas de manejo.

Quais os ganhos efetivos 
com esse produto?

Para o agricultor significa a utilização de um fertilizante 
com alto potencial agrícola. Já para o meio ambiente, 
a utilização de um fertilizante orgânico contribui para 
reciclagem de nutrientes no solo.

Em quais tipos de lavoura o produto 
pode ser utilizado?

O Sabesfértil pode ser utilizado em todos os tipos de culturas, 
exceto em culturas inundadas, pastagens e em culturas cuja 
parte comestível da planta entra em contato com o solo, como 
olerícolas, tubérculos e raízes.


